
Jai Shri Mataji Nirmala Devi!

Translations - Czech 2023-0521



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81973-0828, Šrí Krišna púdža, 28/08/1983, Bombej, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111975-0125, Musíte poslouchat každý den, 25/01/1975, (nekontrolováno), Bombej, Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151979-1015, Jak by se měla rozvíjet seberealizace, 15/10/1979, (nekontrolováno), Londýn, Anglie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201979-1019, Seznámení se sebou samým, 19/10/1979,(nekontrolováno), Harrow, Anglie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231979-1115, Význam Brightonu,15/11/1979, (nekontrolováno), Brighton, Anglie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 281979-1210, Vánoce a jejich vztah k Pánu Ježíši,10/12/1979,(nekontrolováno), Londýn, Anglie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 341980-0420, Význam púdže (11 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 351980-0424, Jak meditovat na jednotlivé čakry (8 min) .............Novinka 3/2020

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 361980-0630, Co se děje v jiných sférách, 30/06/1980, (nekontrolováno), Caxton Hall, Londýn, Anglie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 391980-0927, Letargie - naprosto proti Bohu, 27/09/1980,Chelsham Road Ášrám, Londýn, Anglie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 491981-0325, 2.veřejný program, 25/03/1981, Sydney, Austrálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 561981-0327, 3.veřejný program, 27/03/1981, Maccabean Hall, Sydney, Austrálie,

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 631981-0407, Rodina, manželství a vztahy mezi jogíny (6 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 641981-0407, Význam manželství (7 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 651981-0407, Sahadža svatby a púdža ke Gruha Lakšmí, 7/4/1981, (nekontrolováno) Austrálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 681981-0523, Napadení Svadhištány - cukrovka a rakovina krve (4 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 691981-1005, Kundaliní a její umístění (2 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 701981-1005, Nevinnost a Muládhára (4 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 711981-1029, Co je meditace, Mana a Prána (15 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 731981-1029, Cvičení pro Múladháru, Svadhištánu a Višudhi (10 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 741981-1101, Divali púdža, 01/11/1981, Londýn, Anglie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 791982-0125, Mocná láska - sladká láska (13 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 811982-0130, Proroctví Ačárji Bhudžandara, 30/01/1982, Šólapúr, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 831982-0220, Mahášivaratri púdža, 20/02/1982, (nekontrolováno), Nové Dillí, Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 871982-0325, Extrémy levé a pravé strany (5 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 881982-0414, Proč potřebujeme Sahadža jógu, 14/04/1982, (nekontrolováno), Caxton Hall, Londýn, Anglie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 951982-0505, Sahasrára púdža, 05/05/1982, (nekontrolováno), Le Raincy, Francie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 981982-0513, Hmota a Duch (3 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 991982-0513, Levá a pravá síla a Duch (3 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1001982-0513, Levá strana a kolektivní podvědomí (2 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1011982-0513, Levá strana a pocity viny (3 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1021982-0513, Rakovina I (5 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1031982-0513, Ježíš Kristus a centrum Ádžňa (2 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1041982-0513, Rady na levou stranu, 13/05/1982, (nekontrolováno), Brighton, Anglie,

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1131982-0514, Božská síla (4 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1141982-0514, Rady na pravou stranu, 14/05/1982, Brighton, Anglie,

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1211982-0514, Napadení srdce - infarkt (2 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1221982-0514, Nemoci a napadení Svadhištány (9 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1241982-0515, Tvořivá síla, střední dráha, 15/05/1982, (nekontrolováno), Brighton, Anglie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1301982-0515, O našem růstu a zrání (6 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1311982-0515, Púdža v Brightonu, 15/05/1982, (nekontrolováno), Brighton, Anglie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1351982-0523, O sexu (7 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1361982-0704, Guru púdža,04/07/1982, (nekontrolováno), Londýn, Anglie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1401982-0709, Jemný systém, 09/07/1982, (nekontrolováno), Birmingham, Anglie,

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1461982-0710, O Duchu (4 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1471982-0710, O hledání (5 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1481982-0710, O rukách a vibracích (2 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1491982-0710, Od Múladháry k Voidu, 10/07/1982, (nekontrolováno), Birmingham, Anglie,

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1571982-0710, Levá a pravá strana (3 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1581982-0711, Od Anaháty k Sahasráře, 11/07/1982, (nekontrolováno), Birmingham, Anglie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1691982-0711, O náboženství a dharmě (2 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1701982-0711, Význam čaker a božstva v nich (2 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1711982-0712, Šrí Bhúmí Déví púdža, 12/07/1982, (nekontrolováno), Birmingham, Anglie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1721982-0731, Jednou cestou je úplná odevzdanost, 31/07/1982, Londýn, Anglie,

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1771982-0806, Rady k vnímání vibrací (5 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1781982-0822, Šrí Ganéša púdža, 22/08/1982, (nekontrolováno), Troinex, Švýcarsko,

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1821982-0907, Proč jsme tady (2 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1831982-0926, Šrí Durga púdža, 26/09/1982,(nekontrolováno), Vídeň, Rakousko,

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1881982-0926, 1.veřejný program, 26/09/1982, (nekontrolováno), Vídeň, Rakousko
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1941982-1007, Svadhištána čakra (4 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1951982-1017, Navarátri púdža, 17/10/1982,(nekontrolováno), Hampstead, Anglie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2001982-1126, Projev k jogínům, 26/11/1982, Londýn, Anglie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2111982-1219, Šrí Mahákálí púdža, 19/12/1982, (nekontrolováno), Lonawala, Indie



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2141982-1224, Vytvořte překrásnou kolébku pro Krista (11 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2151983-0111, Veřejný program, 11/01/1983, Hampstead Hall, Londýn, Anglie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2251983-0114, Šrí Sarasvatí púdža, 14/01/1983,(nekontrolováno), Dhulio, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2281983-0204, Sahasrára čakra, 04/02/1983, Nové Dillí, Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2361983-0211, Mahášivaratri púdža, 11/02/1983 (nekontrolováno), Nové Dillí, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2421983-0314, O meditaci - individuální cesta k Bohu (8 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2431983-0314, Šrí Déví púdža, 14/03/1983, Sydney, Austrálie,
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2451983-0320, Projev k sahadžajogínům, 20/03/1983, Sydney, Austrálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2491983-0321, Narozeninová púdža, 21/03/1983, Sydney, Austrálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2531983-0606, Podstata Sahadža jógy, 06/06/1983,(nekontrolováno), Londýn, Anglie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2571983-0724, Guru púdža, 24/07/1983, Lodge Hill, Sussex, Anglie,
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2621983-0724, Guru princip 1 (8 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2631983-0724, Guru princip 2 (4 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2641983-0828, Šrí Krišna púdža, 28/08/1983, Tannay,Švýcarsko
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2661983-0828, O kvalitách Jógéšvary (9 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2671983-0828, O Šrí Krišnovi (3 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2681983-0917, Šrí Ékadéša Rudra púdža, 17/09/1983, New York, USA

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2711983-0917, Ekadéša Rudra (21 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2731983-0918, Šrí Krišna púdža, 18/09/1983, Los Angeles, USA,

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2771983-0929, Význam púdže, 29/09/1983, (nekontrolováno), San Francisco, USA
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2801983-1001, Interview pro Radio Kazu,01/10/1983, (nekontrolováno), Santa Cruz, USA

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2861983-1022, Treatmenty, Sahasrára, Hamsa, Nábhí, děti, vlasy atd. (16min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2881984-0114, Makar Sankranti púdža, 11/01/1984,(nekontrolováno), Bombej, Indie,

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2901984-0203, Šrí Mahálakšmí (27 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2931984-0203, Šrí Mahálakšmí púdža 03/02/1984, Kolhapur, Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2961984-0229, Šrí Mahašivarátri púdža, 29/02/1984, (nekontrolováno) Pardharpur, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3001984-0422, Velikonoční púdža, 22/04/1984,Londýn, Anglie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3061984-0505, Upevněte v Múladhára čakře milosrdenství (14 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3071984-0505, Sahasrára púdža, 5/5/1984 (nekontrolováno)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3101984-0505, Druhá etapa Sahadža jógy (9 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3111984-0505, O Šrí Ganéšovi a nevinnosti (10 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3121984-0505, O upevnění Ádi Šakti (9 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3131984-0505, Sahasrára a srdce (8 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3141984-0807, Veřejný program 07/08/1984, Bath, Anglie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3321984-0811, O svatbách a čistých vztazích (12 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3341984-1005, Vložte si Mě do srdce (8 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3351984-1123, Šrí Ježíš púdža, 23/11/1984 (nekontrolováno)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3401985-0114, Makar Sankranti púdža, 14/01/1985,(nekontrolováno), Bombaj, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3421985-0206, Nová éra, obětování, svoboda, růst, 1985/02/06, (nekontrolováno), Bordi, India

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3471985-0207, Upevněte v sobě mír (6 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3481985-0317, Šrí Déví púdža, 17/03/1985, (nekontrolováno), Melbourne, Austrálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3561985-0317, Ego na Západě (19 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3581985-0504, Meditace se Šrí Mátadží na Nirvikalpa Samádhi (11 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3591985-0504, Jak udržovat Sahasráru otevřenou (13 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3601985-0505, Sahasrára púdža, 05/05/1985, Laxenburg, Vídeň, Rakousko

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3621985-0530, Seberealizace se Šrí Mátadží (7 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3631985-0531, Šrí Déví púdža, 31/05/1985, USA (nekontrolováno)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3701985-0604, Dokud nedosáhnete svého Ducha, nebudete spokojeni, 04/06/1985, New York, USA
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3751985-0611, Veřejný program, 11/06/1985, Švýcarsko (nekontrolováno)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3791985-0701, Kdo jste, Šrí Mátadží? (4 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3801985-0704, Energetické dráhy (7 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3811985-0704, Vyrovnání levé a pravé dráhy ( 6 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3821985-0705, Šrí Trigunátmika púdža, 05/07/1985, Overvoorde, Holandsko

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3861985-0804, Šrí Ganéša púdža, 04/08/1985,(nekontrolováno), Brighton, Anglie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3921985-0804, Cudnost 1 (5 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3931985-0804, Cudnost a víra (4 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3941985-0804, O sexu 1 (6 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3951985-0804, Cudnost (6 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3961985-0804, Nevinnost a mravnost (4 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3971985-0804, Šrí Ganéša 1 (4 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3981985-0901, Šrí Višnumája púdža, 01/09/1985 (nekontrolováno), UK
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4121985-1019, Navaratri púdža, 19/10/1985 (nekontrolováno), Weggis, Švýcarsko

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4181985-1026, Očima vstřebáváte (3 min)



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4191985-1027, Ego a jeho následky, 27/10/1985, New Jersey, USA
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4251985-1217, Čistota uvnitř 17/12/1985 Násik, Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4291985-1227, O púdži a našem rozvoji (3 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4301985-1227, O nošení bindí (4 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4311985-1227, Púdža v Brahmapuri, 27/12/1985, Indie (nekontrolováno)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4361985-1230, Projev Dr. Rustoma (31 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4401985-1230, Projev Dr. Rustoma, 30/12/1985, (nekontrolováno), Ganapatipule, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4441986-0101, Šrí Maháganéša púdža, 01/01/1986, (nekontrolováno) Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4461986-0106, Šrí Mahálakšmí púdža, 06/01/1986, (nekontrolováno), Sangli, India
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4491986-0114, Makar Sankranti púdža,14/01/1986, (nekontrolováno), Bombej, Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4531986-0504, Levostranní a pravostranní lidé (3 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4541986-0504, Péče o fyzické tělo (5 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4551986-0504, Od sebepoznání k sebeuvědomění (25 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4581986-0504, Projev po dni Sahasráry, 04/05/1986, Madessimo, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4651986-0706, Gregoire de Kalbermatten - Ženy a jejich cudnost (52 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4701986-0707, Nastal čas stát se Duchem (21 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4721986-0713, Šrí Kartikéja púdža, 13/07/1986, (nekontrolováno), Mnichov, Německo
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4771986-0803, O Matce Zemi (7 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4781986-0803, O působení Matky Země (4 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4791986-0803, Šrí Bhúmi Déví púdža, 03/08/1986, Cabridgeshire, Anglie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4811986-0818, Rakša Bandhan 18/08/1986, (nekontrolováno), Hampstead, Anglie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4841986-0823, Šrí Krišna púdža, 23/08/1986, (nekontrolováno), Friburg, Švýcarsko

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4891986-0823, Chraňte si tyto tři čakry, Višudhi apod., (16 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4911986-0907, Šrí Ganéša púdža, 07/09/1986, (nekontrolováno), San Diego, USA

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4951987-0114, Makar Sankranti púdža, 14/01/1987, (nekontrolováno), Rahuri, India
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4971987-0419, O materialismu (33 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5001987-0419, Velikonoční púdža 19/04/1987, Řím, Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5031987-0506, Potřeba jít hlouběji, 06/05/1987,(nekontrolováno), Sydney, Austrálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5051987-0616, Sahasrára - Struktura s šestnácti tisíci silami (20 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5061987-0712, Guru púdža, 12/07/1987,(nekontrolováno), Shudy Camps, Anglie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5111987-1004, Šrí Ráma púdža, 04/10/1987, (nekontrolováno) Švýcarsko
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5191987-1219, Dokončete svou seberealizaci,19/12/1987, (nekontrolováno), Aurangabad, Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5211988-0110, Šrí Súrja púdža, 10/01/1988,(nekontrolováno), Bombej, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5251988-0403, Velikonoční púdža, 03/04/1988, (nekontrolováno), Shudy Camps, Anglie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5301988-0608, Šrí Ékadéša Rudra púdža, 08/06/1988 (nekontrolováno), Moedling, Rakousko
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5341988-0618, Seminář a introspekce, 1 den. 18/06/1988, Shudy Camps , Anglie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5391988-0728, Co dělat při každodenní meditaci (4 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5401988-0806, Šrí Krišna púdža, 06/08/1988 (nekontrolováno), Como, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5441989-0423, Šrí Hanumána púdža, 23/04/1989, Margate, Anglie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5481989-0618, Veřejný program 18/06/1989 (nekontrolováno) 1. den, San Diego, USA

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5521989-0619, Veřejný program 19/06/1989 (nekontrolováno) 2.den, San Diego, USA
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5581989-0619, Šrí Mahákálí púdža, 19/06/1989, (nekontrolováno), San Diego, USA

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5611989-0719, Šrí Paramčaitanja púdža, 19/07/1989, (nekontrolováno) Německo
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5641989-0722, Večerní program, 22/07/1989 (nekontrolováno), Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5651989-0723, Guru púdža, 23/07/1989, (nekontrolováno), Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5681989-0806, Šrí Bhairava púdža, 06/08/1989 (nekontrolováno)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5701989-0806, Šrí Bhairava a levá strana (7 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5711989-0806, Šrí Bhairava a negativity (5 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5721989-0806, Vlastnosti Šrí Bhairavy (7 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5731989-0808, Šrí Ganéša púdža, 08/08/1989 Les Diablerets, Švýcarsko

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5781989-1217, V Sahadža józe není o čem diskutovat 17/12/1989, Alibag, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5811990-0114, Makar Sankranti - Šrí Súrja púdža, 14/01/1990, (nekontrolováno), Kalwe, Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5831990-0316, Seberealizační cvičení (11 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5841990-0330, Čtvrtý den Navarátri a Narozeninová púdža, 30/03/1990, Dillí, Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5881990-0330, Devi Puja (poor sound)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5921990-0330, Tři yukti pro pokrok v Sahadža józe

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5961990-0528, Hamsa čakra púdža, 25/08/1990, USA
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6001990-0617, Šrí Mahávíra púdža, 17/06/1990, (nekontrolováno), Barcelona, Španělsko

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6031990-0630, Jak nemoc a horko v těle souvisí se Svadhištána čakrou (6 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6041990-0711, O Kali juze (7 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6051990-0811, Šrí Sarasvatí púdža, 11/08/1990, Vancouver, Kanada
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6101990-0831, Šrí Hanumana púdža, 31/08/1990, (nekontrolováno) Německo

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6151990-0912, Šrí Mahákálí púdža, 12/09/1990, (nekontrolováno),Le Raincy, Francie



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6201990-0921, Projev k jogínům o dětech, 21/09/1990, (nekontrolováno) Švýcarsko
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6261990-0923, Navaratri púdža, 23/09/1990, (nekontrolováno) Švýcarsko

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6341990-0923, Navaratri puja, The deities are watching you
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6441990-1217, Šrí čakra a Šrí Lalita čakra, 17/12/1990/, (nekontrolováno), Brahmapuri, Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6471991-0101, Novoroční púdža, 01/01/1991, Kalwe, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6481991-0201, Sahadža jóga - základní medicína (30 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6511991-0216, Šrí Mahašivaratri púdža, 16/02/1991 (nekontrolováno)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6571991-0328, Šrí Mahávíra púdža, 1991/03/28, Perth, Austrálie,
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6641991-0331, Velikonoční púdža 31/03/1991, Sydney, Austrálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6691991-0406, Bhavasagara púdža, 6/4/1991, (nekontrolováno) Austrálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6731991-0408, Šrí Gaurí púdža, 08/04/1991,

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6761991-0410, Šrí Viráta púdža, 10/4/1991, (nekontrolováno)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6801991-0728, Šrí Guru púdža, 28/07/1991, (nekontrolováno), Cabella, Italy

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6861991-0804, Šrí Buddha púdža, 04/08/1991, (nekontrolováno) Belgie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6911991-0811, Ádi Kundaliní púdža, 11/08/1991,(nekontrolováno), Weilburg, Německo

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6951991-0817, 1. veřejný program, 17/08/1991, Československo
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6981991-0817, 1.veřejný program v Praze, 17/11/1991, Československo
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7021991-0818, 2. veřejný program v Praze, 18/08/1991, Československo

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7071991-0915, Šrí Ganéša púdža,15/09/1991,(nekontrolováno),Cabella, Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7111991-1013, Navarátri púdža,13/10/1991,(nekontrolováno),Cabella, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7141991-1110, Divali púdža,10/11/1991,(nekontrolováno),Cabella,Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7181991-1206, Šrí Rádža Radžešvarí púdža 06/12/1991, (nekontrolováno), Madras , Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7211991-1206, 1.veřejný program 06/11/1991 (nekontrolováno), Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7281991-1207, Bandhan Kavač ochrana systému (3 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7291991-1207, 2.veřejný program 07/12/1982, (nekontrolováno), Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7421991-1209, Šrí Mahakálí púdža, 09/12/1991, (nekontrolováno)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7451992-0112, Meditace je radost (13 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7471992-0220, Šrí Mahálakšmí púdža, 20/02/1992, (nekontrolováno), Brisbane, Austrálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7511992-0419, Velikonoční púdža, 19/04/1992, Magliano Sabine, Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7571992-0510, Sahasrára púdža, 10/05/1992, Cabella, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7631992-0531, Šrí Buddha púdža, 31/05/ 1992, (nekontrolováno)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7681992-0621, Šrí Ádi Kundaliní púdža, 21/06/1992, (nekontrolováno)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7741992-0704, Šrí Višnumája púdža, 04/07/1992, Belgie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7801992-0725, Šrí Durga-Mahákálí púdža, 25/07/1992, (nekontrolováno), Paříž, Francie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7831992-0830, Šrí Ganéša púdža, 30/08/1992, (nekontrolováno) Cabella, Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7891992-0917, Guru púdža, 17/09/1992, (nekontrolováno), Cabella, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7941992-0927, O chápání Boha, pokoře a disciplíně
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7951992-0927, O meditaci, kázni a odevzdání se (5 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7961992-0927, Navarátri púdža, 27/09/1992
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8021992-1014, Šrí Mahákálí púdža, 14/10/1992, (nekontrolováno), Salvador, Brazílie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8051992-1025, Divali púdža 25/10/1992 (nekontrolováno), Rumunsko
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8091993-0411, Velikonoční púdža 11/04/1993 (nekontrolováno), Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8141993-0426, Kolektivita 1 (4 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8151993-0426, Šrí Pallas Athéna púdža, 26/04/1993, Řecko

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8191993-0426, O důležitosti meditace, používání vibrací a bandhanu (5 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8201993-0426, O našich znalostech SJ (5 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8211993-0518, Šrí Fátima púdža, 18/05/1993, Turecko
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8261993-0606, Pokud nemeditujete, nemáte spojení... (11 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8271993-0704, Guru púdža, 04/07/1993,(nekontrolováno),Cabella,Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8311993-0815, Šrí Krišna púdža 15/08/1993, (nekontrolováno), Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8381993-1011, Audrey Hope - Real Women 1& 2 .část
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8441994-0226, Získejte sílu z Ducha (11 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8461994-0713, Šrí Višnu púdža, 13/07/1994, Paříž, Francie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8511994-0724, Guru púdža, 24/07/1994, Cabella, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8641994-0828, Šrí Krišna púdža, 28/08/1994
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8721994-0904, Veřejný program 04/09/1994, Česká republika

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8771994-0929, Audrey Hope - Real Women 3.část
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8811994-1009, Navarátrí púdža, 09/10/1994, (nekontrolováno) Cabella, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8861995-0226, Mahášivarátri púdža, 26/02/1995, (nekontrolováno), Wisemans Ferry, Austrálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8911995-0507, Sahasrára púdža,07/05/1995,(nekontrolováno),Cabella, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8981995-0716, Upevněte pozornost (12 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9001995-1001, Bezmyšlenkové vědomí versus přemítající mysl (10 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9011996-0303, Mahášivaratri púdža 03/03/1996, (nekontrolováno) Sydney, Austrálie



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9041996-0303, Mysl, reakce, bezmyšlenkové vědomí... (13 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9061996-0505, Sahasrára púdža, 05/05/1996, Cabella, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9111996-0716, Šrí Mahálakšmí púdža, 16/07/1996
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9141996-0901, Šrí Krišna púdža,01/09/1996,(nekontrolováno), Cabella, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9181996-0929, Šrí Krišna púdža, 29/09/1996, (nekontrolováno), New York, USA
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9211996-1020, Navarátri púdža, 20/10/1996,

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9251996-1221, Šrí Kartikéja púdža, 12/12/1996, (nekontrolováno), Vashi, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9261997-0608, Šrí Krišna púdža, 08/06/1997,(nekontrolováno), New York, USA

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9301997-0720, Guru púdža, 20/07/1997, Cabella, Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9351997-1005, Navarátri púdža, 05/10/1997, (nekontrolováno), Cabella, Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9391998-0320, Oslavy 75.narozenin, 20/30/1998, (nekontrolováno), Dillí, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9451998-0321, Narozeninová púdža, 21/03/1998, (nekontrolováno), Dillí, Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9511998-0419, Velikonoční púdža,19/04/1998,(nekontrolováno), Istanbul, Turecko
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9551998-0510, Sahasrára púdža, 10/05/1998, (nekontrolováno), Italy

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9611998-0621, Šrí Ádi Šakti púdža 21/06/1998, Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9661998-0621, O vědeckém uznání vibrací (4 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9671998-0621, Šrí Ádi Šakti púdža, 21/06/1998, Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9711998-0621, O sahadžajogínech a jejich postoji (4 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9721998-0621, O práci pro Sahadža jógu (3 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9731998-0621, O úloze žen v šíření Sahadža jógy (2 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9741998-0816, Šrí Krišna púdža 16/08/1998 (nekontrolováno), Cabella, Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9791998-0905, Šrí Ganéša púdža 05/09/1998, Cabella, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9831998-0927, Navarátri púdža, 27/09/1998, (nekontrováno), Cabella, Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9891998-1025, Divali púdža, 25/10/1998, Cabella, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9931998-1216, Vyjádření jemných elementů,16/12/1998, (nekontrolováno) Dillí, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9951998-1225, Má pozornost vypracovává mnoho věcí (11 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9961999-0620, Ádi Šakti púdža, 20/06/1999, Canajoharie, USA
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9991999-0711, O hledání v Kali juze (6 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10001999-0711, O Lakšmí principu (6 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10011999-0801, Guru púdža, 01/08/1999, (nekontrolováno), Cabella, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10061999-1017, Jak se vypořádat s negativitami (3 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10071999-1017, Navarátri púdža, 17/10/1999

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10111999-1107, Divali púdža, 07/11/1999, Řecko
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10162000-0601, Svědek (2 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10172000-0916, Šrí Ganéša púdža,16/09/2000,(nekontrolováno),Cabella, Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10222001-0922, Šrí Ganéša púdža, 29/09/2001, (nekontrolováno), Cabella, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10252001-1021, Navaratri púdža, 21/10/2001, (nekontrolováno), Loutraki, Řecko
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10282002-0402, Konference s lékaři 02/04/2002

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10322002-0505, Sahasrára púdža, 05/05/2002
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10362002-0720, Zrazený prorok 1.část

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10372002-0720, Večerní program - Zrazený prorok, 20/07/2002,Cabella, Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10382002-0818, Šrí Kubéra púdža, 18/08/2002 Canajoharie, USA

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10422002-0914, Šrí Ganéša púdža 14/09/2002, Cabella, Itálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10472002-1103, Divali púdža 03/11/2002, (nekontrolováno), Los Angeles, USA

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10502002-1103, O důležitosti meditace (14 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10522002-1225, Vánoční púža 25/12/2002, (nekontrolováno) Ganapatipule, Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10552003-0316, Šrí Sadášiva púdža 16/03/2003 (nekontrolováno) Pune, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10572003-0913, Šrí Ganéša púdža, 13/09/2003, Cabella, Itálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10582003-1109, Divali púdža, 9/11/2003, Los Angeles,USA
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10592003-1109, Divali púdža 09/11/2003 (kontrolováno)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10602004-0215, Šrí Mahášivaratri púdža, 15/02/2004, Pune , Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10612004-0509, Sahasrára púdža,09/05/2004, (nekontrolováno)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10622004-0704, Guru púdža, 04/07/2004, (nekontrolováno)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10642007-0101, Dva světy - Two Words (2007)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10652007-0408, Velikonoční púdža, 08/04/2007, (nekontrolováno)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10662007-0517, Voda života - Water of Life (2007)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10682007-0624, Šrí Ádi Šakti púdža, 24/06/2007, (nekontrolováno)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10712007-1013, 9 nocí Navaratri, 13/10/2007, (nekontrolováno) Austrálie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10732007-1017, 9 nocí Navaratri, 17/10/2007, (nekontrolováno) Austrálie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10782007-1021, 9 nocí Navaratri, 21/10/2007, (nekontrolováno)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10802007-1110, Divali púdža, 10/11/2007, (nekontrolováno), Noida, Indie

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10862008-0323, Velikonoční púdža, 23/03/2008, (nekontrolováno), Nagpur, Indie
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10882008-0720, Guru púdža, 20/07/2008, (nekontrolováno)



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10912018-0307, Šrí Krišna - Bůh kolektivity (13 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10922018-0510, Velikonoční vejce a znovuzrození (10 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10932018-0517, Hudba a Sahadža jóga - 1.díl (13 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10952018-0601, Role žen ve společnosti (14 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10972018-0723, Rady sahadžajogínkám (37 min)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11022018-0826, Praktické porozumění kolektivnosti (32 min)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11062019-0120, Mantry v Sahadža józe (10 min)



1973-0828, Šrí Krišna púdža, 28/08/1983, Bombej, Indie

View online.

....Božským. Pokud si kupříkladu uvědomuji jen svoji hlavu, tak to nestačí. Když znám pouze svůj krk, tak to také nestačí. Když
znám jen své nohy, nestačí to. Ale čím více znám sebe sama, tím se stávám dynamičtější a tím více vyzařuji do okolí. A všichni ti
velikáni, kteří kdy existovali, nebo všichni, o kterých říkáme, že byli velikáni, jsou významní, protože jejich odkaz žil v mnoha
lidských bytostech. V atmosféře cítím tu srdečnost, stejně jako vy, protože víte, že vám nejsou cizí, že jsou vašimi bratry a
sestrami. V Púránách je o nich tolik příběhů, že... Nebudu je jmenovat, ale kdysi se v džungli potkali dva bratři. Domnívali se, že
jsou nepřátelé a chtěli spolu bojovat. Když začali bojovat, nedokázali se jeden do druhého trefit. Pak vytáhli šípy, ale ani ty
nefungovaly. Udivilo je to. A když se jeden druhého zeptal: „Kdo je tvoje matka?,“ zjistili, že mají stejnou matku. A tak jim došlo,
že si nejsou ani cizí, ani nepřátelé, že jsou ze stejné slitiny. Jakou sladkost a krásu získali díky tomuto uvědomění! A jaký pocit
bezpečí plyne z pochopení, že po celém světě máme bratry a sestry, kteří jsou niterně spojeni s Božským, a že jsme spolu
propojeni touto láskou. Když mluvím o lásce, lidé si myslí, že se z vás snažím udělat slabochy, protože ti, kteří milují, jsou
považováni za slabé. Přitom nejdynamičtější silou na světě je právě láska. Tou nejprůbojnější silou je síla lásky. A i když z lásky
trpíme, tak je to díky tomu, že na to máme sílu, nikoli z naší slabosti. Například v Číně byl učitel, který učil bojovat kohouty. Tamní
král donesl své kohouty k učiteli a požádal ho: „Prosím, nauč je bojovat.“ Po měsíci, když si král své kohouty vyzvedával, byl
udiven, že kohouti jen tiše stojí a nic nedělají. Řekl učiteli: „Co jsi udělal s mými kohouty? Nejsou agresivní, jen stojí. Jak budou
bojovat? Bude se konat souboj, kde mají předvést svou sílu. Co s tím?“ Učitel řekl: „Jen si je vezmi.“ Odvezl si tedy ty dva kohouty
a dal je do arény k ostatním kohoutům, kteří přišli zápasit. Tito dva kohouti stáli úplně v klidu. Ostatní kohouti začali dorážet a
týrat jeden druhého. Ti dva kohouti jen stáli a pozorovali je. Všechny ostatní kohouty jejich chování zaskočilo a domnívali se, že
jsou velmi silní, a tak prchli. Láska, o které mluvím, Boží láska, vás dělá nejen silnými, ale také dynamickými. Je to ta nejzářivější
síla, jakou si dokážeme představit. Jedině když je láska obklopena hrubostí a je ztracena v hrubosti, tehdy se zdá, že je slabá a
spoutaná. Když ale láska začne proudit, pak její dynamická síla dokáže přemoci všechny ďábelské síly světa. Když lidé získají
realizaci, automaticky odpadá ego, docela ve velkém měřítku, mohu říci. Protože vy říkáte, že vibrace proudí, neříkáte, že to vy je
dáváte. A když odpadne ego, občas se stane, že pocítíte, že máte všechno, po čem jste kdy toužili, raději o tom tedy nemluvit.
Když čelíte jakémukoli odporu, vyhýbáte se mu a držíte si odstup. Nechcete čelit nesouhlasu, žádnému negativnímu odporu, ať
už se projevuje mluvou, nebo dokonce ďábelskými metodami. Utečeme od toho a myslíme si: „Ó Bože! Jak se k tomu postavit?“
Naproti tomu člověk, který je negativní, který má v sobě nenávist, se stane... (maráthí), což znamená člověk, který se chvástá.
Takový člověk vede velké řeči. Domnívá se, že všechny přesahuje a může oblafnout celý svět. Bere na sebe zodpovědnost. Založí
velký ášram nebo něco jiného, kde se usadí, se vší svou ignorancí, a začne lidem předávat svoje takzvané vědění. Lidem jeho
metody imponují, a tak mu padají k nohám. Zatímco realizovaní sedí tiše doma a jen se diví, co to ti hlupáci dělají. Teď ale není
správná doba na to, aby realizovaní seděli doma a divili se a smáli se pošetilosti lidí, kteří ještě nejsou realizovaní. Ani litovat je,
ale vyjít ven, vyjít ven s mečem lásky a získat si celý svět. Je to zcela, zcela zásadní. Jestliže má být stvořené zachráněno, pak o
tom nesmíte mlčet. Všechny nesprávné představy o lásce, všechno klamné chápání lásky musí přestat. Je třeba vědět, že se
jedná o dynamickou sílu. A ta vám nedovolí sedět v pohodlí a těšit se sami sebou, těšit se klidem a požehnáním, když se tím
netěší i zbytek světa a nahrává zloduchům, kteří přišli na tento svět, aby ničili a nastolili satanovu říši na této Zemi. Dny, kdy lidé
museli trpět, jsou pryč. Kristus pro nás trpěl. Kristus samozřejmě nikdy netrpěl, protože On netrpí. Nikdy neplakal... Byl jako ti
kohouti, velmi mocná osobnost. Dnes ale nastal čas, abyste jasně pochopili vlastní sílu, která ve vás je. Ať si ti, kteří jsou na
hrubé úrovni, dělají hlavu kvůli své nejistotě, kvůli svým problémům a svým organizacím, ale ne kvůli těm, kteří mají realizaci. Už
mnohokrát jsem vám říkala, a dnes se to také připomnělo, že když jste realizovaní, nikdy nejste sami. Na Zemi bylo hodně
realizovaných lidí, ještě než jste se narodili, a oni stále existují a neustále vám touží být ku pomoci. Naše šástry je nazývají
čirandžívové (věčné bytosti), znáte je. Jsou to nirandžanové (čistí, jsou prosti lži). Jak jsme mluvili o Bhairavovi a Hanumánovi,
oni všichni existují a jen čekají, až je zavoláte. Jednou jsme šli na trh a kvůli něčemu tam vyvstal problém. Byl tam se mnou jeden
sahadžajogín. Byl se mnou. Chtěla jsem vidět jeho reakci. Snažil se s tím člověkem dohadovat, vysvětlit mu něco. Pak řekl:
„Mádadží, už můžeme jít.“ Když jsme vyšli z obchodu, řekla jsem: „Co s tím budeš dělat?“ Odpověděl: „Už jsem požádal
Hanumána, aby se o to postaral.“ A On tu práci udělal. Sice na hrubé úrovni, ale stane se to. Když něco nezvládnete, můžete to
přenechat komukoli z nich a oni se o to tuze dobře postarají. Protože to vy jste na pódiu, ne oni. Oni jsou ti v pozadí. Oni jsou ten
štáb. Ale vy musíte otevřít pusu! Jestliže ale začnete rozvažovat, co na to řeknou? Oni jsou připraveni pomoci vám úplně se vším,
ale nakolik se vy opíráte o svou ochranu? Nakolik se opíráte o to, co je vaše, o vaše poznání sebe sama? Probíhá zde velká válka.

http://amruta.org/?p=54281


Vy si toho nejste vědomi? Někteří z vás ano. Někteří z vás si to plně uvědomují, protože ten boj sami zažili. Probíhá velká válka.
Obzvlášť teď, kdy se znovu narodilo deset démonů. A vy, tak slabí... Pořád jste malé děti, o tom není pochyb, protože jste získali
realizaci teprve před pár dny. Pokud však budete chtít, můžete růst velmi rychle. Mohou z vás vyrůst skuteční velikáni. Všichni
můžete růst. Jen je třeba se rozhodnout, že musíte růst vnitřně. Sami jste přišli na tolik věcí, které člověka vedou k růstu. Já vám
mohu dát jídlo, ale růst musíte sami. Kdekoli uvidíte negativitu, musíte se postavit a říct: „Tohle je negativita, nic jiného, ať se vám
to líbí, nebo ne.“ Takto dáte tomu člověku lásku, ne nenávist. Vést jenom sladké řeči, to není správná představa lásky. Ne. Matka
někdy dítěti dokonce vynadá. To neznamená, že ho nemá ráda. Když je to nezbytné, musíte lidem říct, že jde o negativitu.
Realizovanému člověku samozřejmě nebude napomenutí vadit, protože on touží po nápravě, ví, že potřeboval napomenutí.
Nástroj musí být opraven. Ale člověku, který tohle nechápe, musíte tuto svou lásku vnutit. Dokážete lásku předat, i když sedíte
zde. Mnoho lidí zkusilo obalit láskou lidi, kteří se pokoušeli být podlí, a dosáhli skvělých výsledků. Tito lidé se obrátili a přišli zpět.
Stačí použít ruku a dát na dotyčného pozornost a takto rukou kroužit. Obklopí ho láska a ten člověk zas přijde. Není pochyb o
tom, že existuje negativní a pozitivní, ale nic mezi tím, to si musíte pamatovat. Mezi těma dvěma neexistuje kompromis. Buď je
to světlo, nebo tma, nebo pozitivní versus negativní. Rozhodně jsou to dva póly, mezi nimiž je boj. A v celé hře je největší problém
to jediné - vaše vůle. Protože vaše přání je respektováno. Vaše vůle je plně respektována. Pokud máte přání stát se velikánem
této lásky, můžete jím být. Jednou jsem potkala psychiatra, který měl velmi napadené superego. Řekla jsem: „Co je to s tebou?“
Odpověděl: „Moje dětství. V dětství se mi nedostalo moc lásky.“ Řekla jsem: „Teď jsem tu já. Pojď na můj klín, přijmi moji lásku.“
Řekl: „Chci, aby má láska proudila, Matko. Chci se plně otevřít, úplně, bez jakéhokoli strachu.“ Řekla jsem: „Tak s tím prostě
začni. Neboj se toho, že lidé něco špatně pochopí, toho, co řeknou.“ Co lidé řeknou, nemá žádnou váhu. Láska najde naplnění jen
v lásce, tím že druhé miluje.“ Řekla jsem: „Jen nech svou lásku proudit a poznáš, jak to funguje. Zkrátka se rozhodněte: „Budu
milovat lidi.“ A jakmile se takto rozhodnete, celé nebe, všechna síla nebes, vám padne k nohám. Věřte mi to. Z určitého úhlu
pohledu jsem obyčejná žena v domácnosti. Někteří říkají: „Mátadží, jak by šlo být jako ty?“ Proč ne? Jsem zrovna taková jako vy.
Mám stejné problémy jako vy. Já ale vím jednu věc, že nejsem ničím jiným než ztělesněním lásky, té lásky, která je Božská a bez
které nemohu existovat. V každičkém okamžiku života nechávám lásku proudit, nechávám ji proudit. Každý záchvěv mé mysli
nese lásku. A to dá člověku veškeré síly. Když si přečtete... Četla jsem Déví Mahátmjam, kde se mluví o ďáblovi, který se postavil
Prapůvodní Matce, Božské Matce, a který se Jí smál: „Ty, ženo! Co mi můžeš udělat, jsi žena?! Co mi můžeš udělat?“ Ona se na
něj usmála a řekla: „Dobrá, pojď ke Mně a uvidíme.“ A jedním úderem mu sťala hlavu. Toto jasně ukazuje, že pozitivní může
negativní připravit o krk. Není v tom žádné násilí. Ten rozdíl vám musí být jasný. Když se negativnímu podřízne krk a je nastoleno
pozitivní, tak jde o nejvyšší nenásilí, jaké lze někomu udělit. Viděli jste, co negativita dělá lidem, negativitu už poznáte. Viděli jste,
jak lidé trpí kvůli mrtvým duším, které mají na sobě. A ony také velice touží po lásce. To byste žasli, že pokud je opravdu milujete,
ony ke mně samy přicházejí a říkají: „Spas mě, Matko.“ S vámi ke mně přicházejí někdy jen pro toto, abych je spasila. A když jim
slíbím znovuzrození... Ale ďáblové existují, ďáblové existují. Jak jsem vám už říkala, Kali juga připravila krásné pódium, na němž
se má odehrát úžasné drama, ve kterém Rávana musí milovat Sítu jako Matku, Kansa musí padnout k nohám Rádhy. Možná
nevíte, že Krišna chtěl zabít Kansu. Toho času to byl Jeho strýc. On v sobě ale začal vnímat city své matky: „Koneckonců, je to
můj bratr.“ Tak požádal Rádhu a Ona ho zabila. Rádha, která vždy milovala celý svět. Ona je ztělesněním lásky, a to Ona zabila
Kansu, protože se to muselo stát. Pokud jdete na ruku Bohu a On si přeje někoho zabít, tak musí být zabit. Především však
musíte být plně v rukou Božích. Je to jen Jeho láska, co zabije tělo. A když se zpívají písně o Jejich síle a vítězství, viděli jste, jak
všechny moje čakry začnou pracovat a vibrovat. Protože síla těchto vítězných dnů stále přetrvává a bude pracovat skrze vás. Ale
co váš chabý nástroj, který se rozvíjí tak pomalu? Doba, kdy musí vládnout láska, Satja juga, pokud má nastat, tak jen skrze vaše
úsilí, teď! Před Sahadža jógou nebylo úsilí. Ale teď je všechno vaše úsilí Božské. Ať uděláte cokoli, skrze kterýkoli sympatický
systém, zvládnete to díky parasympatiku, takže neděláte vůbec nic. Sami ale vnímejte, co je v sázce. Vy jste ti vyvolení, jak by
bylo jinak možné, že jste jediní, kdo získal realizaci a tolik se posunul? Někteří jste ji získali před pár dny a dostali se velmi daleko.
Proč? Jste vyvolení a musíte na sebe vzít úděl být kanálem Boží lásky, která je dynamickou silou, která promění celou koncepci
nenávisti, na jejímž základě vznikly státy a všechny ty rozdíly. Občas si řeknete: „Jak? Jak se to může stát?“ Dnes už jsou dny
Gókulu pryč. (místo Krišnova dětství) Přemýšlela jsem o tom. O době, kdy Krišna hrával na svoji flétnu a zkoušel svoji Sahadža
jógu na obyvatelích Gókulu. Ó, v různých životech jsme to zkoušeli, zkoušeli a zkoušeli! Nic nefungovalo. Ale teď to secvakne,
jako jiskra. A začne řetězová reakce. My ale musíme mít silné nástroje, aby toto nesly. Jinak se vyhodí pojistky. Jedině skrze vaši
pozornost můžete pocítit sílu, která je ve vás. Jen musíte vnímat svou pozornost a přestat se vším falešným. Vnitřně poznáte
vše, co je falešné, rozpoznáte to a odhodíte to. Přijměte jedině pravdu, a ta vám dá tu sílu být skutečným nástrojem, schopnost
být kanálem té síly lásky. Tím se nemyslí, že máte být egoističtí. Nedokážete takoví být, ani kdybyste chtěli. Nedokážete nikomu
ublížit, ani kdybyste chtěli. Mnozí říkáte: „Mátadží, dáváš realizaci kdekomu.“ Nemohu ji dát kdekomu, musí to být hledající muž



nebo žena hledající v předchozích životech. Musíte pochopit, že cokoli jste získali, získali jste to po právu. Takže člověk může
vypadat jako kdokoli obyčejný, ale není tomu tak, je to velký světec. Sedí zde jen velcí světci. A tímto centrem a zárodkem
svatosti proudí absolutní Božskost. Jen dovolte, aby proudila skrze vás ven. Jedná se o Boží sílu. Není tedy vaše zodpovědnost
přemýšlet nad tím, jestli přinese dobré nebo zlé. I když si myslíte, že to může přinést něco špatného, dle morálních norem této
společnosti, nakonec všechno dobře dopadne. Proč musel být zabit Džarasandha? Proč musel být zabit Kansa? Proč musel být
zabit Rávana? Samozřejmě, jejich zabití moc nepomohlo, to už vím. Protože ti, kteří byli zabiti, jsou zpátky v sedle. Ale stejně, vy
nebojujte s těmito hroznými lidmi. Dostaňte se z vlastní bitvy. Mějte v pozornosti jen sebe sama. Kde jste vy? Co děláte vy? Jste
na linii Božského, nebo v hrubosti? Každou chvíli toto zvažte, každou minutu jste v meditaci. Jen pomyslete na ten okamžik a na
dynamiku toho okamžiku. Naplní vás síla, která zaplňuje každý okamžik. Bude do vás proudit skrze vaši Sahasráru a zcela obtočí
celou vaši bytost a přemění vaše nitro v úplnou sílu Čaitanji a úplnou Boží sílu. Dovolte jí vstoupit, přijměte ji. Přijměte ji beze
strachu. Nechte ji vstoupit. Každý okamžik, každý okamžik se udržujte bdělí. Jsme teď ve velmi ošidné době. Mám jen dvě ruce,
to jasně vidíte. A ačkoli pan ... říká, že mohu učinit cokoli, tak ano, mohu, ale nemůžu vás nutit něco dělat. Vaše přání bude plně
respektováno. O vše ostatní může být postaráno kromě jedné věci - musíte se stát dokonalým nástrojem, dokonalým kanálem,
dokonalou flétnou k dispozici mému Pánu, aby skrze vás hrál melodii lásky. Je na vás, abyste vyčistili svých sedm otvorů. Je na
vás zbavit se své plytkosti a stát se niterně úplnými. On pak svou práci zná. On je tím umělcem. A vy jste nástrojem. Ta
harmonická hudba z tolika duší dokáže naplnit uši těchto ďábelských lidí a dokáže proniknout až do jejich srdcí a vložit do nich
lásku. Může se stát, že se sami vzdají svých ďábelských praktik a padnou Lásce k nohám. Krišna se má teď zrodit ve vás. Jako
pětiletý chlapec šel zabít Káliju (had v řece Jamuně). Tento Krišna se má narodit ve vás. Usedl Kálijovi na Sahasráru a vtiskl na ni
svá chodidla. Všichni lidé byli svědky této úchvatné události - Krišnova tance na Sahasráře Káliji. Krišna se musí narodit uvnitř
vás. Když jste Krišnou, nemůžete Ho vidět. Vydejme se teď do stavu, který je nad slovy, nad myšlenkami, do oblasti
bezmyšlenkového vědomí, ve kterém vás Božské zahrnuje svým požehnáním. Tito lidé dnes rozhodli, že bude púdža, a vy víte, co
se mi děje, když ke mně děláte púdžu. A tak, vzhledem ke všem těm budoucím problémům, chci, abyste na této púdže všichni
udržovali pozornost a plně ji využili pro svoje dobro. Díky této púdže získáte Matčinu ochranu, pro začátek. A když se mé čakry
začnou pohybovat, dávají vám speciální síly lásky a požehnají všem vašim čakrám a zcela je naplní. Ráda bych tedy, i když
přijdou uctívat jen dva lidé, abyste vnímali, že to děláte vy všichni. Můžete to cítit skrze jednotu. A požehnání z mé bytosti k vám
budou proudit automaticky.
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Sahadža jóga vznikla pro vás, ale pro lidské bytosti není jednoduché Sahadža jógu pochopit. Když je opravdu ohromná věc
získána tak jednoduše (sahadža), tak její důležitost, její chápání, úcta k této síle (Šradha k této Šakti), potřebná oddanost
(Bhakti), tvrdá práce s plnou pozorností, která je potřeba pro naprostou vnitřní integraci, v tomto všem je nedostatečnost. Proto
vidíte, že většina sahadža jogínů je velmi lhostejných. Ale ostatní svámidžís - víte, jak hypnotizují lidi a jak je potom zneužívají.
Berou od vás peníze, donutí vás tvrdě pracovat, donutí vás stát na hlavě, donutí vás dělat fyzickou práci, nebo jiné práce, takže
vaše ego je v tom trochu uspokojeno a vy k tomu přilnete. Možná jste také viděli tyto lidi, kteří rozdají vše, co mají, jako peníze
atd., a potom čistí podlahy u těchto sádhuů. Sahadža jóga je dosažitelná s takovou jednoduchostí, že lidé vůči tomu zůstávají
lhostejní. Tak jako jsme bez úsilí získali oči, jsme k nim tedy lhostejní, nevážíme si jich a nevíme, jak jsou vzácné. Ale v ten den,
kdy pocítíme bolest v očích, zvoláme: „Ó Bože!“ Proto je důležité, aby existovaly „badhy“ (napadení). Kdyby tam nebyla badha,
sahadžajogín by se nikdy nestaral. Záleží na vás, jak dlouho tam ta badha zůstane. Dokud se toho držíte, badha tam zůstane. Co
se dá dělat? Jsou někteří lidé, víte, jakmile dostanou realizaci, badha se jich nedotkne. Nikdy nejsou napadeni. Ale to je díky
„punyas“ (zásluhám) z minulých životů. Také by měli zůstat ostražití. Neměli by zapomenout nebo být neopatrní: „Nejsme
napadeni, tak jsme něco výjimečného.“ Takže být lhostejní vůči Sahadža józe nás bude mnoho stát. Jste-li lhostejní vůči svému
tělu, to nevadí, protože je tu vždy někdo, kdo je připraven starat se o vaše oči, ruce, nohy a tělo. O to se starat nemusíte. Vy sami
se ale musíte starat o svou Sahadža jógu. Mezi těmito dvěma je ohromný rozdíl. Je tu někdo, kdo se postará o vaše tělo a o
zbytek vašich dalších věcí, které nazývám jako věci ve třech dimenzích, bude o to postaráno. Ale vy musíte praktikovat svou
Sahadža jógu. Potřebujete v tom růst, jenže jste k tomu tak lhostejní, tak lhostejní, že dokonce i když někdo sedí přímo vedle vás,
nepromluvíme s ním (o tom). Kohokoli potkáte, mluvte o Sahadža józe, budete se tomu muset věnovat. Je tam tolik lidí, kteří
jsou jako rozptýlené části těla. Jen se podívejte, byla zde dívka, která měla badhu, přišel její bratr a ihned dostal realizaci. Mnoho
těch částí těla, které jsou vaše vlastní, tam (v temnotě) leží. Všechny musí být shromážděny. I to je důležitý aspekt Sahadža jógy.
Jak je možné, že je ve vašem domě někdo, kdo nepraktikuje Sahadža jógu? „Pokud jsi v mém domě, budeš muset přijít do
Sahadža jógy, získáš seberealizaci, zbavíš se badhy.“ Měli byste na to naléhat. Bez hněvu. Ale měli byste s nimi mluvit jen o
tomto. Řekněte jim o tom. Být vůči tomu lhostejní, to vůbec nepůjde. Stejně jako jíte, vstáváte, sedíte, dýcháte, tak s každým
nádechem se musíte věnovat šíření Sahadža jógy. Pokud se totiž považujete svým způsobem za výjimečného, jestliže o svém
chrámu soudíte, že je na něm něco výjimečného, pak by jeho zvony měly být stále slyšet, jinak to přijde vniveč. I Sahadža jóga
může být promarněna. Pochopte to! Další věc, kterou bych vám měla říct, je, že bez Sahadža jógy už nemáte žádnou osobnost.
Bez ní už ve vás není krásy. Bez ní už nemáte ani žádné místo. Protože když už jste vstoupili do Božího království, musíte
přijmout jeho občanství. Slyšívám od mnoha lidí, tak jako včera od mého bratra, řekl: „Byl jsem za Gajanan Maharajem.“ Já
nevím, kdo to je ten Gajanan Maharaj. A pak i Phadke začal mluvit o Gajanan Maharajovi, a vidím, že jim napadl tři čakry - Ádžňu,
Višudhi a ještě další. Sám pak řekl, že i jen ze samotné fotky Gajanana Maharaje chytí napadení čaker. Představte si! Tři čakry
měl bratr napadené. „Jsem tvá sestra, jsem ti tu k dispozici, proč jsi šel za tímto Gajanan Maharajem?“ ptala jsem se. On: „Říká
se, že je světec.“ „Zkus vibrace, jestli je světec nebo není!“ Vzal to povrchně, ani si to neověřil. Je tohle Sahadža jóga? Ti, kteří se
chovají jako ubožáci i poté, co se stanou králem, by měli odejít. Oni ale ví, že se snižují k ubohosti. Vždyť o nic nejde, jen se přidá.
„Co mám dělat, když je má manželka taková. Co zmůžu? Můj otec je takový, má dcera řekla: „Pojďme“. Tak jsem šel.“ A co se
stalo pak? Když se vrátili: „Mátadží, mám napadenou Ádžňu, mám napadené břicho, Nábhí čakru.“ Tři čakry jsou napadeny.
Přitom jsem jeho vlastní sestra, která tu sedí. „Kdo ti říkal, abys šel za tím Gajanan Maharajem?“ On: „Pak jsme si řekli, že náš
stav není dobrý, tak pojeďme za Sai Babou.“ Já: „Pojď sem, nech si dát do pořádku břicho, a pak si jdi za Sai Babou. Zmoudříš
tím, že tam půjdeš? Tisíce tam chodí a co? O co chceš Sai Babu žádat? O nějaké materiální věci?“ Kdy budou tyto přání lidských
bytostí uspokojeny? Materiálně je vše již naplněno. Co ještě vy lidé chcete? Království, paláce, všechno bylo! Co ještě chcete? To,
co jsem přišla dát, co musíte získat, je velice důležité pro lidskou rasu. Bůh vás stvořil po velkém rozjímání. Odevšad jste si
nahromadili v mozku tolik špíny, zahoďte to! Úplně zbytečné věci jsou tam nashromážděny. Naprosté haraburdí! To všechno z
chrámu vyhoďte a zvelebte ten chrám. V každičkém srdci musí být zažehnuto světlo. Vyčistěte svůj domov, vyčistěte svoji
rodinu, vyčistěte svoji společnost. O příbuzné máte velké starosti. Dost příbuzenstva! Musím pro ně něco udělat, moje tchýně
přijela, musím jí něco dát, něco se musí udělat. Co vám dá vaše tchýně? Když za ní půjdete, dostanete botou. Tito
(sahadžajogíni) jsou vaše jediné příbuzenstvo. Pochopte to! Kromě nich žádné jiné příbuzné nemáte. Sahadžajogín je příbuzný
pouze sahadžajogína. Jejich řeč je totiž zcela odlišná, jejich chování je jiné, jejich způsoby jsou jiné. Musíte do toho dát svoji
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pránu (životní sílu). A lásku, musíte se podělit o svou lásku. Láska bude proudit skrze vaši pozornost, ale nejdříve svou pozornost
napravte. Ulehčete jí. Pokud máte v pozornosti všechny ty světské věci, jak tam může proniknout Sahadža jóga, když to v ní
neustále drnčí. Sledujte ji! Bůh čeká, aby vás tím vším mohl zahrnout. Jenže kde máte pozornost?! Každé dvě minuty pozornost
utíká sem nebo tam! Jen dejte pozornost k Jeho chodidlům. On nechce vaše peníze ani nic jiného. To si nechte. Jen lidská
hloupost považuje tyto věci za důležité. Co je na tom důležitého? Dejte důležitost své pozornosti. Pak do takové pozornosti
vstoupí Bůh. Díky Jeho milosti vypadáte o deset, dvacet let mladší. Tělo se vám dalo do pořádku. Vaše myšlenky a emoce se
vyčistily. Přišlo do vás kolektivní vědomí. Co teď? I teď se honíte za tím či oním. Všechno možné má pro vás větší hodnotu. V
předchozích životech jste hromadili haraburdí, odešli jste s holýma rukama. A znovu shromažďujete! Zas to tu budete muset
nechat. Žít povrchní život je pro sahadžajogína hodně, hodně nebezpečné. Tomu se říká zanedbaná povinnost. Stojí před námi
veliké boje. Sami dobře víte, kolik bylo připraveno cest destrukce. Sahadža jóga ční jako lotos v bahně. Křehký, aromatický,
voňavý, nádherný, a vy jste okvětní lístky tohoto lotosu. Každé bláto z vás ihned odpadne, jakmile si uvědomíte, že jste tím
lotosem. Vy nejste bláto. Když upozorním na napadenou čakru, pochopte, že je to špína a odstraňte ji. Stal se z vás lotosový
květ. Jste lotos, a když na lotos spadne nějaké bláto, on se ho zbaví, dokonce se na něm ani neudrží. Všichni budou muset vůči
Sahadža józe procitnout, má-li loď Sahadža jógy přeplout na druhou stranu, neplýtvejte časem s těmito malichernými
záležitostmi vaší rodiny a domova. Jak dlouho se ještě budete držet toho bahna pod vámi? Nikdo se za vás nepostaví. Mladík se
musí oženit, dívka se musí vdát, může se stát nebo to nedopadne. Utratí se za to peníze. Získáte postavení. A Sahadža jóga? Na
Sahadža jógu nemáme čas! Nejdůležitější je, že lidé žijící v Indii nemají moc peněz. Když se na to podíváte, jejich ekonomická
situace není tak dobrá. Ale měli bychom vědět, že Indie je naplněná vibracemi, které vše kontrolují. Jakákoli jiná země by už
dávno zkolabovala. Žijete jen díky podpoře těchto vibrací. Jak ohromná země to je! Narodili jste se v tak ohromné zemi. A vše
znáte. Netuším, jak mluvit k Angličanům o Déví Mahátmjanu, nikdy ho nečetli, neví, co znamená Déví, co znamená Maa (Matka).
Jsou to špinaví lidé, neví, co znamená Maa (Matka). Jak jim vysvětlit, co znamená Matka? Chce se mi brečet. A vy jste tak
zpovrchněli, že si sednete k meditaci, jako když se holíte. Jak se to uskuteční?! Moji bratři říkají: „Proč se od rána do večera
nezastavíš?“ Jestli se ti to odrazí na zdraví, co nám řekne tvůj manžel? Jdeš spát ve 4, v 5 ráno a celý den tak tvrdě pracuješ.
Proč to děláš? Co tím získáš? Tomu nerozumíme. Oni to nechápou a ani já to nechápu. Až se naše chápání sladí, teprve pak se
bude moci nějaká práce uskutečnit. Můžu to vybojovat sama, ale jaký z toho budete mít prospěch vy? Být lhostejný, chovat se
povrchně je jako být netečný sám k sobě, být neuctivý sám k sobě. Jako král, kterému bylo dáno všechno bohatství a on dál žije
lhostejně. Usaďte se na trůn! A vládněte! Chystáte se zničit Sahadža jógu všemi těmi malichernostmi? Vyčistěte se zevnitř,
vyčistěte své srdce, odhoďte svou prohnanost. Vyčistěte své srdce a pozorujte sama sebe: „Upevnil jsem svou nevinnost?“
Neděláte mi žádnou laskavost, děláte to pro sebe. O co jste žádali, hledali po celé věky, to je to, co teď dostáváte. Proč se u
svého cíle chováte bláhově? Obyčejně se člověk neobrací zpět, když dojde na vrchol, ale viděla jsem mnoho. Nejprve se musíte
upevnit. Stále opakuji: „Držte směr, držte se...“ Někdy si můžete začít říkat: „Co můžeme dělat? V naší zemi máme tak hrozné
podmínky. Jsme takoví chudáci. Máme tolik starostí. Jak můžeme transformovat naši zemi? Mátadží se nás jen snaží
podněcovat.“ Je dobře, že nemáte žádné peníze. Dala jsem realizaci tolika bohatým lidem. A kde jsou? Pár jich tu je, ale i ti jsou
lakomí. Ani oni ale nejsou až tak bohatí ve srovnání s těmi milionáři a miliardáři, kteří dostali realizaci. Kde jsou? Je dobře, že
nemáte peníze a s tím doprovázející starosti. Jen velice málo na vás ulpívá. Mít méně peněz je dobré. Znám tyhle bohaté lidi,
vysoce postavené úředníky a ministry, oni se nedokážou radovat jako vy. Získali realizaci a pak zmizeli. Zajímají se jen o své
peníze. Mnoho ministrů a vysoko postavených byrokratů získalo realizaci. Jak se k tomu postavili? Bůh nás chraň před jejich
ješitností. Kdo je před Bohem sekretářka a kdo král? Řeč v Maráthi po dobu jedné minuty. Děti jsou o tolik lepší než vy, protože
nejsou pošpiněny penězi. Jsou na tom lépe, protože nemají žádné pozice. Jsou mimo všechno tohle bláznění. Chtějí jen
Mátadží. Včera přišla matka s dětmi, už pak chtěla jít, ony ale prosily, ať zůstanou. Nedostaly tu žádnou čokoládu, nic. Říkaly: „My
chceme jen Mátadží, nechceme čokoládu ani jít do kina. Pojďme za Šrí Mátadží. Oni tomu rozumí daleko víc, než vy. Staňte se
takovými, jako oni. Odhoďte minulost a jen buďte jako oni. Všichni jste se stali znovu dětmi. Tak krásné povahy. Všichni jste
takoví byli, mé děti. Všichni jste byli takoví. Jak jste se mohli tolik zdeformovat? Mějte obavy ze svých deformací! Všímejte si
krásy v ostatních. Zas odjedu. Když matka odjede, je povinností dětí starat se o dům. Až se vrátím, mělo by být vidět, že moje děti
šířily Sahadža jógu. Jinak po návratu uvidím, že někdo má napadenou Ádžňu, druhý má napadené Nábhí, další zase Višudhi,
někdo šel k tamtomu, druhý za jiným, někdo onemocněl, někomu je špatně, něčí manželka je v nemocnici a někdo je v blázinci.
Jak je to možné? A neměli bychom se podceňovat, že jsme nebožáci. Jste všichni ohromní lidé. Takzvaní „důležití lidé“ jsou k
ničemu, nemohou získat realizaci. Mluvte s vědomím své důležitosti. Mluvte otevřeně! Jedno slovo vyřčené o Sahadža józe
přivolá samotnou Bohyni Sarasvatí, která se tam usadí; to vám říkám. Zkuste a uvidíte. Zažijte to! Jen začněte mluvit o Sahadža
józe, Sarasvati vejde do vašeho hlasu. Začněte psát a Ona bude ve vašem textu. S čímkoli pomůžete, samotný Hanumán přede



mnou čeká se sepjatýma rukama: „Matko, pověz, ke komu se mám postavit?“ Hanumán dělá všechnu vaši práci. Ať pro Matku
děláte jakoukoli práci, ať máte jakékoli světské zaměstnání, cokoli, On to za vás udělá. Při práci pro Sahadža jógu samotných
všech pět Čírandžív (věčných bytostí) stojí při vás. Všichni zaměřili své síly na vás a stojí v pozadí, ale co vidí? Stav toho, kdo má
hrát, je špatný. Dívá se sem a tam. Jak bude tato hra odehrána? Nemůžeme být polovičatí. „Mátadží, nemohu si najít čas na
meditaci.“ Co to znamená, nemám čas?! K čemu je čas? Kdo vám čas dal? Jestliže nemůžete vyšetřit čas pro sebe, Bůh vás
chraň. Nemáte čas? Vstaňte ve 4 hodiny ráno. Viděli jste svoji Matku, kolik hodin spí? Vstaňte ve 4 ráno a sedněte si k meditaci.
Řekněte své mysli: „Musím meditovat mezi 4 a 5!“ Odhoďte spánek. Přestaňte ponocovat, přestaňte mluvit se zbytečnými lidmi.
Opusťte zbytečné asociace, nevšímejte si příbuzných, jsou to zbyteční lidé. Všichni s bhúty. Přišli jste, abyste marnili čas s
takovými lidmi? Překvapí vás, že já bez Sahadža jógy netrávím ani vteřinku. Tisíce lidí chodí do kanceláře mého manžela. A
během přivítání si musím potřást rukou se všemi těmito lidmi. Využívám příležitost dát jim realizaci a usmívám se, když vidím, že
své probuzení získávají. Do kterékoliv země jedu, dávám tam realizaci. S kýmkoliv mluvím, dávám mu při hovoru realizaci. On
mluví o světských záležitostech, ale já pracuji na jeho realizaci. Kdekoli mám příležitost, dávám realizaci. Ve stanici Victoria byl
jeden průvodčí, byl to muslim. Ten den byla velice dlouhá fronta na lístky, tak jsem dávala realizace. Asi byl z Pakistánu, nevím.
Ano, byl z Pakistánu. Stála jsem a dávala mu realizaci, i ostatním lidem okolo. Jakmile se na mě podíval, když mi předával
jízdenku, dostal realizaci. Takže poté, co dal všem jízdenky, přišel se posadit do mého kupé. Seděla jsem tam sama. Potom se
zeptal: „Kdo jste? Proč mne to k vám tolik táhne?“ Zeptala jsem se: „Kdo jste vy?“ Řekl, že se jmenuje Hussain. Vyzvala jsem ho:
„Posaď se, Husssaine. Dej ruce takto.“ Zvolal: „Odkud jde ten chladný vánek?! Kdo jste?“ Řekla jsem: „Vnímej, rozpoznávej!“ Když
jsem byla v Římě, před nějakým časem, hodně umělců tam sedělo a něco malovalo. Dala jsem realizaci jednomu z nich. Vstal,
řekl něco druhému, pak přišel a sedl si k mým chodidlům. Chytil obě moje chodidla a začal hlasitě plakat: „Matko, kdy jsi přišla?“
Byla jsem v roli manželky vysokého úředníka a ostatní úředníci nás doprovázeli a červenali se, co že to dělá. On ale pokračoval:
„Matko, já tě našel! Včera se mi o tobě zdálo, řekla jsi, že budeš mít bílé sárí a ty jsi v něm přišla!“ Ani na vteřinku nemůžu myslet
na nic jiného než na Sahadža jógu. Vytěsnila jsem všechny mé minulé zrody. Všechny byly ohromné. Minulost i budoucnost, vše
je zapomenuto. V tomto okamžiku pamatuji jen na Sahadža jógu. Nic jiného si nepamatuji. Stejným způsobem byste měli i vy.
Každou vteřinu! Každý okamžik! Sahadža jóga! Kdekoliv sedíte, přímo tam. Nejprve si sundejte hodinky a zahoďte je! Odhoďte
své otročení hodinkám. Buďte otroky Sahadža jógy. Sahadža jóga jsou vaše hodinky. Bezstarostně jste tam seděli ve 12:30 a
klidně do 3 hodin ráno. Všichni jsme se těšili Sahadža jógou. Je Sahadža jóga otrokem času nebo je otrokem hodinek? Nejsme
otroky žádných pravidel a předpisů. Vyskytujeme se jen v Sahadža józe. Budeme tu sedět, jak dlouho chceme, ať už sedíme, kde
sedíme. Jsme otroky svých žaludků, že musíme jíst včas? Nejsme otroky ničeho. Vše se děje tak, jak má. Vše se stane.
Nezabředávejte v ničem. Odhoďte svá předešlá zotročení. Nejdřív ale odhoďte své hodinky. Není zde žádný systém. V Sahadža
józe nemůžete vytvořit systém, ona sama vytvoří potřebný systém a vy to nechte dít se. Jakýkoliv systém vytvoříte, selže.
Netvořte žádnou disciplínu. Nechte její disciplínu pracovat ve vás. Ano, ti, kteří nemají realizaci, potřebují určitou disciplínu,
vyžadujte ji. Ale ti, co mají realizaci, musí vytvořit disciplínu zevnitř. Tato disciplína se sama zevnitř prosadí. Každý sahadžajogín
má vnitřní disciplínu. Ale jestli disciplinovaný není, nelze to odpustit. Nesahadžajogínovi ale musíte odpustit, ten neví, co je
skutečná disciplína. Zná jen význam světské disciplíny „pendrekem“. Nechte disciplínu, aby se v sahadžajogínovi rozvinula
zevnitř. Nechte ji probudit zevnitř. Všímejte si, kolik sahadžajogínské disciplíny následujete. zda se pohybujete současně s její
disciplínou, v tandemu s jejími vlnami. Kdo vnutil disciplínu vlnám na moři? Sedíte tady a můžete říct, kdy bude u Londýna příliv a
kdy bude odliv. Kdo vnutil disciplínu moři, že vy zkoušíte vnutit disciplínu ostatním? Naučte se ponořit do její disciplíny. Učte se
růst díky jejím indikacím a jejímu mechanismu. Její nástroj funguje. Nic svého nevytvářejte. Řekněte si: „Upevním se v Sahadža
józe! Věnuji jí všechen svůj čas!“ Pokud nosíte hodinky, pak pro Sahadža jógu. Když nastavujete budík, ať je pro Sahadža jógu.
(Maráthi) Podívejte! V tomto věku, tohle je Sahadža jóga. (Maráthi 30 vteřin) Ani jeden lísteček na světě se nepohne bez její
disciplíny. Rozpusťte se v její disciplíně. Sjednoťte se s její harmonií. Úplně se s ní zharmonizujte. Když stoupá, vzestoupíme, a
když klesá, také klesáme. Když se zabýváme něčím svým, potom s ní nejsme ve spojení. Formujte sami sebe podle ní. To je
možné jen díky Sahadža józe. Ničím jiným to nelze. Její práce nemůže být vykonána materiálnem či něčím světským. Je zde
jediná cesta. Řekla jsem vám to již tisíckrát a říkám vám to ještě jednou znovu. Váš hrad, vaše pevnost je Nirvičárita (stav bez
myšlenek). Vnímejte v Nirvičáritě (stavu bez myšlenek) a tam se vše dozvíte. Ať máte na práci cokoli, jen vejděte do Nirvičárity.
Jakmile budete dělat svoji práci ve stavu Nirvičárity, zjistíte, jak vám vše půjde od ruky. Kdo viděl, jak rozkvétají květy? Kdo viděl
zrání ovoce? Kdo viděl probíhat živoucí procesy tohoto světa? A přece se dějí. Vy se pohybujete ve stejném dynamismu, stejném
živoucím organismu. Toto všechno přichází z Nirvičárity. Sedíte na místě, ze kterého rozkvétá celý svět. Zkuste si navyknout - být
v Nirvičáritě. Zkoušejte být neustále bez myšlenek. Všechna práce tohoto světa se děje v ní a vaše práce také bude. Všechny
nepodstatné věci se stanou. Vy však musíte kráčet po té vnitřní cestě. Nemá to žádné požadavky na věk, že jsme teď příliš staří.



Nikdo není starý. Teprve jste se narodili, může to být dva, čtyři roky. Zatím jste všichni ještě malé děti. S věkem to nijak nesouvisí.
Měli bychom zůstat v Nirvičáritě. To je vaše místo! To je vaše bohatství! To je vaše zdatnost, vaše síla! Taková je vaše podoba!
To je vaše nádhera! To je váš život! „Nirvičár!“ Jakmile jste Nirvičár, tento vnější stroj se začne plně otáčet ve vašich rukách.
Zůstaňte v Nirvičáritě! V ní neexistuje ani čas, ani směr, ani se vás nikdo nemůže dotknout. Budete mít živou představu o tom, jak
život kvete, uzříte jeho krásu, jeho schopnosti, jeho majestátnost, uzříte to skutečné. Bedlivě pozorujte z toho místa, odkud
vytéká proud života. Ale stát se pošetilým, stát se hloupým, jak se vám to všechno ukáže? Nebo když nemáte srdce, nejste
milující, jste sobečtí, jste sebestřední, přemýšlíte jen o sobě, považujete se za důležitého, jak vám potom může ukázat cestu?
Jste-li krutí, někoho trápíte... Kolik milosti a nádhery by mělo být v každém pohybu Sahadža jógy? A kolik zbožné úcty by mělo
být při tom přítomno. Při zvedání Kundaliní, kolik duchovnosti by mělo být v těch rukou, když uctíváte něčí Kundaliní, něčí Matku.
Kolik úcty bychom měli mít. A kolik pochopení. Ve všem, ve vašem chování, ve vašich slovech, v projevu, ve vašem smíchu, ve
vaší péči, ve vašem pláči... Ve všem by měla být vidět velikost vašeho srdce. Tak veliké! Ta rozlehlost by měla být vidět, celá
obloha by měla být ve vás vidět. Průzračnost vody by měla zářit z vašeho nitra. Váš obličej by měl zářit jako slunce a z nitra
vanout chlad měsíce. Měli byste být všepronikající jako vzduch. Vaše prána (životní síla) pulsuje synchronně s pránami
ostatních. Buďte si toho vědomi! Nehrajte si se svou pránou/životem. Přijměte s úctou, s úplnou oddaností a se skloněnou
hlavou tento nový život, který do nás Božské vlévá. Přijměte to! Jeho lásku a jeho milosrdenství, přijměte to! Nemusíte se kvůli
tomu vykoupat, ani si umývat ruce, nic takového. Potřebujete mít čisté srdce. Jen vyčistěte své srdce: „Ó Bože, vyčisti mé srdce,
můj sebeklam i faleš!“ Vyčistěte si srdce, ať se v lotosu vašeho srdce ukáže On. Vyčistěte si srdce. Je naše srdce čisté? Koho se
snažíte podvádět a klamat? Komu lžete? Všichni jste jedním. Má přednáška nikdy není jen pro jednoho. Vám všem říkám, že jste
všichni součástí jednoho těla. Vy všichni jste v mém těle. Jste mojí projekcí. Hovořím zde sama k sobě. Ke komu jinému mám
mluvit? Kdo je ten druhý? Když onemocníte, i já cítím stejnou bolest, jako bych onemocněla sama. Když máte radost, i já cítím
radost, naplní mne ohromné štěstí. Když vy lidé nejste šťastní, ani já se z ničeho neraduji. Proto jsem kvůli vám vzhůru ve dne v
noci. Cokoli zvládnete, co můžete udělat, věnujte tomu čas. Věnujte všechen čas. Náš ášrám se teď začne budovat. Kdokoliv má
peníze, ať dá peníze. Jen dejte! Tolik utrácíte všude možně. K čemu bylo všechno dosavadní utrácení? Já vaše peníze
nepotřebuji. Nepotřebuji nic. Za sebe nepotřebuji utrácet. Tento ášrám se staví pro vás. Staví se pro vaše bratry a sestry. Oni tam
budou bydlet. Rodí se teď realizované děti. Bude pro ně potřeba škola a také lidé, kteří o ně budou pečovat. Přispějte na to
penězi. Jak se to vybuduje bez peněz? I jediná ze srdce darovaná rupie má velkou hodnotu. Někteří příchozí nechtějí darovat
jedinou rupii. I takoví lidé tu jsou. Přitom zde nejsou až takoví chudáci, kdyby ano, tak v pořádku. Ale ti, co odmítají vytáhnout i
jednu rupii, mohou být skutečnými sahadžajogíny? Nemám slov, když slyším, že dělají potíže při darování jedné rupie, pěti rupií...
Kdo má peníze, ať dá peníze. Budete muset dát tisíce rupií, sta tisíce rupií. Kdo vám dal tyto peníze? Já je nechci. Co mi můžete
dát? Ale dejte alespoň pro sebe. Dejte je pro své vlastní dobro. Zítra to budete vy, kdo bude chtít bydlet v ášrámech se svou
rodinou. Není potřeba žít na milodarech. Žijte jako král. Tak jako já nejím nic zadarmo, ani vy byste neměli jíst nic zadarmo.
Přispějte, čímkoli můžete. Kdo má čas, ať věnuje svůj čas. Kdo něco umí, ať pomáhá tím. Kdo umí dávat realizaci, ať ji dává. Kdo
umí odstranit bhúty (mrtvé duše), ať je odstraňuje. Přispějte do Sahadža jógy! Budete to muset udělat. Bez toho vám ego nemůže
zemřít, vaše superego neuteče, nepracujete-li pro Sahadža jógu, vrátí se a znovu vás lapí. „Matko, mám napadenou hlavu. Matko,
má dcera utekla. Mátadží, toto se stalo mému otci.“ Stane se. Já nic nedělám. Ganové za to také nemohou. To bhúti se chytí
vašich slabostí. Mě chytit nedokážou. Proč mě nechytí? „Co jsem dostal od Mátadží? Jemu dala tolik.“ Dostal, cokoli měl dostat!
Vy jste nedostali o nic méně. Co jste však dostali vy, to nedoceníte. Spokojenost by měla vycházet z nitra. Zachyťte se té vnitřní
spokojenosti. Ukotvěte se v té spokojenosti! Jak vám to mám vysvětlit? Máte v sobě počítačový program s tlačítky. Stiskněte
tlačítko (prst) spokojenosti a ona se probudí. Stiskněte další (prst), vaše nevinnost se probudí. Stiskněte další, pravda se
probudí. Všechno je ve vás. Pouhým stiskem prstů můžete nastavit celý program. Takhle to dělává Mátadží. Ale nejprve tam
musí být alespoň nějaká nevinnost. Trocha spokojenosti je potřeba. Jinak když se prst stiskne, co vyjde ven? Vakuum? Když
uvnitř nic není? Ti, kteří v sobě zaseli spokojenost, jen ti ji mohou dosáhnout. A teď už jsou upevněni ve spokojenosti. Zaseli
dharmu, teď se upevnili ve svých ctnostech. Ctnosti jste si shromažďovali životními zkouškami po mnoho životů, teď je máte na
dosah. Takto je všechny probuďte, nastavte si spokojenost na maximum! Spokojenost! Dejte se na nevinnost! Na dharmu! Na
pravdu! Zkrásněte! Buďte milující! Na všechno máte tlačítko. „Ale jak? Jak se to dělá?“ V Sahadža józe se to vše stane. V
Sahadža józe netřeba slova „JAK“. Probouzejte. Ať v sobě toužíte rozvinout cokoli, vše je ve vás. Chcete spokojenost, nastavte si
spokojenost. Můžete v sobě rozvinout a uchovat cokoli. Stiskněte tlačítko a cokoliv chcete, dostanete jedno po druhém. Stroj.
Váš stroj se projeví. Nevím, jak vás přimět, abyste to nashromážděné zabudovali do svého nitra. Zužitkujte, čeho jste nabyli!
Použijte své výdělky! Dobrá. Ano. Pojďme nyní meditovat.
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Většina z vás jsou sahadžajogíni. ... nesrozumitelné ... Ti, kteří získali realizaci, ti, kteří pocítili vibrace, musí vědět, že se nyní
vyvíjejí v jinou bytost. Klíčení začalo a musíte umožnit tomuto klíčení, aby se vyvíjelo svým vlastním způsobem. Když však
získáme realizaci, obvykle si neuvědomujeme, že je to obrovská věc, která se v nás odehrála, že se v nás odehrálo toto
nastartování, které je nemyslitelné, a že se to musí pomalu vypracovat. Musí se to v nás rozvinout. A protože to nevnímáme,
nebereme svou realizaci tak vážně, jak bychom měli. Navíc jste obklopeni lidmi, kteří tyto vibrace nepocítili. Neznají tuto oblast,
nikdy ji nepoznali. Jak to nazval guru Nának, je to alakhja (nepozorovatelné). Neviděli ji, nevědí o ní, nevědí, že existuje Boží síla,
která chápe, koordinuje, spolupracuje s vámi, která působí v kolektivní bytosti, která vás činí vědomými, vědomými si této
kolektivní bytosti a také ostatních. O této alakhja, nebo ji můžeme nazvat parokša (neviditelná), kterou nikdo nevidí, o které nikdo
neví, mluví o ní, mluví o Božím království, mluví o Božích silách, o Božské síle. Jsou to jen řeči, řeči, řeči... Ale jakmile jste jednou
nastartováni, musíte do toho dorůst. Pokud do toho nedorostete, budete vyhozeni, zvláště lidé, kteří přišli od falešných guruů a
od falešných věcí, které následovali. Nevědí, jak hrozné tyto věci jsou. Jako když jste na krokodýlovi a najednou zjistíte, že je to
krokodýl - jak rychle byste před ním utíkali? Ale ani pochopení toho, že je to krokodýl a že se vás chystá sežrat, nepřichází tak
snadno. Takže tohle si také neuvědomujete, stejně jako si neuvědomujete, že ono spuštění, které je tím nejtěžším, se vám
přihodilo. Spuštění je obtížné, ale došlo k tomu a vy víte, proč k tomu došlo. Berete to jako samozřejmost a také ďábly berete
jako samozřejmost. Alespoň ty ďábly neberte jako samozřejmost. Utečte od nich, jak nejrychleji to jde. Meditujte, meditujte a
snažte se usadit v říši Božské lásky. Říkám, že je to Božská láska. Nemůžete pochopit, co je to Božská láska. Nemůžete pochopit
žádnou lidskou bytost, která vás miluje pouze kvůli samotné lásce. Jen proto, že vás ten člověk miluje, nepřestává vás milovat,
protože se touto láskou těší. V sanskrtu se tomu říká avjadža (přirozený), - není tam žádný zájem, avjadža, jen to plyne. Dokonce i
když vás opravuje, opravuje vás v lásce. A ochrana Božské lásky je jediný způsob, jakým klíčíte. Tato láska vám dává potřebné
teplo, potřebnou sílu, potřebnou důvěru. Tato Božská láska vám dává vše. Takže člověk si musí uvědomit, že je to láska a láska a
láska, která je základem celého tohoto Stvoření. Bůh stvořil tento svět, tento vesmír, jen proto, že miloval. A chce vám udělit toto
požehnání, protože vás miluje. Ale problém je v tom, jak moc milujete sami sebe. Problém je, nakolik rozumíte sami sobě.
Neceníte si sami sebe, a to je důvod, proč, i když Kundaliní vzestoupila a vy jste získali realizaci, vaše vibrace proudí, váš růst je
velmi pomalý. Protože pozornost byla vně, a i po realizaci je vně. Někdy je vtažena dovnitř, ale opět jde ven. Také vůbec
neměníme své staré návyky. Držíme se svých starých návyků. Naše životní uspořádání, naše styly myšlení zůstávají stále stejné -
opět se ocitáme ve stejném marasmu. Nuže, Sahadža jóga vám dává realizaci, dobrá, ale také vám dává dlouhý provaz, na
kterém se můžete oběsit, pokud nevěnujete pozornost sami sobě a své bytosti, pokud nemilujete sami sebe a nechápete, že jste
nástrojem Boha, jehož prostřednictvím lidem poprvé dáte realizaci, zachráníte lidi před utonutím. A je to poprvé, co jste takto
stvořeni. Tuto schopnost, kterou jste nikdy neměli a nemají ji žádné lidské bytosti, jste získali právě nyní. Tuto schopnost mělo
jen velmi málo lidí, velmi, velmi málo lidí. Ale nyní jste tuto schopnost získali a nechcete sami sebe zhodnotit. Jak je to důležité –
kdybyste si to dokázali uvědomit, pak byste to vypracovali a umožnili byste přijít tomuto času květů. Naopak zjišťuji - dnes,
protože jste všichni sahadžajogíni, k vám mohu takto mluvit, obvykle to bývá o Kundaliní a podobně - zjišťuji, že nevnímáte
pohyby své Kundaliní. Když se pokusíte pochopit, že ona je ta, která vás nadevše miluje, protože je vaší individuální Matkou, a
když se ji pokusíte následovat, zjistíte, že vám naznačuje, kde máte problém, co je třeba napravit, co máte udělat. Protože vás
chce zdokonalit. Chce vám pomoct. Takže když ji začnete pozorně, s láskou a pochopením sledovat, - je velmi hravá, nesmírně
milá, plná krásných hrátek jako malé dítě. Tu a tam vás polechtá, přivolá vaši pozornost. Nedělá vám žádné potíže. Musíte jen
být vůči ní ostražití a opravdu vás nechá dozrát. Viděli jste lidi, jak časem dozráli. Musíte však věnovat pozornost jí i sobě, jinak
jakou máte cenu - bez osvícení? Jakou hodnotu má člověk bez osvícení? K čemu je mít lidské bytosti, když nejsou osvícené? K
čemu je tento přístroj, když není zapojen do sítě? Celé je to k ničemu, nebo ne? A jste to vy, kdo musí lidi pozvednout. Vy musíte
lidi osvítit. Jako když máme plynová světla - člověk přiběhne k plynovým světlům, aby je rozsvítil, jen on má tu moc nebo
schopnost to udělat. Takže běží po ulici a rozsvěcí všechna plynová světla. Je to on, kdo to musí udělat. Je k tomu určen.
Sahadžajogíni si musí uvědomit, jaká je jejich hodnota. Co jste vytvořili díky Sahadža józe? Kolik lidí jste zachránili? Kolika lidem
jste pomohli? Místo toho máte tolik vlastních problémů a vytváříte problémy ostatním tím, že mluvíte, diskutujete, hádáte se.
Nemůžete to vydiskutovat, to musíte vědět. Nemůžete to vyargumentovat. Musí to fungovat samo. Tím, že se hádáte,
diskutujete, rozčilujete, posuzujete, matete sami sebe, vytváříte pro svou Kundaliní problém, který musí vyřešit. Nehledáte svého
Ducha? Nemáte starost o spásu svého vlastního Ducha? Pokud ano, co pro to děláte? To je to nejdůležitější. Myslím, že si to
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každý uvědomuje, že pouhým získáním seberealizace to nekončí, protože je to jen klíčení, které začalo. Musíte jít dál. Musíte mít
soucit s ostatními, kteří to ještě nezískali. Musíte na ně myslet, musíte jim to dát; pracovat na tom, věnovat tomu veškerou svou
mysl. Stále však zjišťuji, že lidé jsou zaneprázdněni jinými věcmi. Vracejí se do stejného kruhu. Měli byste být zaneprázdněni.
Neříkám, že byste se neměli něčím živit, musíte. To je jedna věc, která je pro nás velmi důležitá, abychom věděli, že to musíme
vypracovat. Musíme tomu dovolit, aby to v nás rostlo. Když řeknete: „Matko, všichni v Tebe věříme, to je všechno.“ To nestačí.
Jakou víru máte? Co myslíte vírou? Je to tak neurčitý pojem. Co je to vlastně víra? Analyzovali jste někdy slovo „víra“? Někteří lidé
si myslí, že: „Všichni věříme v Matku, když Jí zpíváme chválu - hotovo!“ K tomu musí člověk dosáhnout určitého stádia, jako
dosáhl Ádi Šankaráčárja. Máte víru v sebe sama? O to jde. Kdo má víru ve mne? Ten, kdo nemá víru v sebe sama? Musíte mít víru
v sebe a ve všechny své bližní, ve všechny ostatní sahadžajogíny. Už jsem vám řekla, že Sahadža jóga nebude fungovat
individuálně. Každý, kdo si myslí: „Já jsem něco většího než ostatní,“ je ztracený případ. Nikdo by neměl dělat Sahadža jógu sám
pro sebe. Musíte pracovat kolektivně pro každého. Každý z vás, kdo si myslí, že má něco vyššího, než mají ostatní, se šeredně
mýlí. Je to, jako kdyby jedno oko říkalo: „Já jsem výš než druhé!“ nebo když nos říká: „Jsem výš než oči!“. Všechno má v těle
Viraty své místo a každý je tak důležitý, stejně jako postradatelný. Víte, co se děje v Sahadža józe - v Indii je to velmi běžné, tady
ne tolik. Indové to tak dělají - mají určité velmi dobré stránky - kamkoliv přijdu, najdu je velmi vyspělé a velmi rozvinuté, protože
nejsou takoví myslitelé jako vy. Vy jste velcí myslitelé, vizionáři, intelektuálové. A říkala jsem si, že všichni intelektuálové si tady
za nějaký čas vypěstují takovýto roh. A když je uvidíte, poznáte, že tito intelektuálové, kteří odsuzují Boha a odsuzují všechny
Jeho cesty, nejsou až takovými intelektuály. Ale (Indové) v určitých věcech selhávají, zatímco vy selháváte v určitých věcech.
Vždycky měli takovou tu věc, že se objevil někdo, třeba jeden člověk, který řekl: „Ne, já jsem něco velkého!“ A pak říká: „Já jsem
to, já jsem tamto!“ Pokračuje v tomhle harcování a shazuje ostatní lidi. A pak najednou takový člověk padne a lidé jsou šokováni.
„Matko, jak to? Co se stalo?“ Víte, když máte táhnout i takový mrtvý koberec, nemůžete táhnout jednu jeho stranu, musíte ho nést
celý. V celé hře nemůže vystřelit jen jeden člověk. Nyní zaujměte mou pozici. Ano, já vím, že mám všechny síly, všechno tam
samozřejmě je, předpokládá se, že jsem mnohem výš - předpokládá se, měla bych říct. Ale abych se vám postavila tváří v tvář,
musím sestoupit dolů; musím s vámi probojovat cestu nahoru do kopce. Na každém kroku musíme jít spolu ruku v ruce. Víte to.
Někdo má napadené nějaké čakry, tak do hry zapojím svoje. Funguje to. Funguje to tak. Ale víte, jak moc musím bojovat, jak
usilovně musím pracovat. Je to náročný úkol, dávat realizaci. Moje Kundaliní nic nepotřebuje, to víte, ale přesto musí na sobě
nést vaši těžkou Kundaliní a pozvednout ji. Je to velmi těžká věc. To může udělat jen osoba skutečné lásky, to je jediné kritérium.
Ten, kdo nemá lásku, to nemůže udělat, protože je to příliš náročná věc. Celé tělo vibruje, každé centrum vibruje; není to snadné.
Ale je to jen láska, soucit mezi vámi a mnou, který mě uklidňuje, který překrývá všechny úkoly a práci a to, co do toho musím
vložit. A někdy je to takové plýtvání, s některými lidmi. Je to s nimi takové plýtvání. Ale přesto tato láska, která nás spojila, dává
tento uklidňující pocit a cítíte se tak radostně. Každé ráno vstáváte s novou vůní v sobě a cítíte se tak šťastně. Takže buďte
opatrní, v jednání s lidmi, musíte jednat s láskou, ne s kritikou nebo jakýmkoli způsobem je shazovat. Když nejste nikomu nijak
nadřazeni, pak není důvod, proč by se to mělo dělat tímto způsobem. Pokud se dostáváte jakýmkoli způsobem výš, pomáháte
kolektivní bytosti. Pokud přitom ale máte pocit, že jste výš než ostatní, opět se dostáváte dolů, protože stahujete dolů Kolektivní
bytost. Pokud někoho shazujete nebo odsuzujete, pak toho člověka srážíte dolů. A také byste neměli opravovat, protože já jsem
tu od toho, abych opravovala. Není snadné opravovat druhé, můžete jim ublížit. Ani neznáte způsoby, jak lidi opravovat. Pokud
máte tyto silné vibrace, které z vaší bytosti vyzařují jen a jen lásku - pak to můžete dělat. Díky společnosti orientované na ego
jsme velmi dobří v ubližování druhým. Ovládáme druhé. Ani nevíme, že druhé ovládáme. Zjistila jsem, že v této zemi máme tolik
způsobů, kterými dominujeme, a to velmi rafinovaným způsobem. Mluvíme s lidmi tak, že je ovládáme. Sedli jsme si někdy a
přemýšleli, jak budeme mluvit s druhými, jak jim budeme naznačovat svou lásku? Znovu a znovu vám budu opakovat, že
Sahadža jóga není nic jiného než láska, láska a láska. Nejdůležitější je to, jak moc milujete druhé. Pohrdání, kritizování - to není
dobré. Včera jste byli naprosto stejní, dnes jste na tom lépe a budete na tom ještě lépe. Samozřejmě, že některým lidem, kteří
jsou velmi těžcí, kteří jsou velmi problémoví, byste to měli říct na rovinu: „Promiňte, pane, jste velmi negativní, nemůžeme vás
snést.“ Existují také lstiví lidé, kteří mohou přijít a snažit se vás trápit. Do určité míry je to v pořádku, pak jim musíte říct - je nám
líto. Ale i to, že posuzujete, zda je člověk negativní nebo co dělá za věci, jen o tom přemýšlíte, racionalizujete to - (musíte to dělat)
ne prostřednictvím racionality, ale prostřednictvím vibrací. Protože podle racionality se člověk může možná jevit jako velmi milý
člověk, nebo přijde nějaká dáma, a přitom bude příšerná. Takže to, jak moc meditujete, znamená, jak moc milujete. Když myslíte
na druhé, myslete na to, jak moc je milujete, jen se snažte myslet na to, jak je to krásné. Pokud to není láska, je to nenávist. Je to
jako spalující žár, který vám úplně vezme všechnu krásu, jemnost vašeho srdce. Jen díky lásce se bude Sahadža jóga šířit. Celé
ty roky jste vídali sílu nenávisti. Viděli jste, jak se lidé nenávidí, jak o sobě mluví, jak se k sobě chovají. Není v nich žádná něha,
žádná laskavost, jak jsou vůči sobě nabroušení. To všechno teď musíte změnit. Musíme vytvořit svět lidí, kteří se milují, jen tak -



ne kvůli penězům, ne kvůli postavení, ne kvůli kráse, ne kvůli sexu, jen kvůli lásce, jen proto, že jste byli požehnáni láskou. Příště
uděláme reklamu a přijde mnoho dalších lidí, kteří budou v Sahadža józe noví. A jsem si jistá, že jich bude přibývat. Ale říkala
jsem vám, že všichni musíte zjistit, kolik lidí můžete sami přivést a vytrénovat. Musím říct, že Jim odvedl velmi dobrou práci.
Jsem na něj velmi hrdá. Šel a udělal takovou spoustu věcí a sám to vypracoval, bojoval tam s tak strašným monstrem, ale
dokázal to. Všichni ho musíte podpořit a také takové lidi, kteří chtějí něco udělat. Dejte se do něčeho takového. Pořád
přemýšlíme o práci, o tomhle a tamtom. Toto je velmi cenný čas, který bychom neměli promarnit. Všechny své životy děláme
práci, vyděláváme peníze, bereme se, máme děti a umíráme. V tomto životě udělejme něco výjimečného, kvůli čemu byl stvořen
celý tento vesmír. Otevřete brány nebes pro ostatní lidi. Musíte být vytrvalí. V Sahadža józe není žádný nátlak, to velmi dobře víte.
Neexistuje pro to žádné načasování. Není pro to žádné nucení, protože říkám, že je to láska. Pokud to nechcete dělat, nikdo vás
nebude nutit. Ale jak jsem řekla, Sahadža jóga dává velmi dlouhý provaz, na kterém se můžete oběsit, až zcela propadnete iluzím
a ani nepoznáte, že jste ztratili všechny své vibrace. Je to až do takové míry. Jestliže jsme vstoupili do něčeho, co nemá obdoby,
musíme se vydat po cestách, které nemají obdoby. Nemůžete jít cestami, kterými jste šli předtím. Musíte změnit své metody.
Každé své jednání posuzujte skrze lásku. Jak velkou oběť můžete přinést pro druhé? Co můžete obětovat pro druhé? Jakou
službu můžete pro druhé vykonat? - Pro sahadžajogíny? Není v tom žádná oběť. Když to vidíte, v čem je oběť? Je to láska. Když
někoho milujete a chcete pro něj třeba růži a jdete na trh, s velkými obtížemi tu růži získáte. Když ji dostanete, cítíte se šťastní.
Pak ale se vám do prstu zabodne trn, přesto vám to nevadí. Krvácí to, nevadí. Pak už jen čekáte, až toho člověka uvidíte. A když
tu osobu uvidíte, zapomenete na všechno, co se mezitím stalo, a tu růži dáte jen proto, abyste se symbolicky vyjádřili. A jak se
cítíte šťastní, že jste tu růži té osobě mohli dát. To děláme ve svých životech každý den. Ale v Sahadža józe to děláte, aniž byste
o tom věděli - děje se to. Jste vysílačem. Všude, kde meditujete, vysíláte vibrace. Víte o tom? Pokud v té době myslíte na svou
práci a na jiné věci, na které jste mysleli předtím, je toto vysílání slabší. Myslete na lásku, myslete na celou zemi, myslete v té
době na celý svět. Jste vysílači těchto vln lásky a láska z vás bude proudit. Kdysi jsem vám řekla, že jste stvořeni v podobě
Ganéši, a to je to, co musíte dělat. Víte, že z vás vycházejí vibrace, že vysíláte vibrace ven, to víte. To znamená, že jste jako
jakékoli božstvo, které je vyvrženo z lůna Matky, chci říct z lůna Země, a je postaven velký chrám a tisíce lidí se tam chodí klanět.
A říkají, že je to chrám Džagrút Dévátá. Džagrút znamená osvícený, probuzený. A přitom je to jen kámen, kámen, který vyroste ze
země, a lidé nad ním postaví chrám, chodí tam a uctívají ho. Zatímco tady už sedí tolik lidí, tolik džagrut, realizovaných duší. Jsou
živé, pohybují se, jsou chápavé, manévrují. Kameny pouze vysílají vibrace, aby vyčistily atmosféru, ale vy můžete pozvednout
Kundaliní. Ony nemohou pozvednout Kundaliní, vy ano. A co s tím děláte? Takovou vzácnou věc jste získali. Co s ní děláte? Je to
proto, že s ní není žádný obchod, že ji využíváme tak pomalu? Řekněme, že by šlo o podnikání, pak by byli všichni na nohou a
podnikali, že? Musíme změnit své způsoby a metody chápání. Boží odměna je tisícinásobná, než jakou vás může obdarovat
jakýkoli byznys. Když vás požehná, nebudete mít ani slova, abyste Mu poděkovali, jak daleko jde. Spoléháme na Něho, nebo na
své vlastní staré způsoby? Musíme se velmi změnit, musíme se transformovat do nového stylu myšlení. Je to velmi, velmi
důležité. Doufám, že se zamyslíte nad tím, o čem jsem s vámi dnes mluvila. Neupínejte se k životu, který vám nepřinesl žádné
štěstí. Máte své přátele, kteří jsou sahadžajogíny. Změňte své přátele. Změňte svůj životní řád. Budete se těšit mnohem více. To
je pro vás, abyste pochopili sami sebe a význam Sahadža jógy. Dokud to není podnikání, nikdo to nebere vážně. To je styl
západního myšlení. Musí to být, ať už je to hokus pokus nebo skutečné podnikání, na tom nezáleží, dokud dochází k výměně
peněz, všichni jsou na nohou a pracují. Ale když přijde na Sahadža jógu, nemají čas ani meditovat. Protože jsme ještě nemilovali,
necítili jsme v sobě tuto lásku. Přála bych si, abyste všichni pocítili tuto hloubku lásky. Poté byste se do toho pustili naplno a
pracovali pro sebe i pro druhé. Ráda bych od vás, sahadžajogínů, dostala několik otázek, pokud je to možné. Ale někdo by se měl
pokusit dát mu realizaci, může ji získat během chvilky. Máte nějakou otázku? Zeptejte se mě - na cokoli praktického. Protože je
tu dnes velmi málo nových lidí, můžeme si velmi příjemně popovídat. Mohla byste mi vysvětlit, jak je to s tím, že někdy lidé říkají,
že když člověk takhle natáhne nohy, tak to není dobré a měl by je mít pod sebou - co je na tom špatného? Tedy jestli to není
sexuální dráždění nebo tak něco, co je špatného na tom, když máte nohy prostě natažené před sebou? Přede mnou? Uděláte to
královně? - Ne, ne, omlouvám se. - Ne, ne, to, na co se ptám, uděláte to anglické královně? Ne, ne. Když jste sama, co se stane?
Nemyslím, když tam někdo je. Před mou fotografií? Budete na ni plivat? Ne, ne, ptám se, když tam bude fotografie vaší královny,
budete na ni plivat? - Je to plivanec? - Ano, to je! Je to urážka. Dávat k někomu nohy je urážka. Je to běžná věc! - Je to zvyk jen v
Indii? - Ne, ne, je to zvyk všude na celém světě. To, že jste ztratili všechny své tradice, neznamená, že neexistovaly takové tradice
ohledně pokládání nohou k někomu. Představte si, že někdo za vámi přijde, někdo, koho musíte respektovat, a vy k němu
vystrčíte nohy? To přece pochopí každý, i dítě to pochopí. Víte, smysl pro úctu k nám přišel zevnitř, ne zvenčí. Není to racionalita.
Přišel k nám z našeho nevědomí. Víme, jak respektujeme. Řekněme, že by někdo řekl: „Co je špatného na tom, že s někým takhle
mluvíme?“ Vidíte? Dejme tomu, že to někdo řekne, víte, dokonce i dítě ví, že když mluví se staršími, sklopí hlavu. Ale tady jsou



všichni tak nenormální. Nevíte, jak co dělat, protože všechno je racionalizované. Zítra si třeba řeknete, co je špatného na tom,
když se postavíte na moji hlavu. Chci říct - jen do toho, ale takhle to nejde. Existují určité normální způsoby protokolu, modlitby.
Jak se modlíte v kostele? Představte si, že jdete do kostela a sednete si s oběma nohama směrem ke knězi. Co vám řekne? „Dej
nohy dolů!“ Tyto věci jsou nám vrozené. Lidé už spoustu věcí vědí. Nejsou to zvířata. Spoustu věcí už znají. Nevíte, kolik věcí je ve
vás zabudováno. Velmi krásným způsobem ve svém chápání, jako lidská bytost, znáte tolik věcí. Nikde na světě nenajdete
nikoho, kdo by dával nohy před někoho, koho si váží. To není projev úcty. Nejde o Indii ani o nic takového. Jedině, že v Indii si lidé
ještě zachovali veškerý smysl pro úctu. Na jiných místech jsou tak rozumoví a tak egoističtí, že nemají úctu vůbec k nikomu.
Berete to jen jako projev úcty. Předpokládejme, že někdo sedí sám a nemá Vaši fotku, je v pořádku, když si natáhne nohy? Pak je
to v pořádku. Někdo říkal, že když si člověk natáhne nohy, tak to vytváří nějakou špatnou energii. Proto jsem si to chtěla ověřit.
Ne, ne, takhle ne, neztrácíme energii. Jen jsem myslela na natahování nohou před někým, koho si vážíte. Řekněme, že tam je
moje fotografie nebo že tam jsem já. Respektujete mě, že ano? Tak nebudete chtít sedět s nataženýma nohama. To se snažím
říct. Ale nějaká ztráta energie a podobně tam vůbec není. Kdo vám to řekl? Není to tak. Takhle se spí. Nespíte s nohama na zemi.
Jak by to bylo možné? Pokud to někdo říká, neměli byste to brát jako samozřejmost. Víte, myslím, že to všechno také není tak
důležité. Když spíte, tak spíte jak? Je to tak jednoduché a přirozené. Víte, to je to, co se děje s racionalitou. Velmi jednoduché
věci se stávají tak legrační, že nevím, co říct. Proto jsem řekla, že vám všem intelektuálům odtud vyroste roh. Bude z vás vyrůstat
velký roh, takže lidé budou vědět: „Tak jo, tak jo, tyhle lidi známe.“ A nikdo se k nim nepostaví čelem. Víte, je to tak jednoduché.
Protože jste tak komplikovaní, všechny jednoduché věci vypadají hrozně. Je to otázka úcty a je to otázka - když spíte,
samozřejmě, že natáhnete nohy takhle, rovně. To je v pořádku. Když sedíte, můžete sedět takhle, ničemu to nevadí. Nemusíte mít
neustále zkřížené nohy. Není to nutné. Pokud děláte nějaké cvičení nebo něco podobného, můžete tak být. Ale všechno -
řekněme, teď například, že máte ruce. Slouží mnoha účelům, dobře? Slouží k přijímání vibrací, k jídlu, ke škrábání. Když se během
jídla chcete poškrábat, tak co s tím? Je to podobná otázka. Podívejte se, cokoli máte dělat, dělejte v ten správný čas, způsobem,
jakým to chcete udělat. Pokud potřebujete nohy k běhu, měli byste běžet. Když si potřebujete sednout, měli byste si sednout.
Když máte spát, máte spát. To je přece normální. Být sahadžajogínem neznamená, že byste si měli uříznout nos. Ne, to to
neznamená. Znamená to, že máte být krásnější. Nezáleží na tom, jestli se desetkrát skloníte, ale záleží na tom, jestli se stáhnete,
byť jen jednou. Nezáleží na tom, být pokorný, být pokornější a pokornější, je tak sladké a dobré. Víte, dělá vás to kultivovanějšími,
harmoničtějšími a krásnějšími. - Mám jeden problém. - Jaký? Svým skromným způsobem jsem se věnoval duchovní realizaci
sebe sama, osvojil jsem si meditaci, věnoval jsem se tomu řadu let. Uvědomil jsem si ten stav subtilního vědomí a cítím se
vysoce povznesen nad tento hmotný svět, pocit blaženosti, absolutního klidu, štěstí a radosti. A vnímám Ducha, na kterém
stavím velice skvostným, nádherným způsobem. Tento stav trvá nějakou dobu, ale nezůstává dlouho, dlouhý počet dní. Po krátké
době opět zjišťuji, že sestupuji dolů. A jde to jako po křivce, a když zjistím, že jsem z té výšky sestoupil, cítím se trochu
znepokojen, proč se to děje. A zjistil jsem, že čím více se odpoutávám od rodiny, od práce, od přátel, od jiných věcí, tím lehčeji se
cítím a tím větší množství klidu mi přináší meditace. Potíž je v tomto. Asi před rokem, když jsem viděl krásnou dívku, krásnou
ženu, zůstal jsem neklidný třeba dva, tři dny nebo tak nějak. Když jsem se dozvěděl o Pataňdžaliho józe... Co je to za jógu? Jakou
jógu děláte? No, jen říkám, že teď jsem v naprostém pořádku. Co jste dělal? Jakou jógu jste dělal? No, vlastně se neřídím žádnou
jógou jako takovou, ale studoval jsem Pataňdžaliho. Pataňdžali, dobře. A pak jsem na to meditoval. Teď jde o toto - ta
přitažlivost, kterou jsem cítil před časem, je pryč. Ale přesto v sobě nacházím nezlomnou vůli udržet si ten stav mysli, který mi
přináší spoustu blaženosti, na okamžik zmizí a pak se k němu zase vrátím. To je můj osobní problém. Myslím, že jsem se snažil
být velmi otevřený. Ano, ano, to je pravda. Dobře. Teď nejdřív - jaké čakry jsou napadené? Levá Svádhišthána. - To je ono.
Podívejte, dělat Pataňdžaliho byla chyba hned na začátku. Jako Matka vám to musím říct na rovinu, ano? Protože Pataňdžaliho
nelze dělat, pokud za sebou nemáte nějakého realizovaného gurua. Když to začnete dělat, je to neautorizované, chápete? Je to
nedovolená věc. Jako dejme tomu, že nejsem policista a začnu se chovat jako policista, budu zatčena. Stejně tak jste to udělal
neoprávněně. Tím, že jste to dělal neoprávněně, jste se vydal naprosto špatným směrem. Ten směr byl špatný. A blaženost a vše,
co jste získal, není blaženost, o které mluvíme. Je to blaženost, kterou člověk získá, když se zbaví odpovědnosti, může ji získat.
Víte, když se dokážete vymanit z rodiny, z dětí a z toho všeho, člověk se může cítit blažený, pokud si myslí, že na něj vyvíjejí
nějaký tlak, nějaký druh připoutanosti nebo tak něco. Ale v Sahadža józe dochází k tomu, že se stanete osobností, která je sice v
dramatu, ale jen ho sleduje. Stáváte se sakši (svědkem). To by se mělo stát. To je skutečnost. Takto by se to mělo stát. Jakmile
se vám to stane, začnete celou věc vnímat jen jako drama. Rozumíte? Co říká? Cítí lehký chladný vánek. Získává to. Ano, je to
realizovaná duše. Ano, získal realizaci. Získal ji. A co tenhle pán tady před tebou, Marcusi? Takže by se to mělo stát tím
nejpřirozenějším způsobem, spontánně. A Bůh vám dal tuto ankuru (klíček), který se nazývá Kundaliní, což samozřejmě víte,
Kabír a všichni tito lidé o tom mluvili. Ale je to sahadža metoda, prostě se vám to stane, ale pouze s realizovanou duší. Nemůžete



to udělat sami. Pokud se o to pokusíte, uděláte chybu. A to se stalo u vás. Nyní tedy musíme účinky tohoto jevu zcela
neutralizovat. A pak pozvedneme vaši Kundaliní, čímž získáte realizaci, postupně získáte vibrace a začnete chápat. Dobře?
Takže teď prostě zapomeňte na to, co jste dělal, a ono to půjde samo. Pak je to trvalá věc. Jaké jsou jeho vibrace, Marcusi?
Višudhi. - Levá nebo pravá? Získal jste svou realizaci, že? Ptám se ho. Je to v pořádku? Vlevo je tam napadení, cítíte něco? Co
cítíte? - Mám slabou bolest v noze. Kdokoli, kdo má nějaké problémy týkající se čaker, kdokoli ze sahadžajogínů, kdokoli, kdo má
nějaké problémy týkající se jeho vlastních čaker, prosím, zeptejte se mě. Protože příště tady bude hodně lidí, a pak si nebudeme
moci povídat, takže se mě na to raději zeptejte. Dineši, jaký máš problém? Ádžňa. Vidím to jasně i odsud. Musíš lidem odpustit.
Rozumíš tomu? Odpouštět a odpouštět. A co její vibrace? Podívej se na to.
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Dnes jsme se tu sešli, abychom se dozvěděli něco o sobě, a ne o druhých. Víme, že jsme lidské bytosti a že nás Bůh stvořil od
malé améby až po tuto složitou strukturu zvanou člověk. Ale má s tím nějaký plán? Proč nás stvořil jako lidskou bytost, která je
podle mě tak krásná? S jakým záměrem nás stvořil? Dospěli jsme k tomu, abychom pochopili, jaký účel má naše stvoření? A
právě proto je nutné, abychom časem dosáhli tohoto stádia, kdy člověk pozná, kým je. Jste pouze svým tělem, svou myslí, svou
inteligencí, svým egem, svým superegem, nebo je ve vás něco, co vás přesahuje? Existuje nějaký spodní proud, který působí na
celé stvoření i na vás? Máte nějakou roli v celém plánu Všemohoucího Boha? Pokud ano, jaká je to role a kde ve vztahu k Němu
stojíte? Mám-li vám říci, že ve vašem stvoření je velký smysl vašeho vlastního bytí a že neznáte svou hodnotu, nemáte mi jen
věřit, ani mě popírat, ale zachovat si otevřenou mysl vědce. Stejně jako hypotézu, když vám něco předložím, musíte se prostě
sami přesvědčit, jestli to vychází, nebo ne. Nuže, uvnitř nás existuje nástroj, živý nástroj, který je velmi krásně umístěn, jak je vidět
na tomto obrázku, postupně vytvořený Bohem tak, jak jsme se vyvíjeli ze stavu améby do tohoto stádia. A tyto rozdílné dráhy,
které vidíte, tři různé dráhy, jsou vnitřní dráhy našeho autonomního nervového systému, které nazýváme jako sympatický a
parasympatický nervový systém. Všechno bereme jako samozřejmost. Své vlastní bytí, lidskou bytost, bereme jako
samozřejmost. Nikdy nepřemýšlíme - jak jsme k tomu všemu přišli? Považujeme za samozřejmost mnoho věcí, mnoho zázraků,
jako že se z květu stane plod, že se z malého semínka stane obrovský velký strom. Nyní je však třeba odpovědět na otázku, proč
a jak se tyto věci dějí. Nastal čas. Tento čas musel někdy přijít, je zaslíben v mnoha Písmech. Možná nastal čas, abyste se
přesvědčili, zda je to pravda, nebo ne. Zde je ukázán nástroj, který je v nás umístěn... ... ... se nazývá Kundaliní. Je umístěn v
trojúhelníkové kosti naší bytosti, je tam velmi pěkně umístěn. Je to klíčící síla v nás, klíček. V hindštině nebo sanskrtu ji
nazýváme ankur, která, když v nás vyklíčí, dává vzniknout nové bytosti, což známe ze všech Písem, kde tomu říkají druhé
narození. Musíme získat druhé narození. Je to popsáno ve všech Písmech, ve všech uznávaných Písmech. Co je toto druhé
narození? Není to nějaký umělý rituál nějakých nepovolaných lidí. Lidé mluví o seberealizaci, mluví o Všepronikající síle, která je
nad vším. Existuje však taková síla? Existuje něco, co nás přesahuje a co nevidíme? Nyní je na nás, abychom to viděli a zjistili, ale
jak? Jak jsme se stali lidskými bytostmi? Nevíme. Spontánně. Jak se z květiny stane plod? Prostě spontánně. Je to živý proces.
Všechno je to zabudované, je to v semínku, je to v květu. Je to ve vás, abyste se tím stali. Je to spontánní, sahadža. "Saha"
znamená s, "dža" znamená zrozený. Je to ve vás vrozeno, je to spontánní. Nic s tím neuděláte. Nemůžete se postavit na hlavu,
nemůžete dělat žádná cvičení, nemůžete skákat, nemůžete nic recitovat, ale musí se to stát uvnitř vás. Jak se to stane? Jak se
rozsvítí světlo? Řekněme, že existuje svíčka, která není rozsvícená, musíte přinést jednu rozsvícenou svíčku a tamtu rozsvítit. Je
to velmi jednoduché. Svíčka je připravena k rozsvícení, tak jen musíte přiblížit jednu svíčku ke druhé a ta se prostě rozsvítí. Je to
takto jednoduché. Ale obtížné je, že rozsvícenou, osvícenou svíčku nezískáte snadno. A pokud ji získáte, zmasakrujete ji. Měli
jsme na zemi už mnoho takových lidí, kteří o tom mluvili, kteří o tom mluvili, kteří by tu práci udělali, ale byli zmasakrováni, zabiti,
otráveni a ukřižováni. Vždy jsme popírali pravdu. Nechtěli jsme ji přijmout. Jaký byl důvod? Protože jsme se ztotožnili s
nepravdou. Je těžké skočit do něčeho a spoléhat se na něco, co jsme nepoznali, a snadné spoléhat se na něco, co jsme poznali -
tedy na naše ego. Nuže, tyto tři síly v nás působí. Jedna vychází z pravé strany a jde nalevo ...vychází z pravé strany, ta první...
Vstaň a ukaž to. Nuže, tato síla (na levé straně... ano) - v sanskrtu se tento kanál nazývá Ida Nádí - a tato síla je silou, díky níž
existujeme, která nám dává sílu existence. A stejně tak může stejná síla ničit, protože opak existence je ničení. Druhou silou,
kterou máme, je síla tvoření, která se pohybuje od levé strany mozku směrem dolů k pravé straně. Centrální síla, kterou zde
vidíte, je síla, díky níž jsme se vyvinuli. A nakolik jste toho dosáhli, nakolik jste lidskou bytostí, to je vyjádřeno tím, kam až dospělo
vaše vědomí. Ale vidíte, že zde je mezera, kterou je třeba zaplnit. A to je mezera, o které mluvím. A pro tuto mezeru máte zvláštní
sílu, které se říká zbytková síla nebo klíčící síla, která je zde svinutá a uložená, připravena pro vaše klíčení - je to Kundaliní. Takže
tady máme nástroj (mikrofon), který má také smyčky. A pokud není připojen k síti, nemá žádný význam. Stejně tak pokud váš
nástroj není zapojen do sítě, nemáte žádný význam, protože musíte objevit, co je absolutní. Stále žijete s relativitou. Proto je
všechen ten zmatek, ať už mluvíte o komunismu, kapitalismu, o demokracii nebo o jakémkoli jiném 'ismu', je to stále jen zmatek.
Důvodem je to, že jste nenašli své absolutno, co je vaše absolutno, které je ve vás, ve vašem srdci, tam uvnitř, umístěné jako váš
Duch. Bůh se odráží ve vašem srdci jako váš Duch, zvaný Átma. Dokud se vaše pozornost nedostane k tomuto Duchu, mluvit o
něm, dělat s ním cokoli, je naprosto zbytečné. Musíte se skutečně znovu narodit. Je to uskutečnění, ke kterému musí dojít. Není
to mluvení nebo provádění nějakého rituálu či čehokoli jiného. Musí se to odehrát ve vás. Bez toho, aby se to stalo, to nemá
žádný význam. A děje se to a stalo se to, neboť tisíce lidí tím byly požehnány. Když tato Kundaliní stoupá a proniká těmito šesti
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centry, nejprve vás sjednocuje. Těchto šest center představuje různé aspekty vašeho bytí. Když tato Kundaliní stoupá, sjednocuje
vás s vaším Já. Například vaše mysl jde na jednu stranu, vaše tělo jde na druhou stranu, vaše srdce jde na třetí stranu. Všechny
tyto části se sjednocují skrze pronikání této Kundaliní, skrze tato centra, kterých je šest nahoře a jedno dole. To jedno dole slouží
k ochraně. Pouze lidské bytosti vědí, že existuje něco jako nevinnost. Nejnižší centrum se týká vaší nevinnosti. Ve vědě nikdy
nepomýšlíme na to, že existuje něco jako nevinnost a že nevinnost hraje v našem fyzickém bytí velmi velkou roli. Pro lidské
bytosti je nemožné, aby si to uvědomily, protože samy jsou v rozkladu. Věda vás například analyzuje a rozebírá. Možná budete
muset mít jednoho lékaře na jedno oko a druhého na druhé oko. Tento stav je tak špatný, že jste totálně rozebráni, a nevíte, jak v
sobě všechno propojit. Nuže, tato Kundaliní, když stoupá, projde tím vším a pronikne do oblasti fontanelní kosti, která se nazývá
Brahmarandra, a vy se stanete zajedno s Božským. Pak splynete s touto Všepronikající silou a stanete se kolektivně vědomými.
Stanete se. Není to přednáška o tom, že jsme všichni bratři a sestry, všichni se musíme mít rádi, musíme vytvořit Spojené národy
a to a ono. Je to proces, který se uskutečňuje. Tím, že se to ve vašem vědomí stane, tím, že to vaše vlastní bytost začne
pociťovat. Dokonce i dítě to vnímá. Dokonce i dítě se může narodit realizované. A pak už je potřeba jen dekódovat, na vašich
prstech, když dojde k osvícení, se osvítí všechna tato centra sympatického nervového systému a vy začnete všechna tato centra
cítit v rukách. Měli jsme například někoho, kdo ke mně přišel poprvé - jednoho z prvních - a ten prostě nemohl pochopit, jak je
možné, že se stal kolektivně vědomým, ačkoli vibrace začaly proudit jeho rukama a on cítil vibrace. Pak jednoho dne řekl, že ho
pálí kořen tohoto prstu. Toto je prst pro hrdlo, na pravé straně, pro fyzickou stránku. A řekl: „Když si vzpomenu na svého otce,
tento kořen jakoby pálí.“ Řekla jsem: „Zavolej mu a zjisti, co se s ním děje. Musí mít zánět průdušek nebo potíže s krkem. Protože
tyto části jsou pro otce a tyto jsou pro matku.“ Zatelefonoval tam a od matky zjistil, že otec má zánět průdušek. Ale pak to
postupně začnete používat a žasnete, že jste se skutečně stali nedílnou součástí velké bytosti, jako malá buňka v celém těle,
jako mikrokosmos v makrokosmu. Vztah je nastaven a vy se stáváte kolektivně vědomými. Znovu říkám, stáváte se. Teprve pak
pocítíte mír, blaženost, která vám byla přislíbena. A vy cítíte, že vibrace vámi proudí jako chladivý vánek ve vašich rukou. Je to
popsáno v Písmech, je to popsáno v Déví Mahátmjamu, že to pocítíte jako chladný vánek. Nedávno mě překvapila jedna židovská
dívka, jedna sahadžajogínka, která mi řekla, že v hebrejštině se tomu říká Ruah, což znamená vítr. Duch svatý, Duch se nazývá
Ruah, což znamená chladný vítr. A dokonce i v Bibli nebo kdekoli jinde, v jakémkoli Písmu, zjistíte, že chladný vánek je vyjádřením
Ducha svatého, a vy začnete vnímat chladný vánek, který je všeprostupující. Řekněme, že existuje člověk, který je posedlý, pak
zjistíte, že je to trochu odlišné. Ten člověk se přede mnou může začít třást. Ale po kratičkou dobu, nečiní to žádnou potíž.
Všechny nesprávné představy o Kundaliní pocházejí od lidí, kteří ohledně ní byli opravdu naivní. V první řadě člověk, který není
seberealizovaný a zároveň není velmi svatým člověkem, člověk, který není na takové úrovni, nemá co mluvit o Kundaliní. Nemá k
tomu žádné oprávnění. Jako když sem přijde nějaký vesničan a strčí prsty do zástrček. Když řekne, že Kundaliní znamená šok a
elektřina znamená šok, je to úplně stejné. Neviděla jsem ani jednoho člověka - byla jsem teď v různých zemích a v mé vlastní
zemi - tisíce lidí dostaly realizaci bez jakéhokoli šoku, tance nebo skákání. Nic se neděje vně, všechno se děje uvnitř. Ale
pouhýma očima můžete vidět, jak Kundaliní pulzuje. Pouhýma očima může kdokoli, ať už realizovaný, nebo nerealizovaný, pokud
je tam překážka, v jednom z těchto center - druhém nebo třetím, pak to můžete vidět velmi jasně. Dokonce to můžete sledovat
stetoskopem a můžete vidět, jak pulzace stoupá a jak pulzace stoupá sem do hlavy. Je to tak zřetelné. Nuže, bude lepší, když
tomu budeme věřit. Udělali jsme spoustu hloupostí tím, že jsme nevěřili. Je to spontánní, je to živoucí, prostě to vyzařuje. Nic s
tím nemůžete dělat. Nemůžete za to platit, vybírat poplatky - to je urážka. Je to urážka myslet si, že můžete platit za něco, co je
duchovní. Lidé, kteří vybírají peníze ve jménu Boha a žijí z těchto peněz, jsou ti nejodsouzeníhodnější. Za duchovno nemůžete
platit ani halíř. Je to láska Boha. Jak byste si ji mohli koupit? Je to jen o uspokojení lidského ega. Hýčkají vaše ego a vy si
myslíte, že za to můžete zaplatit, jdete do toho a pak kvůli nim přijdete o všechny peníze a začnete říkat: „Ach, Bože, co se stalo?
Přišli jsme o všechny peníze, dali jsme mu vše a ten člověk utekl.“ Nejen že vezmou vaše peníze, ale vloží do vás duchy,
zhypnotizují vás. Vezmou vám peníze a vás zanechají s velkými problémy. Viděla jsem lidi, u kterých se objevily srdeční potíže,
epilepsie, hrozné stavy, celé dny nemohou spát. Padají na ulici, poskakují, začínají křičet, řvát, vrčet jako zvířata. Máme se teď
stát zvířaty? Nebo se máme stát ptáky, abychom létali? Čím se teď máme stát? Nebo jsou lidé, kteří skáčou jako žáby. Takže
klesneme na tuto úroveň, nebo se staneme něčím víc? Když se podíváte do psychologie, Jung - doufám, že jste to četli - popsal,
že se musíte stát kolektivně vědomými, pokud má dojít k realizaci. Mnoho psychologů existenci kolektivního vědomí přijalo.
Říkají, že v nás existuje něco jako univerzální nevědomí, které nám dává sny a symboly univerzální povahy. Dotknete se toho,
když dojde k realizaci, a to se vám musí stát, nejde to popřít. Nemůžete se o tom přít. Viděla jsem mnoho lidí, kteří i po získání
realizace jdou domů a přemýšlí o tom. Co na tom vymyslíte? Co si vymyslíte na tom, že se plod stane semenem a semeno se
stane stromem a strom rozkvete a opět se stane plodem? Co si o tom můžete myslet? Co můžete napsat? Žádným těmto
spisům nemůžete porozumět, dokud neobjevíte absolutno. Je to také relativní. Máte-li pochopit, zda je to pravda, nebo ne,



musíte objevit absolutní hodnotu sebe sama. Je to tak široké téma, že už léta mluvím všude možně a zatím se to nedalo, řekla
bych, ani trochu obsáhnout. Vydali jsme o tom velkou knihu - ještě jsme ji nedostali z Indie. Takže ti, kteří jsou intelektuálové, si ji
mohou projít a uspokojit svůj intelekt. Ale není to otázka intelektu, protože vaše racionalita a intelekt jsou omezené. Já hovořím
o neomezeném. Něco to musí nastartovat a toto nastartování se děje prostřednictvím této Kundaliní, která je ve vás. Žádný
intelekt to nedokáže, jen Božská láska nebo někdo, kdo je tím požehnaný, a dokonce i lidé, když získají realizaci, to sami
dokážou. Je to tak. Nemusíte mi teď jen naprosto slepě věřit, to není nutné, ale musíte se o to pokusit. Koneckonců, jaký je smysl
vašeho života? Neptáte se na něj? Pokud ho nezískáte, co se stane? - mohou lidé říct. Cokoliv. V dnešní moderní době například
rakovina, infarkty, fyzicky cukrovka, všechny nevyléčitelné nemoci, roztroušená skleróza, to vše nás čeká, dna, všechny druhy
nemocí, psychické problémy, lidé nemohou spát. Všechno to směřuje ke zkáze. Jste ničeni, protože jste nedosáhli absolutna,
které je dnes pro vaši existenci nutné. Dnes je úplně jiná doba. Je třeba vědět, že nastal čas Posledního soudu. A takto budete
souzeni. Toto je šance, kterou jste dostali, abyste se soudili, a pak vás bude soudit Bůh. Takže se tomu nemůžete vyhnout.
Pokud se o to budete pokoušet, nepomůže vám to. Jako matka vám musím říct, že musíte mít sami se sebou trpělivost, respekt
k sobě a musíte vědět, že jste nesmírně cenní, a nepromarnit se kvůli maličkostem, malichernostem. Celý život jsme promarnili
nejrůznějšími nesmyslnými věcmi. Nemáme čas na Boha, nemáme čas na sebe a nemáme čas na něco, pro co jsme se narodili.
Nechť vám Bůh žehná! Zkusme si udělat experiment. To je nejlepší. A pokud máte nějaké otázky, zeptejte se mě. Ale měly by to
být rozumné otázky. Viděla jsem, že se lidé vždycky ptají na takové nesmyslné věci, že se tím ztrácí čas, a těm, kteří o to opravdu
stojí, se to opravdu nelíbí. Takže pokud o to nestojíte, můžete klidně odejít. Pokud to chcete získat, je to velmi jednoduché. Určitě
se to podaří. Není v tom žádný problém. A pokud máte nějaké rozumné otázky, můžete se zeptat. Vůbec žádné otázky? Takže
jen čekáte, až to dostanete? To je nejlepší, nejlepší skupina, jakou jsem zatím měla možnost poznat, to musím říct. Uvidíme, co
se stane. Dobře. Jen takhle položte ruce. Sundejte si boty. A moc se nevyptávejte. Lidé se ptají: „Proč bychom si měli sundávat
boty?" Prostě proto, abyste měli kontakt se zemí, zrovna tohle místo je tak dobré, že mi připadá, že jsme opravdu přímo na zemi.
Tak si sundejte boty - je to velmi jednoduché - a takto položte ruce, takto. Teď si můžete zavřít oči, pokud můžete. Někteří z vás
nemohou, protože můžete zjistit, že se vám mihotají oči nebo že je prostě nemůžete úplně zavřít, a některým se možná trochu
třesou ruce. Všichni takoví lidé by měli oči otevřít. Ostatní by měli oči zavřít. Prosím, sedněte si takto s nohama kousek od sebe.
Řekněte tamtomu pánovi, aby si také sedl takto s oběma nohama na zemi. Ano, to bude lepší. Pokud si sundáte ponožky, bude
to ještě lepší. (řeč v hindi...) Pokud máte něco těsného, řekněme, na zádech nebo, řekněme, v pase nebo tak, tak to trochu
uvolněte, pokud je to těsné, velmi těsné. Pokud ne, je to v pořádku. Můžete si vyndat i brýle. Nechte oči zavřené a sledujte, zda se
vám netřesou víčka nebo ruce či prsty. (řeč v hindi...) Zjistíte, že když budete sledovat své myšlenky, většina z vás zjistí, že k vám
žádná myšlenka nepřichází. Tomu se říká bezmyšlenkové vědomí nebo já tomu říkám osvícené bezmyšlenkové vědomí, protože
samádhí znamená osvícené vědomí. Toto je nirvičár samádhí. Dochází k němu velmi rychle. (řeč v hindi...) A pak to jednoduše
ucítíte na svých prstech, nejprve ucítíte, možná někteří z vás ucítí trošku teplý vánek a pak ucítíte, jak k vám přichází chladný
vánek. Také se při tom budete cítit velmi uvolněně. Cítíte to? Cítíte to v rukách? Jak se cítíte? Cítíte v rukách chladný vánek?
Dobře. Prosím, nechte oči zcela zavřené, dobře, dokud neucítíte, jak vám do rukou proudí chladný vánek. (řeč v hindi...) Všichni,
kteří cítíte chladný vánek v rukou, zvedněte ruce, ať se podívám. Je to dobré. Je to dobré. Ještě ne? Dobře, nechte zavřené oči. Je
to dobré. Všichni, kdo dříve byli u nějakého gurua a necítí vibrace, ať zvednou ruce; ti, kteří byli u nějakého gurua. Ale vy vibrace
vnímáte, takže je to v pořádku. Ti, kteří dříve byli u jiného gurua a teď necítí chladný vánek v rukou. Pokud jste nebyli u žádného
jiného gurua, pak je to v pořádku, ale pokud jste byli u nějakého gurua, u někoho jiného, pak prosím zvedněte ruku. Je to v
pořádku. Jste v pořádku, uvidíte. Byl jste u nějakého gurua? Byl jste. Dobře. Pojďte sem. Musím vás vidět. Pojďte dolů. Pojďte do
první řady. Musíme se na vás podívat. Kdo další byl u gurua? Jen pojďte dopředu. Ti, kteří byli u gurua, prosím, pojďte dopředu.
Nechte prosím oči zavřené, dokud to nezískáte. Nechte oči zavřené. Pouze s těmi, kteří byli u gurua, bych se ráda setkala zde,
pokud vám to nevadí, prosím, přistupte na minutku. Prosím, přistupte. Není třeba se mě bát. Jsem vaše Matka, pojďte sem.
Pojďte, nic se nestane. Jen pojďte. Prosím. Posaďte se. (řeč v hindi...) Nyní všichni, kteří cítí chladný vánek, prosím, zvedněte
znovu ruce, je jich tolik. Nyní prosím dejte ruce dolů. Ti, kteří necítí chladný vánek, prosím, zvedněte ruce. Tři, čtyři, pět, šest,
sedm, osm, devět. Teď bych se na ně ráda šla podívat. (řeč v hindi...) Jděte a podívejte se na ně.
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Samotné jméno je tak krásné - Brighton (= rozjasnit). A musí rozjasnit celou zemi. Byla jsem tu už předtím dvakrát a vždycky
jsem cítila, že když mi bude dána šance, můžeme v tomto místě začít Sahadža jógu opravdu ve velkém a jednoho dne se to tu
může stát poutním místem. Vibrace v Brightonu jsou smíšené. Máme moře a také tu má Matka Země speciální význam, ale když
se něco Božského začne samo vyzařovat, přijde v přestrojení zlo a v daném místě se nahromadí a začne bojovat, bojovat s
Božským. Proto jsem v Brightonu cítila tak smíšené vibrace. Ale celkově je to velmi dobré místo, kde může Sahadža jóga
vzkvétat. Museli vám už říct o Sahadža józe. 'Saha' znamená 's' a 'dža' znamená 'vrozený'. Toto je jóga, je to sjednocení, které
hledáte s Božským a které je ve vás vrozené. Je uvnitř vás. Všichni říkali: "Hledejte Ho uvnitř sebe." Dokonce i Kristus řekl:
"Hledejte Ho uvnitř sebe." To znamená, že musíte hledat, je to vaše svoboda, která nemůže být zpochybněna. Musíte o to
požádat. Například, pokud by vás Bůh mohl na této úrovni lidského vědomí transformovat na vyšší vědomí bez toho, abyste vy
sami vstoupili do hry, aby vaše svoboda vstoupila do hry, udělal by to už dávno. On ale nemůže. Musíte si Božské vybrat ve své
vlastní svobodě. Zcela jistě hledáte. Možná nevíte, co hledáte. Jedna věc je ale jistá, nejste spokojeni s tím, co jste, myslíte si, že
existuje ještě něco víc, co musíte hledat. Možná někdo z vás ví, někdo ne, co musíte hledat. Ale existuje něco víc, bezpochyby, o
čem vám říkali všichni proroci, všechna Písma, všechny velké Inkarnace, které přišly na tuto zemi. Také bylo přislíbeno, že budete
jednoho dne souzeni. Soudit se budete nejprve vy sami, jestli hledáte Božské nebo nějakou nesmyslnou věc. Jestli hledáte
skutečnost a pravdu. Pouze pak budete vybráni, pouze pak se stanete obyvatelem Božího království. Podívejme se nyní, kdo je
tento Bůh a o čem hovořím. Na počátku bylo jen Ticho, naprosté Ticho. A z tohoto Ticha, když se probudilo, když bylo probuzeno
- toto Ticho se v sanskrtu nazývá "Parama-Brahma" - omlouvám se, že musím použít sanskrt, neznamená to, že jde o něco
indického. Těchto představ se musíte vzdát. Poněvadž v Indii lidé mnohem víc meditovali, nemuseli bojovat s přírodou jako my,
když jsme teď přicházeli. Ovzduší je tam tak příjemné a teplé, lidé mohou žít dokonce pod stromem. Měli spoustu času, nemuseli
tolik bojovat s přírodou, tak měli spoustu času na meditaci. A ve svých meditacích objevili jisté věci, pro které použili sanskrt.
Takže toto Parama-Brahma, nebo můžete říct Ticho, Absolutní Ticho, bylo probuzeno, získalo probuzení, protože Ono samo se
probudilo, jako když spíme a probudíme se. A po probuzení se pak toto Ticho stalo tím, co nazýváte Sadášivou. A když se tento
Sadášiva začal projevovat, ukazovat, ve smyslu, že On chtěl, přál si tvořit. Jako když říkáme, že se za rozbřesku ukázalo ranní
slunce, stejným způsobem, když se začalo projevovat Jeho přání, stalo se Jeho přání Jeho silou a oddělilo se od Něj. Cokoliv
vám říkám, je pro vás jen jakési povídání, nemusíte tomu věřit, dostanu se ale k bodu, kdy zažijete něco, čemu budete moct věřit
a pak postupně krůček po krůčku dokážete uvěřit této teorii. Je to pro vás jen hypotéza. Nuže, když se toto přání stalo silou, Jeho
silou, bylo označeno jako Šakti nebo Mahášakti, nebo Ádi Šakti, což znamená Prapůvodní síla. Tato Prapůvodní síla na sebe
vzala podobu bytosti, - musela, pokud měla konat. Pokud máte přání pouze v srdci, není to k ničemu. Musíme ho přeměnit do
nějaké formy, jinak se přání objeví a odpadne. Takže toto přání se dostalo do formy nebo entity, které se v Bibli říká Duch svatý a
v sanskrtu Ádi Šakti. Toto přání pak samo ze sebe vytvořilo další dvě síly - jednu pro akci a jednu pro vylepšení svého vlastního
tvoření. Takto začaly pracovat tři síly a byly vytvořeny tyto tři síly. Nuže, jak víme, v Bibli se o Duchu svatém moc nemluví a ani v
mnoha jiných Písmech, kde se mluví o Otci, nebyli schopní mluvit o Duchu svatém. Zejména když samotná Kristova Matka byla
inkarnací Ducha svatého, nechtěl ohrozit Její život, dokonce ani neřekl, že byla inkarnací Ducha svatého, protože kdyby ukřižovali
Ji, musel by přijít se svými vlastními ničivými silami. Bylo potřeba, aby bylo sehráno drama, a tak zůstala v tichosti. Nuže, tento
Duch svatý je pro nás důležitý, protože Otec je jen svědkem. Sleduje drama, hru, kterou se chystá Duch svatý sehrát. Bude se
těšit Jejím tvořením, je jediným svědkem této hry a Ona se Ho tímto tvořením pokouší potěšit, protože přání tvořit bylo Jeho
přáním. Takže Ona tvořila s těmito třemi silami, které máme, kterým říkám - první je přání (Mahákálí) pak druhé bylo akce
(Mahásarasvatí) a třetí je udržování, nebo můžete říct vývoj (Mahálakšmí). Tyto tři síly pracovaly, aby vytvořily nás - lidské
bytosti. Nyní jsme se dostali do stádia, do fáze, kdy je možné o těchto věcech mluvit. Dokonce ani v čase Krista nešlo o Duchu
svatém hovořit. Co byste mohli s těmi rybáři dělat? Řekněte. Jak byste jim mohli říct o těchto věcech? Byla to jen průpravná věc,
ale víte, jaký v tom udělali zmatek. Je tu dočista zmatek a lidé nemohou pochopit ty, kteří se označují za zbožné, jak mohou být
fanatičtí? Fanatismus a náboženství je každé na opačném konci. Nemůže to být stejné. Můžete to teď vidět v Íránu. Kdekoliv
můžete vidět, že pokud jsou lidé fanatičtí, jsou bezbožní, protože náboženství je láska. Bůh je láska a žádný z těchto 'zbožných
lidí' dosud nevyjádřil lásku způsobem, jakým má být vyjádřena; ani se neujali práce ohledně hledání Boha. Dělají ale jiné věci -
například charitativní činnost, vybírají peníze, nebo provozují dobročinné bazary apod. To není práce člověka, který hledá Boha.
Za těchto okolností jsme-li postaveni tváří v tvář lidem, kteří jsou tzv. zbožní, kteří organizují náboženství, nebo je rozvracejí, jsou
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šarlatány, tak jsme opravdu naprosto znechuceni, jsme vyvedeni z míry a nevíme, co bychom měli dělat, protože jsme se narodili
jako hledači. Narodili jsme se jako hledači. Mohli jsme v hledání udělat chyby, ale zcela jistě jsme hledači. Kdybyste nebyli
hledači, byli byste spokojení na nějaké večeři nebo někde na plese. Ale nejste. Existuje něco mimo, něco krásného, co bylo
přislíbeno, co vnímáte, že existuje, jste si toho vědomi. Jste si vědomi existence této nádhery, jste si jí vědomi. Zatím jste ale
nedospěli k jejímu zdroji. A proto hledáte. Nuže, tyto tři síly jsou aktivní také uvnitř nás a jsou ukázány tady - můžete vidět, že na
levé straně je modrá linka, což je síla našeho přání, prostřednictvím které si přejeme, vyjadřujeme své emoce, a když v nás toto
přání více není ve smyslu, že když se tato síla z nás vytratí, tak odejdeme i my. Není tu ukázán Duch, ale jestli vidíte tuto žlutou
linku, můžeme říct, že to je Duch, kterého se pokusili ukázat. Tento Duch je odrazem Boha Otce, nebo Boha svědka, který je uvnitř
nás, v našem srdci. Zatímco tyto tři síly byly vytvořeny jako závoj mezi naší pozorností a Ním. Pozornost je v tomto zeleně
zbarveném Voidu. Je udržována našimi játry, a takto nás tyto tři závoje oddělují od Ducha. Ducha nemůžeme vidět, nemůžeme
ho cítit. nemůžeme ho projevit, ale víme, že existuje někdo, kdo nás zná. V Gítě se nazývá Kšetragnja - ten, kdo zná bojiště. Takže
víme, že existuje někdo, kdo o vás všechno ví a zaznamenává vše, co jste dělali, vaše hledání, chyby, otřesy, vše, čím jste prošli,
vše je zaznamenáno na této pásce a tato páska je umístěna dole, v trojúhelníkové kosti a nazývá se Kundaliní. Je to zbytková
energie našeho přání, což znamená, že když byl stvořen celý vesmír, tato energie, síla přání - Ádi Šakti poté, co vše stvořila,
zůstala neporušená, protože je úplná, dokonalá. Je to velmi snadné k pochopení. Řekněme, že je zde světlo a dám sem film, celý
film se zobrazí, ale zůstane neporušený. Stejným způsobem, když se projevila, promítla, to, co zůstalo, je zbytková síla, je tato
Kundaliní. Což znamená, že jste úplnou projekcí této Kundaliní, této síly, která je silou přání a později se projevila v těchto dvou
silách - silou na pravé straně, kterou vidíte jako žlutou a která je nazývána silou akce, a střední silou, kterou jste získali částečně -
a zbytek je Void (prázdnota), můžete vidět tu tečkovanou čáru - což je síla, která je zodpovědná za vaši evoluci z améby do
tohoto stádia. Měli bychom položit otázku: "Proč jsme se stali lidskými bytostmi - z améby až to tohoto stádia?" Řekněme, že
mám nějaké šrouby, matičky a seskupuji je dohromady. Pak by se každý zeptal: "Proč to děláš?" Tak můžu říct: "Vyrábím
mikrofon." Ale i tento mikrofon má tady šňůru, musí být připojen do sítě. Dokud není připojen do sítě, nebude pracovat. A toto
jsme dostali - tyto tři síly a zbytkovou sílu tady, která je silou přání, která tam jen sedí a chystá se přát si vaše znovuzrození. Je to
vaše vlastní Matka, a když si to přeje, začne působit - pouze, když vidí někoho, kdo je oprávněný, kdo má sílu Ji pozvednout, kdo
miluje stejně, jako Ona miluje vás. Pouze tehdy stoupá. Žádným jiným trikem - stáním na hlavě, nebo cvičením, nebo bitím lidí
nebo něčím, co právě vymysleli. Je to spontánní záležitost - sahadža. Sahadža. Vzestoupí spontánně. Řekněme, že někdo ke
mně přijde: "Můžete zaručit, že se moje Kundaliní probudí?" - "Ne, pane, je mi líto. Možná vzestoupí, možná ne. Když nebudete
příliš polemizovat, tak vzestoupí." Proč? Co se stane, když polemizujete? Musím vám říct, co se stane. Nechci tím říct, že byste
neměli polemizovat, musíte, protože vím, že máte problém. Jste příliš ztotožnění s polemikou, nemůžete si pomoct, nevadí. Když
ale polemizujete, používáte sílu, která je na pravé straně. Tím, že přemýšlíte, vytváříte tady tu žlutou věc, a této žluté věci se v
obyčejném jazyce říká pan EGO. A když přemýšlíte, toto ego takto stoupá a stlačuje druhou věc - což je superego, které pochází z
vašich podmíněností. Takže když toto ego sedí takto na superegu, jak zvedneme Kundaliní? Protože dojde k tomu, že tam není
místo, žádné místo - musí to být vyvážené. Čím víc polemizujete, tím víc to pokračuje. Diskuzí Kundaliní zvednout nemůžu, proto
říkám: "Nechte mne teď, ať se o to postarám. Zrovna teď nepolemizujte." To se ale pak lidem nelíbí, víte, cítí se napadeni. Tak
řeknu: "Dobře, jen do toho." Když se ale začnete dohadovat, myšlenky začnou tlačit. Proto to nemůžete udělat žádnou polemikou,
čtením knih, nemůžete za to platit. Je naprosto nemožné za to platit. Bůh nemá žádný obchod. Ne, On nerozumí obchodování,
ani Mu nemůžete říkat, co má dělat. My nemůžeme organizovat Boha, On musí organizovat nás. Takže žádný druh organizace to
nemůže vypracovat. Je to úplně jako vyrašení semínka. Jen ho vsadíte do půdy, přidáte vodu - tak jako říkám, že dávám vodu
lásky, dávám vám vodu lásky - pak samo vyraší. Máte semínko, zárodek, máte klíček, máte uvnitř výhonek, všechno je jednoduše
nachystáno. Musí k tomu dojít. Tím, že se rozzlobíte, se to nevypracuje. Ničím, co můžete udělat, se to nevypracuje. Musíte být
bez úsilí. Nemůžete použít sílu, abyste vyklíčili semínko. Nemůžete dokonce ani přeměnit květ v plod. Ve skutečnosti toho moc
neděláme. Děláme jen to, co je mrtvé. Cokoliv je mrtvé, to změníme, pak to znovu změníme - to je vše. Neudělali jsme nic
živoucího. Toto je živoucí proces a všechny živoucí procesy musí být dosaženy spontánně, přirozeně. Takže Kundaliní stoupá
spontánně, dotkne se vaší Sahasráry a vy začnete vnímat v rukou chladný vánek. Nuže, kromě indických Písem, kde je popsáno
'Salílam-salílam' - chladný vánek přicházející jako vlny, jste také v Bibli četli, že je to chladný vánek. Takže veškerá síla je touto
silou přání, která se projevila v těchto třech silách, a tato Ádi Šakti je chladný vánek. Je jako chladný vánek. A je všepronikající.
Když Kundaliní stoupá, prochází těmito centry, - teď samozřejmě nemám čas všechna centra přiblížit - a dotkne se tady. Tato
centra jsou subtilními centry pod našimi pleteněmi, které známe z medicíny, víme, že uvnitř máme tyto pleteně. A pak se stanete
seberealizovanými. Nemůžu vám o tom dát přednášku nebo vám vymývat mozek, stanete se kolektivně vědomými. Je to
uskutečnění, které bychom měli hledat. Musí se to ve vás stát, takže se tím stanete. Není to tak, že někoho označíme - ´jsi



sahadžajogín´- ne. Sahadžajogín musí získat skutečný křest. Jeho fontanelní kost musí změknout a Kundaliní jí musí proniknout,
pouze pak je sahadžajogínem. Nemůžete mít nějaké členství, nemůže to být nic podobného. Je to tak spontánní, a když se to ve
vás nestane, tak sahadžajogínem nejste. Dokud se to nestane, stále hledáte. V lidech to ale zabere jen zlomek sekundy - v
dětech, měla bych říct. U některých lidí to ale může zabrat celkem dost času, protože jsme zkoušeli sami sobě ubližovat, ničit se.
Ve skutečnosti jsem zde, ve Velké Británii viděla, že se zde narodili velmi krásní lidé, velmi upřímní, čestní, pokorní. Velcí světci z
minulosti, z pradávných dob byli požehnáni, aby se mohli narodit v této zemi a také v Americe. Byli ale nedočkaví a ve své
netrpělivosti se pokoušeli sami sebe zničit. A jestli máte tato centra takto poničená, tak tam bude po krátký čas malý problém,
ale vypracujeme ho. Musíte to ale mít, narodili jste se kvůli tomu. Je to evoluce, ke které musí dojít. Musíte znát sami sebe, je to
vaše právo. Musíte to získat. Nemůžete to ale vyžadovat, musíte o to požádat. "Požehnaní jsou ti, kteří jsou pokorní." Už dříve
bylo řečeno, že pokora je důležitá, ne vaše arogance. Sednout si na moji hlavu a říct: "Dej mi realizaci." To není ten způsob.
Nejsem ten, kdo dává, měla bych říct, ale vy jste ti, co to přijímají. Tak jako plyne řeka Ganga - když do ní nahážete kameny,
nedostanete z ní vodu. Musíte vzít džbán, prázdný džbán a ponořit ho dovnitř a on se sám naplní. Takže je to vaše vlastní prosba,
která obdrží toto naplnění a vy to musíte objevit. Bez toho nemůžete být šťastní. V Londýně máme samozřejmě sahadžajogíny,
postupujeme dopředu mravenčími kroky, řekla bych. Důvodem je, že je to skutečnost. Všechny ostatní organizace se rozšiřují,
protože za to platíte a stáváte se něčím jako velkým ministrem apod. A nosíte medailónek, stáváte se významným stoupencem
významného falešného gurua nebo něco podobného. Je to takto velmi jednoduché, že? Ale abyste se stali sahadžajogínem,
musíte se postavit sami sobě, musíte vidět sami sebe a pak, když vám tato krása začne docházet, můžete vidět, že je to pravda,
že to musíte dostat a že já to musím udělat. Neměli byste se cítit zavázání, protože to je moje práce. Jsem za to placená, můžete
říct. Dát vám realizaci je můj vlastní úkol. Musím to udělat. Vaším úkolem je to přijmout, protože kvůli tomu tu jste. Není to
otázka žádného závazku. Je to láska, jen láska. Já vás musím milovat a vy musíte ode mne přijmout tuto lásku. Jen plyne,
vyzařuje, já vám jen říkám, jak ji přijmout. Ale naše lidská láska je tak agresivní, že nedokážeme porozumět někomu, kdo říká:
"Miluji tě." Utečeme. "Miluješ mě, tak radši uteču," protože láska znamená vlastnictví. Víte, lidská láska je taková - znamená
ovládání, agresivitu. Toto je jednoduše láska, která vás konejší, která vás povznáší do nového vědomí, díky čemuž můžete vnímat
na svých prstech naprosté osvícení a vaše ruce vám mohou říct, která centra tam jsou, která centra jsou napadena, ve vás i v
ostatních. Existuje tolik požehnání Sahadža jógy, o kterých vám doufám řeknu, jak budeme mít seminář, a všichni tito lidé vám o
nich mohou říct také. Nevím ale, jaké máte problémy, ráda bych si s vámi pohovořila, pokud máte jakýkoliv problém nebo otázku.
Ale ne příliš dlouho, protože sahadžajogíni se toho celkem obávají. Důvodem je, že oni všichni mi dávali otázky, víte, poměrně
hodně a docela se stydí, když si to připomínají - to zaprvé. Zadruhé jsou rozrušení, proč nedostáváte svoji realizaci, proč dáváte
otázky, je lepší to získat, je to ve vašich rukách. Tak se jim to nelíbí. A zatřetí někdy zjistili, že dáváte otázky, které nemají žádný
význam pro vás ani pro nikoho jiného. Takže jedna věc - pokud si vzpomínáte, nic se tu neprodává. Neplatíte za to. Je to něco, co
prostě plyne. Takovou věc nikdo v tomto světě nezná. Jen to plyne, něco krásného - jestli jste viděli někde scenérii, nádhernou
scenérii, jen ji sledujete. Stejným způsobem, když přicházíte s tímto přístupem, jen tomu otevřte svoje oči, musíte - říká se tomu
'unmeš', což znamená otevření očí, jen otevřete oči této kráse, kterou je vaše vlastní Já. Pro což byste měli být připraveni a
neměly by tu být žádné pochybnosti, protože za to nestojí. Pokud ale nějaké máte, určitě bych se jim ráda věnovala - bezpochyby.
Mimo to někdy dostáváme opravdu velmi dobré otázky. Viděla jsem, že někteří lidé, kteří kladou otázky - jsou opravdu velmi
dobré a poskytují mi představu o tom, jaký je problém. Takže i toto bude velmi vítáno. Ale neseďte tu s přístupem nevěřícího
Tomáše - to je jedna věc. Takže se mě musíte zeptat, je-li tu nějaká otázka, prosím zeptejte se, protože Sahadža jóga je velmi
obsáhlá a je dosti složité ji celou vysvětlit. Je ale tím, díky níž získáte svoje fyzické, duševní, citové a duchovní sjednocení,
protože do hry vstupují všechna centra, a to přináší osvícení do všech těchto čtyř aspektů vašeho života... do vaší celistvosti,
takže vnímáte blahodárnost kolektivního vědomí. Nuže, je to celkem složité tvrzení, které jsem v krátkosti řekla. Pokud s tím ale
máte jakýkoliv problém, můžete se mě zeptat bez jakýchkoliv obav. Protože jsem matka. Jste v pořádku? Dobrá práce, cítíte to.
Narodili se realizovaní. Zjistíte, že v Brightonu se narodilo hodně realizovaných dětí. Ujmou se toho, dokud nepoznají všechny
chyby. Žádné otázky? Nic? Raději se mě zeptejte hned, protože během realizace by se neměly odněkud vynořit. Někteří z vás
přestali přemýšlet, jestli jste si toho všimli. Již teď. Když Kundaliní vystoupí nad toto centrum, přestanete přemýšlet. Trochu
hlasitěji. (Jogín se ptá na pojetí jogína, který žije sám v izolaci.) Správně, správně, souhlasím. Ale jak by potom přišel do
Brightonu? Podívejte se na to z Boží perspektivy. Tito jogíni žijí v horách. Dokonce i nyní. Řekla jsem jim - znají mě velmi dobře -
"Proč nesestoupíte dolů?" Nechtějí. Utíkají před vámi. Proč? Vědí, že jim nikdy neporozumíte. Nechtějí být ukřižováni. Ti, kteří se
odvážili sestoupit, byli ukřižováni a zabiti. Nejsou tam z vlastního rozhodnutí. Jsou tam, protože utíkají před bláznivými davy.
Musíte mít velké srdce, abyste sestoupili na tuto Zemi a čelili lidem, kteří jsou slepí. Tento koncept, který máte, je velmi dobrý, ale
je k ničemu. Nemohou přijít do Brightonu. Dokonce ani nesestoupí ze svých kopců. Znám jich v Indii spoustu - a oni o tom dobře



vědí - neudělali by to. Řekli: "Ne, my si nechceme nechat useknout hlavu. Popravdě řečeno, někteří z nich mají zlámané nohy,
někteří jsou naprosto ochrnutí. Všechny je to dohnalo. Někteří jsou upoutáni na lůžko a nevědí, co si počít. Musela jsem jít a
vyléčit je. To je fakt. Ale mít takovou představu samo o sobě znamená, že máme představu o Bohu - opět - a mělo by to do této
představy zapadat. Nebudou přece takhle padat z nebe, nebo ano? A budou s vámi mluvit? Je to poprvé, co jsem se učila
anglicky. Umějí anglicky? Budou tam jen tak sedět s velkými kameny v rukou. Kdokoli tam přijde, toho zasáhnou. Nechtějí vidět
ničí obličej. Takže tohle je představa jogína a vy si nedokážete představit jogína, který žije v tomto světě. Sahadžajogíni teď musí
žít v tomto světě, a ne utíkat na tato vzdálená místa, kde jsou před všemi ukrytí. Musíme osvítit celý svět, ne jednoho - pár lidí
individualistů, kteří tam sedí a nic nedělají. Ti jsou pro náš účel naprosto zbyteční. Říkám jim to. Říkají: "Za dvanáct let přijdeme."
Co mám dělat? Mám je naložit a odnést dolů? Jsou v naloženém stavu a nedělají vůbec nic. Je jich tolik a mají ke mně
obrovskou úctu a vím, že o tom také říkali sahadžajogínům, a když někteří sahadžajogíni za jedním z nich přišli, řekl: "Kolik z vás
je ochotno položit za to život?" A sahadžajogíni nevěděli, co říct. Řekli: "Všichni pro Ni můžeme položit život." Zeptala jsem se:
"Proč jim vůbec chceš brát život - pro nic za nic?" Víte, tito tzv. 'sahadžajogíni', jogíni, kteří tam žijí, nemají ponětí o tom, co dnešní
svět vyžaduje. Vyžaduje mír. Vyžaduje úplnou evoluci. Starají se jen o své vlastní jednotlivé evoluce. Jak daleko se dostanou?
Nemůžete jít dál, protože v přírodě jste viděli, že nic neroste - například mangovník neroste do osmdesáti metrů, že? Takhle
nemůže růst. Stejně tak každý, kdo se snaží jít tímto směrem, jde mimo. Jogín je člověk, který žije v tomto světě. Tato představa
se k vám dostala, protože ji vytvořili někteří z těchto strašných falešných guruů. Víte, velcí jogíni naší země, kteří jsou dodnes
uznávaní a respektovaní, žili v tomto světě a nikdy neodešli do džungle. Třeba guru Nának, který byl velkým světcem, říká: "Kahe
re ban Khojan jai, sarab niwasi sada ulepa tohi sang samai." Říká: "Proč utíkáte do džungle? Čeho se bojíte? Ten, který je
odpoutaný, ten, který je svatý, žije ve vašem nitru. Ten, který je jogínem, žije ve vašem nitru. Kam utíkáte?" To jsou tedy jogíni a vy
můžete být jedněmi z nich. A přesto vám musím říct jednu věc, že na sahadžajogíny docela žárlí, to je fakt. Protože oni
nedokážou pozvednout Kundaliní tak, jak to dokážou sahadžajogíni. Budete překvapeni, ale je to pravda. Musím vám říct, že je to
fakt. Oni říkali: "Matko, co jsi to udělala?" Máme nahrávku velmi velkého jogína z Indie. Říká tam: "Co tito lidé udělali, že jsi jim
dala vibrace, zatímco já jsem byl žábou, dvacet jedna tisíc let jsem cvičil a pak jsem získal své vibrace. A tihle lidé dostávají
vibrace jen tak. Proč?" Řekla jsem: "Možná je to Boží rozmar. Proč sedíš támhle na vrcholku kopce? Pro své vlastní úspěchy." Je
to takové velmi jemné pokrytectví, řekla bych. A proč se tam bojí ostatních? Musíte emancipovat celý svět. Kristus si nešel
sednout na vrchol nějakého kopce. Nikdo. Ráma tam nešel. Krišna tam nešel. Žádný z těchto velkých světců, jako je Tukaram,
Gjanéšvara, které jsme měli. A ti všichni žili jako ženatí lidé, úplně obyčejně. A jsou to lidé, kteří jsou respektováni. Takže
představa takového jogína je celá teatrální, to vám řeknu. Raději se běžte podívat na některé z nich, jak tam žijí v hrozných
podmínkách. Jeden z nich žije v Himalájích na místě zvaném Amarnath. Srandovní chlapík. A měl jednoho žáka a toho poslal na
předměstí Bombaje, ne předměstí, řekla bych město poblíž Bombaje - malé městečko a řekl mu, aby tam založil ašrám. A jedna z
mých sahadžajogínek tam bydlela. A tak za ní šel a řekl jí: "Můj guru mi řekl, že sem za dvanáct let přijde Mátadží a pozvedne mi
Ádžňa čakru." Šel tam a zeptal se jí: "Kdy přijde? Čekám na Ni už dvanáct let." Je to fakt, můžete tam zajít a přesvědčit se o tom.
Takže byla docela překvapená, že mu jeho guru před dvanácti lety řekl o tom, že sem Mátadží přijede. Bylo to docela překvapivé,
protože nevěděli, že na mně něco je. A přišla za mnou a vyprávěla mi o tom. Řekla jsem: "Dobře, přijdu k tobě. Řekni mu, ať na
mne počká." Měl svůj vlastní ašrám. Bydlel tam a já jsem řekla: "Dobře, řekni mu, že přijdu k němu do ašrámu." Samozřejmě
přišel na můj program a zůstal ležet na zemi, protože viděl nějaké věci ale pak řekl: "Matko, můj guru na Tebe čeká. Bude lepší,
když přijdeš večer." Šla jsem a tam jsem se zeptala toho gurua, řekla jsem - samozřejmě, že nejdřív udělal všechny rituály a pak
jsem se ho zeptala: "Proč jsi dvanáct let neočistil jeho Ádžňu?" Řekl: "Kdo vyčistil mou Ádžňu? Proč bych měl čistit jeho Ádžňa
čakru?" Řekla jsem: "Na tom nezáleží, ale ty víš, jak ji vyčistit." - "Ano, vím, ale jeho Ádžňu čistit nebudu. Ať trpí." Tak jsem se
zeptala: "Ale k čemu utrpení?" Řekl: "Je to velmi snadné." - "Proč bys ho měl nechat takhle trpět?" Řekl: "Já jsem tolik trpěl, tak by
měl trpět i on." A pak mu dal pořádnou facku - byla jsem u toho. Řekla jsem: "Proč? Proč jsi ho bil? To je velmi špatné." On řekl:
"Ne, víš, těsně před Tvým příchodem tady kouřil. Nemá žádný stud." A takhle pokračoval. "Proč? Co se stalo?" zeptala jsem se.
Žák řekl: "Víš, přišel sem, tři dny mě nechal viset hlavou dolů ve studni a řekl: 'To tvoje kouření musí skončit.'" Takže takto to s
nimi je. Tak jsem řekla: "Dobře, tak pojď." A Ádžňa se dá lehce vyčistit, můžete to udělat i vy. Ale víte, oni toho dosáhli díky svým
strašlivým pokáním a přirozeně také očekávají, že lidé budou činit také všechna tato pokání. Nyní individualismus skončil. Bylo to
v pořádku, protože na začátku se jen jeden nebo dva květy stanou plody, ale když přijde čas rozkvětu, pak se jich musí přeměnit
mnoho. Dokud všichni nesejdou na zem, jsou k ničemu, nechápu jejich užitek. Jen tam tak sedí. Samozřejmě, že určité věci
vypracovávají, když tam tak sedí. Tím, že jsou sahadž, také mají kolektivní vědomí, takže mohou řešit určité věci, ale přesto
musíte jít a pracovat s lidmi. Řekněme, že když jste daleko od řeky a řeknete: "Mám žízeň," co je na tom tak skvělého? Ale když
jste blízko řeky a dokážete svou žízeň udržet, pak jste něco velkého, ne? Když žijete na poušti a řeknete: "Ovládám svůj hlad a



ovládám svou žízeň a nemám žádné připoutanosti," nemá to žádný význam. V čem jste skvělí? Pokud jste dost silní, ať jste
kdekoli, jste sanjásin. Jste odpoutaní. Četli jste příběh o Sítině otci Džanakovi? Říkalo se mu Videhi. Byl jediný v celé historii,
komu se říkalo Videhi. 'Videhi' znamená 'člověk oproštěný od své bytosti', ve smyslu, že se o ni nezajímá, můžete říci skutečný
jogín - Videhi. 'Deha' znamená tělo. Překročil své tělo. A měl děti, měl ženu, měl své království a byl velkým, dá se říci velkým
znalcem srdce. A když k němu přišel Načiketa, protože Načiketa byl u gurua, a kdykoli k němu tento král přišel, guru vstal, dotkl
se jeho nohou a donutil ho sednout si na jeho místo, tak se Načiketa svého gurua zeptal: "Pane, proč se dotýkáš jeho nohou? Je
to hospodář. Proč se dotýkáš jeho nohou? Proč máme všichni vstávat? Protože je to Rámův tchán, proto to děláš, je to tak?"
Odpověděl: "Ne, kvůli tomu ne, ale protože je Videhi. On je ten jediný, kdo může dát realizaci. Dokonce ani Jóga Vašišta nemohl
dát realizaci. On je jediný, kdo je oprávněn dát realizaci. My realizaci dát nemůžeme." Načiketa k němu tedy přišel a zeptal se ho:
"Pane, můžete mi dát poznání sebe sama?" Řekl: "Proč to chceš znát? Je to dost složité." Ukázal všechny tyto věci a snažil se
zjistit, zda o to skutečně stojí. Víte, pro člověka, který nemá vůli, je to poměrně obtížné. Takže provedl test a to všechno a řekl:
"Dobře, podívám se na to." Pak ho požádal, aby spal v pokoji, kde Načiketa uviděl, že je velmi bohatě vyzdobený a všechno zlaté,
a divil se: "Co je to za jogína, který je obklopen zlatem a tím vším? A to má být největší jogín všech dob. Jak to, že se mu říká
Videhi?" Protože byl králem. Byl to jeho život, a proto byl takový. Nebral peníze od nikoho jiného, nebral peníze jiných lidí. Nebyl to
žádný parazit. Bylo to jeho vlastní království, kde žil. Načiketa se na to díval a byl překvapený. Druhý den mu Rádža Džanaka řekl:
"Dobrá, nejprve se pojďme vykoupat do řeky." Šli tedy k řece a oba se tam začali koupat. Během koupele dostal král zprávu: "Tvůj
palác je v plamenech." - Dobrá. Právě teď medituji. - Nic neřekl, jen aby ho nerušili. Nadále meditoval. Pak přišla zpráva: "Všichni
tvoji lidé opustili palác a odcházejí pryč." Pak přišla zpráva, že: "Oheň se blíží touto stranou a tvé šaty a všechno ostatní by mohlo
vzplanout." Stále meditoval. Ale tento chlapík, který měl být jogínem, který se šel učit odpoutání, vyběhl z vody pro své svršky -
dokonce měl jen velmi málo látek, ale vyběhl ven... (přerušení nahrávky) "... o těchto věcech, které jsou tak důležité, jako je palác
a tvá rodina a všichni utíkající pryč." Král řekl: "Byl jsem v souladu s Bohem. To je pravda. Všechno ostatní je faleš, je to mája, je
to iluze. A proč si dělat starosti s iluzemi?" A i on měl jen jednoho žáka, kterému dal realizaci, a to Načiketu. To je ten problém.
Kdyby mohli dávat realizaci hromadně, mohli by sejít dolů, ale nemohou. A když se člověk narodí v desátém patře, ostatní z
přízemí mu nemohou porozumět. Nemohou ho pochopit. Proto musela Sahadža jóga přijít jako Mahájóga, jako největší jóga.
Dnešním projevem je Mahájóga, kde se setkáváte s Božským, kde to musí získat tisíce a tisíce lidí. Ten čas nadešel. Říkám tomu
doba rozkvětu. Někteří lidé říkají, že je to čas destrukce, někteří říkají, že je to čas soudu, ale já tomu říkám čas rozkvětu. A to je
čas, kdy to musíte získat. Tyto představy vám nepomohou. Nikdy vám nepomohly, ani nikomu jinému. Takže o tom nemějte
žádné představy, jen to získejte. Jakmile to budete mít, pak to zde procvičíte. Nemá žádný smysl to dělat v lese, protože až se
vrátíte, budete opět ve stejném stavu. Zde si rozvinete imunitu. V tomto světě, kde žijete mezi svou rodinou, mezi svými lidmi,
zde si tuto imunitu rozvíjíte. Budete vědět, že zlo je zlo, a po realizaci se vám nebude líbit. Postupně se vypracujete tak, že zlo
zmizí. Budete to muset udělat tady v Brightonu. Musíme to ustanovit i za daných ďábelských okolností. To je to, oč tu běží. Je to
mnohem odvážnější a mnohem náročnější, než kdybyste pěkně utekli do Himalájí a usadili se tam. Cokoliv vyděláváte, jakýkoliv
je váš život, kdekoliv žijete, je naprosto v pořádku. Není třeba se ničeho vzdávat. Pokud na ničem nelpíte, čeho se vzdávat? To je
koncept, kterému lidé nerozumějí. Stejně jako tito - 'Hare Rama, Hare Krišna' - přišli i za mnou. Řekli: "Matko, máš takový pěkný
dům a tvůj manžel má tak dobré postavení a máš všechno kolem, zatímco my jsme se všeho vzdali." Řekla jsem: "Čeho jste se
vzdali?" - "Vzdali jsme se toho a toho a toho." Řekla jsem: "Opravdu? Dobrá, uctíváte Šrí Krišnu?" - "Ano, uctíváme Šrí Krišnu." -
"Dobrá, nuže, pokud si myslíte, že tady na mém těle, nebo v tomto domě má cenu částečky prachu z nohou Šrí Krišny, můžete si
to vzít. Stačí, když to bude mít hodnotu smítka prachu, tak si to můžete vzít, pokud to bude mít aspoň tuhle hodnotu. Rozhlédněte
se kolem, cokoli, o čem si myslíte, že se rovná částečce prachu z Jeho nohou, to si můžete odnést." Tohle bylo pro ně příliš, to
nečekali. Chodili pořád dokola. Řekli: "Teď si nemyslíme, že by něco mělo takovou hodnotu." Vzdali to. Řekla jsem: "Čeho jste se
zřekli? Těchto kamenů? Tohoto prachu? Proč žijete v mýtech? Čeho se vzdáváte?"
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Tento den je pro nás, abychom si pamatovali, že se Kristus narodil na tuto Zem. Jako lidská bytost přišel na tuto Zem a úkolem,
který před ním ležel, bylo osvítit lidské vědomí smyslem pro porozumění. Můžeme říci, že to bylo změnit lidské vědomí tak, aby si
uvědomili, že nejsou tímto tělem, ale že jsou Duchem. Poselstvím Krista je Jeho vzkříšení. Tedy, že jste Duchem, a ne svým
tělem. A On svým vzkříšením ukázal, jak se pozvednout do sféry Ducha – čímž On byl: Pranavou, Brahmou, Mahávišnuem – jak
jsem vám již řekla o Jeho narození. Když přišel na tuto Zemi jako lidská bytost, chtěl ukázat další věc, že Duch nemá nic co do
činění s penězi, nemá co dělat s mocí. Je všemocný, všepronikající, ale On se narodil ve chlévě, ne v paláci nebo jako král, narodil
se velmi obyčejnému člověku, tesaři. Protože když jste král, jak říkáme v hindi – "bedšah", pak nic není výš než vy, že? Jednoduše
to znamená, že nic není větší než vy, ani vás nic nemůže ozdobit, protože ať jste cokoliv, jste nejvýš. Všechny takzvané světské
věci jsou jako suchá tráva, "trinavat". Uložili Ho tedy do sena. Mnozí jsou z toho nešťastní, je jim líto, že Kristus - Ten, který nás
přišel zachránit, měl takové podmínky. Proč mu Bůh neposkytl něco lepšího? Ale takovým lidem je jedno, jestli ležíte v chlévě na
seně nebo v paláci. Všechno je to stejné, protože se jich to nedotýká, jsou odpoutaní a plní radosti. Jsou mistry sami sobě – nic
je nemůže ovládnout. Žádná hmota ani komfort je nemohou ovládnout. Jsou mistry naprostého komfortu svého nitra. Našli
veškeré pohodlí uvnitř sebe, jsou spokojenými lidmi. Proto jsou králi! Proto se nazývají králi, na rozdíl od králů, kteří se honí za
věcmi, či králů, kteří v životě hledají pohodlí. Chci říct, že pokud máte pohodlí, je dobře. A pokud ne, taky dobře, není v tom rozdíl.
Mnoho lidí, obzvlášť v Latinské Americe, když jsem tam přijela, řeklo „Ale my nemůžeme pochopit, proč se Kristus narodil jako
chudý člověk.“ Opět další představa člověka o Bohu. Víte, chce Bohu poroučet, aby se narodil v královském paláci. Nemůžete Mu
přikazovat. Máme své vlastní představy o Bohu: „Proč by měl být chudým člověkem? Proč by měl být bezmocný?“ Ale On nikdy
neukázal svoji bezmocnost. Byl mnohem dynamičtější, než všichni vaši králové a všichni vaši politici dohromady. Nikoho se
nebál! Cokoliv měl říci, to řekl. Nebál se ukřižování nebo jiného takzvaného „trestu“. Chápejte, že jsou to jen lidské bytosti, které
mají tyto falešné představy o životě, a proto chtějí tyto představy napasovat také na Boha a pokusit se Ho přinutit následovat
jejich vlastní představy. Bůh není vaše představa. On vůbec není představa. Už jen říci „Představa je koneckonců jen představa“
je také představa – toto jsem objevila velmi nedávno. Je to další mýtus, který si lidé nesou. Těm, kteří říkají, že „Představa je jen
představa! Ano?“ Mátadží říká: „V pořádku, no a co?“ Ale i tohle je jen představa, protože představa je myšlenka. Musíte se
pozvednout nad myšlenku do vyšší úrovně, do bezmyšlenkového vědomí, kde nejste v myšlence, ale kde jste uprostřed
myšlenek. V tom smyslu, že jedna myšlenka stoupá a klesá, pak je tam místo uprostřed a další myšlenka stoupá a klesá. Jste
uprostřed těchto myšlenek. Ve "vilambě", jak to nazýváme. Čas, kdy se zastavíte. Pak Kristu porozumíte. On zde byl částečně
samozřejmě proto, aby nás zachránil, protože měl mnoho aspektů, musím říci. Nepřišel na tuto Zem jen proto, aby zachránil
lidské bytosti. Existovalo mnohem více aspektů. Také je tu požadavek lidí, víte, že mají být zachráněni. Proč? Nežádejte to. Chci
říct, když se podíváte z pohledu Boha, proč by měli být všichni zachráněni? Co udělali pro Boha? Jak můžete na Bohu požadovat:
„musíš nás zachránit“? Nemůžete to vyžadovat, že? Takže On přišel vytvořit průchod tady, jak vidíte, mezi Višudhi a Sahasrárou,
v Ádžni. V prapůvodní bytosti Virátě. Tam se On narodil, aby otevřel tyto dveře. Každá inkarnace přišla na tuto Zemi během
evoluce, aby otevřela určité dveře uvnitř nás a vytvořila průchod nebo osvícení v našem vědomí. Takže Kristus přišel právě proto,
aby otevřel tato malá dvířka, které jsou zablokované naším egem a superegem. Ego a superego jsou dva vedlejší produkty
našeho myšlenkového procesu. Jednak myšlenek, které jsou o minulosti, a těch, které jsou o budoucnosti. Přišel, aby vytvořil
tuto mezeru a aby touto mezerou prošel. To je důvod, proč obětoval Sebe, své tělo. Pro vás je to velká záležitost lítosti a pokání,
ale pro takového člověka nikoliv. Pro něj je to jen hra. Musí hrát určitou roli. Proto nechápu, proč Ho zobrazujete jako ubohé,
vyzáblé a nešťastné stvoření. Nikdy nebyl nešťastný. Takoví lidé nikdy nemohou být tak nešťastní jako vy. To je další lidská
představa, že On by měl být chudý, vyzáblý, hubený, vyhladovělý, s vystupujícími kostmi, které můžete spočítat. Strašné! To vám
povídám. Od Svého dětství až do Své smrti byl veselým člověkem. Byl štěstím, byl radostí. Aby vás všechny učinil šťastnými, aby
vám dal světlo štěstí osvícením vašeho zdroje radosti, kterým je Duch ve vašem srdci. On přišel na tuto Zemi nejen proto, aby
vás zachránil, ale především proto, aby vám dal štěstí, radost. Protože lidské bytosti ve své nevědomosti a hlouposti samy sebe
zbytečně bijí a ničí. Nikdo vám neříkal, že máte chodit do hospody, abyste se dostali do potíží. Nikdo vám neříkal, že máte chodit
na dostihy a zbankrotovat. Nikdo vám neříkal, že máte chodit k těm strašným guruům a dostat se do problémů. Ale vy hledáte
své zničení od rána do večera. Proto přišel On jako ranní květina, aby vás učinil šťastnými. Aby vás především učinil šťastnými,
aby vám dal radost. Podívejte se na jakékoliv dítě. Podívejte se na jakékoliv dítě. Alespoň jak to vidím Já, nevím, co ti zvláštní lidé
tady, pro ně i květiny vypadají jako trny. Nevím, jak oni zvládají tyto věci. Ale kdekoliv se podívejte na dítě, na jakékoliv dítě, jakou
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dává radost. A toto je dítě Boha, které přišlo na tuto Zemi jako lidské dítě. Je to něco, co dává největší radost. A to je důvod, proč
by Vánoce pro nás všechny, pro celý Vesmír měly být svátkem veliké radosti. Protože On nám přinesl světlo, díky němuž můžete
vidět, že je tu někdo, kdo se nazývá „Bůh“. Že je tu někdo, kdo tuto nevědomost odstraní. To byl úplný začátek. Takže pro nás je
nezbytné být radostnými, šťastnými a uvolněnými. Nebrat všechno tak vážně, jak to děláme. Protože Božský život vás nečiní
vážnými. Protože všechno je to jen hra, je to mája. Viděla jsem ve všech těch obřadech, které lidé vykonávají, všechny takzvané
zbožné lidi. Oni jsou příliš vážní na to, aby byli zbožní. Zbožný člověk překypuje smíchem, neví, jak skrýt svou radost. Neví, jak
kontrolovat svůj smích, když vidí lidi, kteří jsou zbytečně vážní. Vždyť tu nikdo nezemřel. Způsob, jakým lidé mluví, někdy prostě
nevíte, co se sebou dělat. Nemůžete to kontrolovat. Takže pro bytost, jakou je Kristus, není na tomto světě nic, kvůli čemu by se
měl cítit smutně. A pokud v Něj opravdu věříte, tak se prosím ze všeho nejdřív vzdejte svého hloupého smutku, mrzutosti a
skleslosti. Neměňte se v morouse, který s nikým nemluví, je tichý a nudí všechny kolem. To není způsob, jak se dívat na Krista.
Podívejte se, jak chodil a mluvil k mnohým, jak otevřel Své ruce všem lidem kolem a jak se snažil dát jim štěstí. Řekl, že se musíte
znovu narodit. To znamená, že On musel udělat tuto práci a vy to máte získat - někdy - jednou. Slíbil, že se znovu narodíte.
Kristus se musí uvnitř nás narodit. Nevím, čemu z toho křesťané rozumí. Jak se stanete znovuzrozenými? Ne tím, že si projdete
křestním obřadem. Nikdo, kdo přichází z teologické fakulty, z vás nemůže učinit křesťany. Jako třeba v naší Indii máme nějaké
placené brahmíny, tak jako máte placené lidi tady, víte? Celý den budou jíst, pít, budou veselí a večer půjdou a budou se modlit a
kázat - taková sorta lidí. Musíte být člověkem, který je pověřený Bohem. Dokud a pokud nejste pověření Bohem, nemůžete dávat
radost. A to je, proč jsem viděla všechny ty lidi, ty takzvané… velké pandity a velké…kazatele a všichni jsou tak vážní, protože
nejsou pověření Bohem. Dokonce i o Vánocích - každý, kdo přichází z vesnice, si musí myslet, že právě probíhá pohřeb. A po
pohřbu jdou domů. Jak slavíte? Šampaňským! Po pohřbu, i opravdovém pohřbu, také slaví…nevím proč, ale dají si šampaňské.
Jak můžete oslavovat Krista tím, že ho urážíte? On přišel, aby osvítil vaše vědomí, protože respektoval vaše vědomí, mez, které
bylo dosaženo. Ale vy se to snažíte srazit. Je tohle způsob, jak Mu porozumět? A On slíbil, že budete pokřtěni, že se znovu
narodíte. Nyní v Sahadža józe se tento slib plní. Mějte tedy radost, že tady, v Ádžňa čakře, se Kristus ve vás znovu narodil. On je
tam a vy víte, jak Ho požádat o pomoc, vždycky. Ale hlavní věcí, kterou je potřeba chápat, je, že nadešel váš čas, abyste dostali
vše, co bylo slíbeno ve svatých textech. Nejen v Bibli, ale ve všech písmech celého světa. Dnes nadešel ten čas, kdy se musíte
stát křesťany, brahmíny, píry pouze probuzením své Kundaliní. Není jiné cesty. A váš poslední soud také probíhá nyní. Pouze
skrze vaši Kundaliní vás bude Bůh soudit. Jak by vás jinak soudil? Představte si teď někoho. Vejdete dovnitř, někdo tu už sedí,
aby vás soudil. Jak? Podle toho, u kolika kadeřníků jste byli? Nebo kolik jste ušili oděvů k Vánocům? Nebo jaké jste koupili dárky
a kolik pohledů jste poslali? A kolika lidem jste poslali nějaké další věci, které nemusí být zrovna příjemné? To není ten způsob.
Nebo snad podle toho, za jakou cenu jste nakoupili všechny ty věci? Způsobem, jakým jsme jedineční? Jakým způsobem
budeme souzeni Bohem? Lidé říkají, že ne povrchně, tak jakou hloubku máme? Jak dalece můžeme jít v naší hloubce? Nanejvýš
dosáhneme k bodu, kde nejsme nic než zase jen představa. Takže jakoukoliv hloubku známe, sahá pouze k racionalitě, k bodu
představy, nad něj už nedosáhneme. Takže jak můžeme být souzeni? Jak jsou lidé posuzování, když jdou k lékaři? Má své
nástroje, přijde na to, posvítí si dovnitř, sám se podívá a řekne, že jsme na tom takto. A jak bude posuzována vaše duchovnost?
Jak je posuzováno semínko? Klíčením. Když necháte klíčit semínko a vidíte jeho rašící sílu, poznáte, jestli je to dobré semínko
nebo špatné. Stejně tak budete souzeni vy, podle toho, jak jste vyklíčili. Podle toho, jak přijmete svou realizaci, jak ji udržujete, jak
si jí vážíte. Tímto způsobem budete souzeni, ne podle oblečení, jaké nosíte, jak jste sladění či k jakému kadeřníkovi chodíte. Ani
podle vysokých pozic, jaké zastáváte či jak velkými politiky a velkými úředníky se stanete. Ani podle domů, jaké jste postavili a
jaký typ takzvané Nobelovy ceny jste vyhráli. Nebudete souzeni ani podle své dobročinné práce, že si myslíte, že jste dali tolik
peněz, tak moc, protože vy, jestli jste dali tak moc peněz, budete mít velké ego, a to vás srazí dolů na vašem žebříčku. Toto je
soud, kde malé pírko bude mít mnohem, mnohem větší váhu než loď. Je to rozdílný druh soudu, podle charakteru člověka.
Můžete vidět, jak byl Kristus souzen lidskými bytostmi a jak byl posuzován Bohem. Přišel a žil v suché slámě jako pírko. Jeho
Matka nikdy nepocítila Jeho nepohodlí. Stejně tak ti, kteří svou existencí neutlačovali ostatní ani se nesmířili s útlakem, budou
souzeni jako ti nejlepší. Při samotném probouzení Kundaliní existují vrozené defekty. Kundaliní má nějaké defekty v podstatě
kvůli vašim předchozím karmám. Kvůli tomu, co jste dělali v tomto životě. Kvůli věcem, které jste přijali jako skutečnost, která je
pouhou představou. Protože když jste neznali absolutno, tak cokoliv uděláte, bude v tom trocha nevědomosti. Cokoliv jste udělali
v temnotě, bude mít v sobě kousky temnoty. Takže pokud jste bez poznání realizace tvrdili něco jako: „Ó, my jsme velcí svatí“,
budete bez šance. Pokud si myslíte, že jste velice božskou osobností a že už jste realizovanou duši, jste bez šance! Všichni kněží
všech náboženství budou těmi posledními, kteří dostanou realizaci. Valmiki to ve své Rámajaně velmi jasně řekl. Je tam velmi
zajímavý příběh, v němž se zeptali psa: „Co bys chtěl být v příštím životě?“ Řekl: udělejte mě čímkoliv, jen ne "mathadišem“.
"Mathadiš" je něco jako kněz. „Takže mě udělejte čímkoliv, jen ne knězem kdekoliv.“ Jen si představte psa, který má takovou



moudrost. Neříkám, že všichni jsou takoví. Může se najít někdo, kdo je opravdu upřímný, někteří mohou být realizovanými lidmi,
můžou být pověřeni Bohem. Ale jsem si jistá, že ti nejsou přijímáni většinou. Jsem si tím jistá. Protože jsem viděla vaši historii a
to všechno, viděla jsem všechny takové lidi, jak byli vyhozeni a mučeni. Ale nyní přišel čas…soudit dobré a špatné. Už nemůžete
ukřižovat, nemůžete. Všichni budou souzeni skrze probuzení Kundaliní. Měli bychom vědět, že jsou tři kategorie lidských bytostí.
Nevím, čím začít, abych vás nešokovala. Jedni jsou lidské bytosti jako my, normální. Nazývají se "narajóní". Druhou kategorií jsou
"dévajóní" - ti, kteří se narodili jako hledači nebo realizované duše. Dévajóní jsou většinou realizované duše, vlastně se jim říká
"ganové". A ti třetí se nazývají rakšasové. Lze říci, že mezi lidskými bytostmi existují "rakšasové", to znamená lidi, kteří jsou zlí.
Takže máme zlé lidi, dále výborné či skvělé lidi a pak máme „něco mezi“. Skvělých lidí je velmi málo. Narodili se realizovaní. S
nimi problémy příliš nemám. Ale je třeba se vypořádat s lidmi, kteří jsou "mezi". Oni hledají dobro, ale visí na nich něco, co není
dobré. Tito lidé mají nějaké vrozené defekty v Kundaliní, kterým musí porozumět. Prvním z nich je špatné zdraví, špatné tělesné
zdraví, skutečně špatné tělesné zdraví. Zvláště v této zemi trpí lidé hlavně přílišným chladem a dalšími problémy kvůli příliš
vápenité vodě. Stejně tak podle zemí, "sthanavišeš", jak se tomu říká, máte své problémy. Jako třeba v naší zemi máme některé
problémy, tak i ve vaší zemi máte určité problémy. Takže fyzické problémy závisí na zemi, v níž jste se narodili. Většina z vás se
rozhodla narodit se v určitých zemích. To je důvod, proč se někdy ztotožňujete až do takové míry, že si myslíte, že tam není
žádná vada. Každá země má rozličnosti, podle nichž trpíte určitým množstvím překážek ve vašem zdraví. Takže sahadžajogíni
by měli vědět, že zdraví je velmi důležité. Protože toto tělo je chrámem Boha, a proto bychom se měli o své zdraví starat. A také
víte, že když Kundaliní stoupá, první, co se stane, je, že se zlepší vaše zdraví. Kvůli naplnění parasympatiku. Protože
parasympatikus vám dává osvícení, které vtéká do sympatiku a vaše zdraví se zlepší. Nebudu o tom mluvit příliš dlouho, protože
času je málo. Ale když si přečtete Moje…řekla bych, že jsem toho příliš nenapsala, ale když si poslechnete Mé lekce, a přečtete
některé, které byly zapsány, budete vědět, jak vám Kundaliní pomáhá léčit většinu nemocí, kromě těch, které byly způsobeny
lidskými faktory. Například problémy s ledvinami už byly vyléčeny v Sahadža józe. Bezpochyby umíme léčit problémy s
ledvinami. Ale člověk, který byl na dialýze, snažili jsme se, ale nemůže být vyléčen. Můžeme mu prodloužit život, ale nemůže být
vyléčen. Ale léčit lidi není vaší prací ani náhodou, to si musíte pamatovat. Žádný sahadžajogín by se neměl dát na léčení lidí.
Mohou použít Moji fotografii. Ale ne dát se na léčení, protože to znamená, že jste velkou lidumilnou osobností. Viděla jsem lidi,
kteří léčili a dostali se do takové posedlosti léčením, že zapomněli, že také něco chytají a dostávají se tak do problémů a nikdy se
neléčí. Nakonec jsem zjistila, že ze Sahadža jógy odešli. Ale s fotografií můžete léčit lidi. Nemyslete si, že je to vaše povinnost, že
jste velkým …něco jako… jak to nazýváte…dobrodincem, lékařským dobrodincem, ne, nejste. Jste duchovními dobrodinci, ale jako
vedlejší efekt se vylepší i tělo. Protože jestliže má být Kristus probuzen, jestliže má Bůh vstoupit do tohoto těla, pak bude toto
tělo vyčištěno. To dělá Kundaliní. Ale nemá to jako zvláštní, oddělenou práci jako třeba nemocnice. Znala jsem lidi, kteří se
natolik zbláznili ze své moci léčit, že začali pravidelně navštěvovat nemocnice a sami pak skončili v nemocnici. Nechodí
dokonce ani na programy, nechodí dokonce ani za Mnou. Takže toto je jedna z největších překážek, které máte, tedy "vjadhi" -
tělesné elementy. Tělesné elementy by vás také neměly příliš srážet. Pokud máme nějaký problém, zapomeňte na něj. Postupně
se to zlepší. U některých lidí to potrvá déle, než se dostanou do pořádku. Hlavní věcí je dostat se ke svému Duchu. Takže
neříkejte stále: „Matko, uzdrav mě, uzdrav mě, uzdrav mě.“ Ale řekněte jen: „Matko, dej mi duchovní život“ a budete vyléčeni
automaticky. U některých lidí to může trvat déle, to nevadí. Byli jste nemocní celý váš život? To nevadí. Trochu více času. Také se
držte metod, o kterých jsem vám, jsme vám řekli u různých nemocí, v této zemi hlavně u jater, nachlazení, a u toho, co nazýváte
dnou a všech těch problémů. Na to všechno máme prostředky. I na cukrovku máme, ale vypracujte to jako povinnost ke svému
tělu, k chrámu. Ale neměl by to být konec vašeho života! To je jen velmi malá část. To by bylo jako vyčistit celé místo a pak od
toho odejít. Řeknou: „Proč jste uklízeli?“ Jako jsem viděla lidi, dokonce i tady v Oxsteadu. Byla jsem překvapená, všichni všechno
leštili, a všechno bylo, trávník byl udělán velmi dobře, a všechno velmi dobře uklizeno, dokonce ani krysa by nevešla do jejich
domů. Za celé měsíce jsem neviděla nikoho jít dovnitř, vždy jen vycházet. A byli to takoví puntičkáři. Manžel i manželka, takoví
puntičkáři ohledně čistoty, úklidu, všeho… a oba spolu ani nepromluvili, to jsem viděla. Kromě našeho tam bylo ještě sedm domů.
A oni byli všichni překvapeni, kolik lidí chodí do našeho domu. Říkali „jste otevřený dům?“ Řekla jsem: „Ano, toto je otevřený
dům.“ Nedokázali pochopit, co je s námi špatně. Nikdo neviděl nic vyleštěného. A tak by to mělo být. Neměli bychom jít až do
takového extrému, aby se pak z toho stalo něco jako "skutečná Sahadža jóga a ten zbytek“, kdy to nejdůležitější je zapomenuto.
Zdraví se zlepší postupně, jak jsem vám řekla. Ale pozornost by měla být na vašem Duchu. Pozornost by měla být na vašem
Duchu, protože jinak je to pozornost, která jde do různých směrů a tam uvízne. Jen jí dovolte to vypracovat a ono se to vypracuje.
Druhá překážka, kterou vnímám, se nazývá "akarmanjeta". Nazývají ji "osnath". Znamená to osobu, která to nechce vypracovávat.
Samozřejmě, někteří lidé jsou nepoužitelní a realizaci nechtějí. Zapomeňte na ně. Ale i poté, co dostanou realizaci, je to vrozený
problém těch, kteří nechtějí vypracovávat. Jsou líní. Jsou jednoduše líní. To je překvapivě v této zemi velmi časté. Jednou jsem



viděla obrázek, na němž lidé dokonce i z vaší země šli do Německa a vyhodili do povětří celé strojní vybavení, celou továrnu
strojů, která vyráběla bezpilotní bomby. Všechno překonali, aby se pak naše děti mohly mít dobře. Snad. Ale v Sahadža józe
musíte být ostražití. V Sahadža józe se stává že, když sem lidé přijdou: dostanou realizaci, cítí chladný vánek a zase se ztratí.
Důvodem je, že to nechtějí vypracovávat. To je to další nebezpečí, "akarmanjeta". Když se pak ztratí, po roce se vrátí se slovy
"Matko, nevěříme v to, ale bolí mě žaludek, vyléčíš mě?“ Místo toho, abyste se vyzbrojili všemi silami, které máte, stanete se další
neužitečnou bytostí, která sem jde, jen aby Mě obírala o čas. Všechny ty síly jsou uvnitř vás. Je to vaše vlastnictví. Je to
vlastnictví vašeho Ducha, který je uvnitř, který se má projevit, ale kvůli určitým překážkám, které akceptujete, se neprojevuje.
Říkáme tomu "akarmanjeta", což je nevypracovávání, neznalost, nepochopení toho, co je Sahadža jóga, jak s ní zacházet, co jsou
tyto vibrace a jak to funguje. Lidé jen řeknou „Ó, to je příliš.“ Protože nechtějí čelit realitě. Hned, jakmile vaše Kundaliní vystoupá a
vejde do vás světlo, dřív, než zavřete oči, vidíte, jak najednou světlo vchází dovnitř a vy nechcete otevřít oči. Protože jsme příliš
dlouho spali. I když jen trochu otevřete oči, „Ó Bože!“ Nechcete tomu světlu čelit! Protože jste ztotožněni s tím stavem, nechcete
otevřít své oči. Kundaliní otevírá vaše oči, bezpochyby, ale vy je zase zavřete. Takže je na vaší svobodné vůli vzdát se
"akarmanjety". Nyní se zdá, že je to kolektivní, tolik vám můžu říct. Je to veliká nemoc, která se šíří. Například je manžel a
manželka je takováto. Místo, aby manžel pozvedl manželku, podřídí se jí, zvláště na západě. Přesný opak Indie, protože tam je
manžel dominantnější a žena se podřídí manželovi. Takže se stane to, že druhý z té dvojice, kteří to dostali, jsou také ztraceni.
Místo toho by se mohli realizovat velmi dobře oba dva a pokud si ten, který je realizovaný, udrží svou vůli: „Ne, nechám oči
otevřené, abych viděl. Podívám se. Musím dát šanci sám sobě.“ Pokud to přijmou, pak se to vypracuje a dostanou se na vyšší
stupeň. Všechno nemůže být jako proudové letadlo, sedíte tu a… v příštím momentě jste…na Měsíci? I když jste na Měsíci,
můžete ještě začít se třetím nebezpečím, které tam je, a tím je "sanšaja" - to je pochybování. Nevím, jak popsat toto šílenství
pochybování. Například z vás všech, kteří jste zde byli, řekla bych aspoň, nevím, kolik procent - (Jogín velmi tiše): 90. (Šrí Mátadží
se směje)…přišlo i další den s velkým prohlášením „Pořád ještě pochybuji“. Je to znak moudrosti? O čem pochybujete? Co jste
dosud objevili? Odkud to přichází? Je to pan Ego, o němž stále dávám přednášku za přednáškou. Je pan Ego ten, kdo pochybuje?
Protože on nechce, abyste našli absolutno. Jste ztotožněni se svým egem a nechcete to najít, protože tento pan Ego vás provází
celým životem. A teď chcete pochybovat. Pochybovat o čem? O čem pochybujete? Cítili jste chladný vánek, že ano? Tak se
posaďte. Je to jako když jde někdo na vysokou školu, na univerzitu, poprvé si tam sedne a učitel říká „Tady vám dávám diagram.“
A studenti vstanou a řeknou „Pane, my o tom pochybujeme.“ Opravdu? Co má pak učitel říct. Ale neřeknou to, protože zaplatili
poplatky. Zaplatili si to. Ba i když je to strašné divadlo, nudné, stejně si tím projdeme, protože jsme zaplatili, chápete? Projít si tím
kvůli tomu: „Koneckonců jsme si to zaplatili“, chápete? Co se dá dělat? Ale za Sahadža jógu nemůžete platit. Viděla jsem
všechny druhy bláznění, které lidé akceptují od tolika guruů. Například jim někdo řekne „Naučím vás létat.“ Jsou na to úplně
připraveni. Zaplatí peníze a ani trochu nepochybují, jestli ten člověk, který to propaguje, opravdu létá. Viděli jste ho někam letět?
Aspoň ho prosím požádejte, ať letí. Když ale vlastníma očima vidí Kundaliní, jak stoupá, vidí ji pulzovat, stoupat, projít tudy, stále
budou sedět a říkat „pochybujeme o tom.“ Kdo jste? Jak daleko jste došli? Proč pochybujete? O čem pochybujete? Co jste o sobě
až doposud věděli? Nyní se pokorně skloňte v tomto bodě. Skloňte se ve svém srdci. „Ne, neznal jsem se. Musím se poznat.
Neznal jsem sám sebe, nezískal jsem absolutno. Jakým nástrojem pochybuji?" Toto je jedna z největších překážek probuzení
Kundaliní i po jejím probuzení - nazývá se "samšája". Čtvrtou můžeme nazvat "pramáda", je to překážka, kvůli níž stále váháme,
máme hloupé otázky. Myslím, že jsou určité věci, kterými byste se měli řídit. Pokud jedete po silnici, například jste zvyklí na
kontinentální řízení, takže vždycky zatočíte na špatnou stranu. Ale v Londýně vás zatknou. Ve stejném duchu dosud "praktikujete
kontinentální řízení". Teď jste ale v Londýně, takže byste měli převzít způsoby Londýňanů a pochopit cesty, mapy a pravidla, která
jsou potřeba, a pokusit se jimi řídit. Ale vy o nich pochybujete. To je ten hlavní důvod. Pak se tím nechcete řídit. Takže "pramád"
je chyba, která se objeví kvůli tomu, že probuzení Kundaliní je bezplatný dar všem, kteří sem přijdou. Těm, kteří jsou v pekle nebo
ráji jakéhokoli typu, nebo se dopustili [PAUZA v nahrávání, konec pásky 1] A proč pochybujete? Neplatíte žádné peníze. Tyto dvě
věci jdou ruku v ruce – pochybování a "pramád" jsou chyby, kterých se dopouštíme pořád. Protože pochybujeme, to je důvod,
proč to nebereme vážně. Nechápeme "pravidla cesty" a prostě začneme řídit. A pak máme nehody. A pokud pak máme nehody,
viníme z toho Mátadží. To je velmi, velmi běžná věc, co se děje, že viníme Sahadža jógu. Viníme ten spontánní děj uvnitř nás,
nikdy nedáváme vinu sobě. „Ne, já jsem tu chybu musel udělat.“ V pořádku, nevadí, pokud udělám chybu, odstraním ji, je to v
pořádku. Matka je odpouštějící, bezpochyby odpustím. Ale někdy Mé odpuštění nemá žádný smysl, protože dokud a pokud si
neuvědomíte, že to byla chyba, měli byste jít touto (svojí) cestou, místo toho, abyste šli onou cestou. Takže "pravidlo cesty" je
nutno pochopit. Toto je to, co k nám přichází, nazývá se to "pramád". Pak máme další vrozený problém, který se nazývá
"bhramadaršan", halucinace. Začneme vidět halucinace, hlavně lidé, kteří berou LSD a podobné věci. Nevidí Mě, ale někdy vidí jen
světla. Anebo při takových halucinacích vidíte budoucnost nebo minulost. Mohou vidět Mě jako něco jiného. Mohou vidět Mě



jako něco jiného. Pokud Mě vidíte ve snech, je to v pořádku, nebo když vidíte něco ve snech, je to v pořádku. Ale vy začnete vidět
něco, co se nazývá "bhramadarša". "Bhrama" znamená iluze. Pak si začnete rozvíjet iluze. Ale nejhorší je, když o tom lidé začnou
říkat lži. Vím o každém. A když tenhle "bhramadaršan" začne, je to jedna z nejnebezpečnějších věcí také ohledně vibrací. Vidím,
že někteří lidé jsou si sebou naprosto jistí. A budou tvrdit celému světu, budou všem dominovat a říkat, „toto nemá dobré vibrace,
tamto nemá dobré vibrace,“ a přitom nad tím nemají žádnou moc. Když teď tak či onak vidím, že musím být velmi opatrná, že
nemohu mluvit jako učitel, tak třeba řeknu „Dobře, dejte si bandhan a teď dejte ruce ke Mně a sami se podívejte,“ a všechno to.
Když pak nějak zjistí, že jsem přišla na to, že lžou, pak je s nimi konec. Musím držet všechnu jejich faleš v sobě. Občas můžete
vidět, že jsem velmi opatrná, protože vím, že jsou stále na kluzké půdě, takže i když se zmíním ve smyslu, který není tak přímý,
stále se to může stát. Ale měli bychom vědět, že je to pro naše dobro, že musíme lpět na pravdě. A neměli bychom se nechat
svést z cesty našimi vlastními myšlenkami o sobě. Pak do toho vstupuje další věc – "višajčita". Skrze ni je pozornost přitahována
předměty z našich předchozích ztotožnění se. Jako bývala vaše pozornost „Vidíte, jsem velmi nadšený z kriketu,“ „dobře, tak
jste.“ Ale neměl byste být nemocnou osobou. Myslím tím, že kriket neznamená, že se stanete kriketovým šílencem. A že jinak
nejste k ničemu, že pro všechny praktické účely jste mrtví. Tento druh šílenství kvůli čemukoliv dostává vaši pozornost do velmi
špatného stavu a také není dobrý pro žádné sahadžajogíny. Dnešní přednáška je spíš pro sahadžajogíny. Takže zdůrazňuji, jaká
jsou vrozená nebezpečí udržování naší realizace. Což je velmi důležité pochopit. Další dvě velká nebezpečí, kterými trpíme,
kromě toho, že se lidé stanou posedlými a dostanou do hlavy různé nápady, začnou zpívat písně, a podobně. Někdy jsem tak
rozpačitá, nevím, co říct, vidím, jak přes ně mluví ďábel, ale prostě nevím, jak jim říct „Prosím, přestaňte.“ I když Mě velebí, vím, co
to je. Ale oni prostě přijdou a řeknou „Matko, chceme Ti zazpívat píseň.“ „Dobře, hotovo.“ Nemohu nic říct, protože nevědí, co
zpívají. Nevědí, odkud získali tuto znalost. Dělá to něco jiného. Kvůli všem těmto problémům, že se stanete posedlými, za Mnou
jednou někdo přišel a řekl „Matko, cítím se přespříliš sebevědomý a sebejistý.“ „Opravdu?“ „A cítím se, jako bych dělal něco velmi
bezohledného.“ A on to dělal. Nejprve viděl, jak do něj ta posedlost vchází. A pak to dělal. A dělal to velmi špatným způsobem.
Všichni se na něj zlobí. Já vím, ale Já ne. Protože když se něco dělá v posedlosti, nevíte, jaká šílenství mohou lidé dělat, když
jsou posedlí. Mohou dokonce skončit v blázinci, ale protože jsou sahadžajogíni, dělají všechny tyto věci. Ale stejně nejsou
usazeni tam, kde by měli být. Pak máme dva další stupně, ze kterých Kundaliní, když stoupá, tak také padá. To je vrozené
nebezpečí v člověku. Mnoho lidí se Mě ptalo „Matko, když dostaneme realizaci, zůstane?“ Zůstane, částečně. Někdy je to jen
velmi malá část, někdy je celá věc vsáta zpět. Je vsáta zpět. Když je to tak, pak řeknete „Pak začneme pochybovat.“ Kde se píše,
že „Budete zvednuti nahoru a usazeni do něčeho skvělého, ať už jsou vaše problémy jakékoliv?“ Je to možné? Dokonce, i když
odtud musím odjet do Indie, musím dostat očkování, musím dostat svůj pas, projít pohovorem… Zatímco vy, když máte vejít do
Božího království, pak budete souzeni, nejen souzeni, ale dokonce i když předložíte něco jako "omilostnění", a té osobě je
povoleno nastoupit do letadla, může se stát, že vás mohou požádat, abyste vystoupili. To je možné. A to se stává některým
lidem, že Kundaliní spadne dolů. Je to velmi, velmi nebezpečné znamení. Přichází skrze mnoho problémů, jako jsou guruové a
návštěva špatných míst, chození k spiritistům a dělání černé magie a také klanění se lidem, kteří nejsou inkarnacemi, uctívání
špatných druhů božstev a také provádění šílených rituálů. Postění se ve špatné dny a nepochopení znaků půstu a ritualismu a
čaker a spojení, kompletní syntéza Sahadža jógy. A padá to dolů. U některých lidí jste viděli, jak Kundaliní stoupá a okamžitě
padá, je to velmi, velmi nebezpečná věc, která je také velmi nepříjemná. Ale stále je to možné napravit. Poslední nebezpečí, které
máme, o němž je třeba vědět, je, že začnete mít pocit, že jste se stali Bohem nebo nějakou inkarnací nebo něčím takovým. To je
největší nebezpečí. A pak začnete brát zákon do svých vlastních rukou a začnete kárat ostatní nebo…dělat všechny druhy
bezohledných činností. Nebo se stanete přespříliš spokojenými se sebou. To je velmi velké nebezpečí. Pokora je jediný způsob,
jak zjistit, že před vámi leží oceán. Na loď jste se dostali v pořádku, ale musíte se hodně dozvědět, musíte hodně pochopit, a stále
musíte hlídat svou pozornost, svou "čitu", své vědomí. A musíte to stále vypracovávat takovým způsobem, že se opravdu
upevníte jako plnohodnotný sahadžajogín, čímž se kolektivita stane částí a součástí vaší bytosti. Díky čemuž nemáte žádné
pochybnosti. Z vědomí bez myšlenek skočíte do vědomí bez pochybností. Pokud a dokud se toto uvnitř vás nestane – není to
mysl, ale stav, při němž Kundaliní jedině vystoupá, kdykoliv zvednete své ruce. Dokud a pokud jste nedosáhli tohoto stavu, snažte
se to, prosím, vypracovat, nebuďte líní. Musíte se dívat kolem sebe, potkávat se s lidmi, mluvit s nimi. Čím víc o tom s nimi
budete mluvit, čím víc to budete dělat, čím víc tomu dáte, tím víc to bude proudit. Čím víc budete sedět doma „Ó, já dělám svou
púdžu doma.“ Nic. Bude to stagnovat a stagnovat. Musíte to dát ostatním, musíte myslet na ostatní. Tisíce z nich to musí mít.
Proto je důležité nenechat se nafouknout představou, že máte všechny síly světa, že už se projevují. Nikdy. Když se tyto síly
opravdu projevují, nejste si jich ve skutečnosti vědomi. Naprosto. Chci říct, představte si Slunce, jak říká „Já jsem Slunce.“ Řekne
to? Když je on Slunce, co tam je? Když půjdete a zeptáte se Slunce „Jsi Slunce?“ Ono řekne „Ano, mimochodem jsem, co s tím
nadělám?“ Je to tak jednoduché, víte, stanete se velmi jednoduchou osobou, naprosto jednoduchou, protože neexistuje žádná



kamufláž, nejsou žádné komplikace. Jste takoví. Takže když vám někdo dá směšnou otázku, řekněte „Mimochodem, proč je
potřeba se ptát? Je to tak. Pokud jsem realizovanou duší, jsem, co je na tom?“ S tímto porozuměním musíme jít do Sahadža jógy,
což musím říct, že mě docela překvapuje, jak to pracuje, zázračně. A vypracovává se to, ale jste to vy, kdo to může usadit uvnitř
sebe. Mezi vámi jsou někteří jen na okraji. Také je držíme na okraji, to víte velmi dobře. Někteří z nich jdou do středu. A někteří, je
jich velmi málo, jsou ve vnitřním kruhu. Všichni jsou stále ve stavu, odkud mohou být vyhozeni, (odstředivou silou) půjdou po
tečně dolů, chápete? A vy pak nechápete, proč se tak sahadžajogín chová. Když uvidíte nějaké sahadžajogíny, že se tak chovají a
(odstředivou silou) jdou do tečny, vězte, že se to může stát i vám. Tak buďte opatrní. Takže dnes, v tomto čase, kdy oslavujeme
velkou událost Kristova života, vězme, že se Kristus narodil uvnitř nás a že Betlém je uvnitř nás. Nemusíte jít do Betléma. Je
uvnitř nás. On je zde a my se o něj musíme postarat. Je to pořád ještě dítě. Musíte to respektovat a postarat se o něj. Tak to
světlo…opravdu září a lidé pak vědí, že jste realizovanými dušemi. Nikdo o tom nebude pochybovat. Nechť vám všem Bůh žehná.



1980-0420, Význam púdže (11 min)

View online.

Už jsem vám to říkala dříve, ale dnes vám chci znovu říct, jaký význam má púdža. Význam spočívá v tom, že když konáte púdžu,
uznáváte Mě. Díky vašemu rozpoznání, uznání a odevzdání se se božstva začnou radovat. Jsou nesmírně šťastná, že jste to
rozpoznali, že jste se plně ztotožnili, že Mě chápete v Mé úplné podobě, že se jim přibližujete, stejně jako se starší bratři cítí
šťastní, když se s nimi setkávají ti mladší. Začnou tedy uvolňovat Mé vibrace s větší silou - mnohem větší silou. Viděli jste, že po
púdže, když někdy nevstřebáváte vibrace, jsem trochu unavená, protože vibrace začnou vycházet ze všech čaker a vy je
nevstřebáváte, takže proces dávání a přijímání není vyvážený. Identifikace je na Západě velmi pomalá kvůli mentální aktivitě.
Vaše připoutanost k mentální aktivitě a k racionalitě je velmi velká. Díky púdže se vás vibrace snaží odpoutat od vaší mentální
činnosti, od vaší racionality, a pak jste umístěni do říše božské existence. Cokoli jiného, dokonce i Moje přednáška, což je vlastně
mantra - ale i ta vám dává mentální aktivitu. Začnete o tom přemýšlet. Tím, že o tom přemýšlíte, si pak myslíte, že znáte Sahadža
jógu. Pak tím, že si myslíte, že ji znáte, se stáváte egoistickými. Myslíte si, že toho tolik víte o Sahadža józe. To opět svým
způsobem pomáhá nafouknout vaše ego. Že si začnete myslet, že toho o Sahadža józe tolik víte. Největší sevření západní
bytosti je sevření racionality - analyzování. Začnete všechno analyzovat. Což je odfouknuto jen díky púdže, jako když je plod
hotový, okvětní lístky květu, z něhož plod vzešel, se odfouknou a zůstane plod. Toto úplné odpoutání se je možné i během jediné
púdže. Ale i to vyžaduje čas, protože i púdža je racionalizována; púdža by se měla provádět srdcem, cítit v sobě lásku, že uctíváte
svou Matku, která je inkarnací Ádi Šakti; je to velmi velká věc. Dělejte ji svým srdcem, ne myslí. Proto víte, že nedovolujeme
mnoha lidem, aby přišli na púdžu, protože to vytváří další smršť racionality. Jakmile se odpoutáte sami od sebe, všechny vaše
problémy se stanou tak nepatrnými, tak jako když vidíte z nebe z letadla všechny ty vzdálené věci, které nejsou tolik důležité. A
problémy, které se odehrávají v domech dole, se vás nedotýkají. Dostáváte se nad mraky a přebýváte v oblasti onoho prostoru
božské lásky. Pak všechny vaše malichernosti, které vás dráždí, všechny vaše takzvané životní problémy, to vše zmizí a pak
teprve můžete být efektivnější, mnohem efektivnější, protože se stanete zdrojem božské lásky. Cítím, že púdža je jediný způsob,
jak můžete zastavit svou mentální aktivitu. Sahadža jógu nelze pochopit rozumově. Mentálně možná ano, ale abyste se tím stali,
musíte se zcela odpoutat. Musíte to překročit, protože to omezuje váš postup. Vše, co zde děláte, má určitý význam, ale není to
mentální význam, má to božský význam. Například i to, že Mi teď malujete chodidla - to, co děláte, znamená, že Mě především
rozpoznáváte. Pak význam těchto chodidel - tato chodidla pracují, tančí už tisíce a tisíce a tisíce let. Jako například používáme
citróny. Racionálně nedokážeme vysvětlit, jak mohou citróny člověka vyléčit, ale dělají to. Viděli jste, že lidé byli vyléčeni z
duševních potíží, z posedlostí. Nemůžete to vysvětlit racionálně. Z božského hlediska lze vysvětlit, že má faktor, který dokáže
absorbovat cizí posednutí. Ale proč a jak? To je mimo vaši mysl. Nerozumíte tomu, nemáte takový nástroj. A tak přichází na řadu
to, že je třeba Sahadža jógu přijmout. Jedině tak se můžete stát sahadžajogínem. Přijetí je jediná cesta. Pokračujte v přijímání,
abyste se mohli rozvíjet. Tak jako malá rostlinka začne přijímat vše, co jí Matka Země dá, a roste. Nesnaží se Matku Zemi
pochopit. Nedělá to. Chce jen růst na bohatství Matky Země. To je to, co je púdža, kterou vás požehnává Božské, abyste vystřelili
ze všech svých fyzických, mentálních, emocionálních a takzvaných duchovních existencí, které hledaly, do říše, kde jste hledali
vy. Dnes se tedy musíme rozhodnout, že ohledně toho nebudeme vyvíjet žádnou racionální činnost, jinak nebudete mít ze
Sahadža jógy, která je vaším úspěchem, radost. Přestaňte ji racionalizovat. Dělejte púdžu svým srdcem. Všechny tyto kroky,
které budete dělat, mají velmi, velmi velký význam, který vám vysvětlím někdy jindy, ale toto vysvětlení vás nemůže zavést příliš
daleko. Je příliš nepatrné na to, abyste mohli vstoupit do celkového pochopení. Takže nejlepší je to vstřebávat, vstřebávat a
užívat si to. Proč chcete proniknout do celého mechanismu elektřiny? Jednoduše elektřinu používejte. Celý mechanismus je pro
vás hotov, je pro vás připraven. Nesnažte se to předjímat, představovat si to ve své malé mysli. Musíte vědět, že se musíte stát
oceánem, a ne se snažit pochopit oceán kapkou, kterou je váš mozek. Pokud si to uvědomíte, pak se můžete stát oceánem.
Vaše hranice se díky púdže prolomí a vy splynete s nekonečnem. Rozmetá vaše limity a vaše omezení. Řekněte své mysli, aby
vás během púdže neobtěžovala, pak to bude fungovat. Nechť vám Bůh žehná! Ale jste malé děti, takže to nevadí. Je to příjemný
úkol. Je třeba si rozvinout trošku pochopení, že je zde o této inkarnaci určitý protokol. A neměli byste se ho snažit překračovat. A
největším protokolem je skromnost, pokora. Jedině pokora vám umožní získat tuto skvělou příležitost, abyste Mě mohli uctívat.
Nejste-li pokorní, nemůžete Mě uctívat. Nejde o rituál, jde o růst uvnitř nás samých. Zastavte nyní svou duševní činnost,
jednoduše nepřemýšlejte, teprve pak to začne fungovat. Nechť vám Bůh žehná!

http://amruta.org/?p=63015


1980-0424, Jak meditovat na jednotlivé čakry (8 min) .............Novinka 3/2020

View online.

19800424 Jak meditovat na různé čakry Víte, když meditujete, jak meditujete na různé čakry? Řekněme, že máte meditovat na
Múladháru. Dejte na Múladháru pozornost a řeknete jméno Šrí Ganéši. Řeknete mantru. Víte, že tam jsou 4 lupínky, takže ta
mantra by měla být pronesena 4x. Čtyři na čtyři, můžete říct. Mějte tam pozornost. Třeba fyzicky, řekněme, máme Nábhí čakru.
Tak moc z vás má napadené Nábhí. Když máte problém na játrech, můžete třít své Nábhí trochou cukru, to bude dobré. Nebo
když máte na Nábhí levostranný problém, bude dobré ho třít trochou oleje nebo ghí nebo něčeho. To bude dobré. A soustřeďte se
na to. Zkuste na to dát pozornost. Zvláště na čakry, které nejsou v pořádku. Jenom jim dejte pozornost a meditujte na ně.
Věnovat tomu pozornost, to je to hlavní. Když jim dáte pozornost spolu s mantrami, to je způsob, jak můžete meditovat na
každou čakru. A jestli to mohou udělat dva lidé, je to ještě lepší. Víte, na vašich zádech, zezadu, když ukážete páteř - můžete
vidět, které čakry jsou vypouklé. Jiný člověk vám může říct - tohle jsou místa, která jsou vypouklá. Takže budete říkat mantry těch
čaker a věnovat jim pozornost a druhý člověk vám může říct, jestli je to v pořádku nebo ne. Pro každou čakru je tu mantra, kterou
znáte. Kromě mantry musíte vědět, jaké věci mají být použity, který element by měl být užitý pro kterou čakru. Například, řekněme
pro Múladhára čakru je k vyčištění nejlepší sedět na zemi. To je nejlepší způsob. Říkala jsem vám, jak dělat cviky, abyste byli
schopni sedět přímo na zemi. Je to moc dobrý nápad poprosit Matku Zemi, aby vyčistila vaši Múladháru. Například, řekněme, že
máte vyčistit, řekněme, svoje Nábhí. Nábhí je vytvořeno z elementu vody, a to je důvod, proč máte žádat o pomoc element vody.
A voda je pro Nábhí nejlepší. Jestli můžete použít element vody k čištění svého Nábhí, bude to moc dobré. Takto je každá čakra
stvořena z nějakého elementu. Svadišthána je vytvořena ze země a vody, takže moře je pro Svadišthánu nejlepší. Jestli můžete
jít k moři a pracovat na své Svadištháně, bude to pro vás nejlepší. V oceánu. Nebo můžete pro Svadišthánu používat sůl a vodu.
To bude moc dobré. Pak, řekněme, že pro srdeční čakru - srdeční čakra má co do činění s tím, co nazýváte akáš. Obloha. S
oblohou - tato srdeční čakra je s oblohou - ah, ne, ne obloha, akáš ne, je to vytvořeno ze vzduchu. Vzduch je nazýván (Hindi mike
he?) váju, váju je vzduch. Vzduch nebo to můžeme nazvat vzduch jako element, říkáte slovo vzduch? Nebo obloha? Obloha je v
angličtině etér, ne? Takže vzduch, řekněme vzduch, element vzduchu je pro srdeční čakru. Takže na to jsem vám řekla, jak to
dělat, myslím dýchání. Dýchání je nejlepší způsob, zadržte dech před fotografií Nebo se můžete hluboce nadechnout, hluboké
dýchání a uvolnění dechu na delší dobu. Čistit to, všechna cvičení jsou k mání. Mantra je rakša, je ochrana, žádat o ochranu
souvisí s elementem vzduchu. V pořádku? Pak přijdeme k tomuto zde, akáš, to musí být obloha. Co je obloha v angličtině? Etér?
Obloha je etér? Dobře, takže to je obloha, víte, četla jsem jeden překlad, ale nebyla jsem si jistá, toto je akáš, to je nebe. Toto je
nebe, zde, v pořádku? Je to vytvořeno z nebe, z oblohy a toto je vytvořeno ze světla (Adžna). Obloha je nebe, že? Takže to je nebe,
proto je to Viráta. A toto je vaše světlo. Takže pro Adžna čakru máte použít světlo, pro toto máte použít nebe. Když dáte ruce
takto a řeknete "Alláh hu Akbar", dejte takto obě ruce směrem k nebi. Takto. Je tolik způsobů, jak užít nebe, pozorovat nebe, dívat
se na nebe. A k tomu se používá slunce a sluneční svit. Řekněme, že trpíte levostranným problémem, jste posedlí nebo něco, pak
můžete užít slunce, protože slunce vám dá rovnováhu. Ale jestli máte pravostranný problém, jako ego a to všechno, tak byste
měli užívat měsíc, obrátit dlaň k měsíci. Ale lidé dělají všecko opačně, všichni ti dramatičtí, melodramatičtí lidé, všichni půjdou na
svoji měsíční stranu, milují svit měsíce. A ti, kdo jsou egoističtí, půjdou na slunce a spálí se. Patří to opačně. Vidíte, takto to
můžete vypracovat. V pořádku? Vy sami to můžete zvládnout. Takže toto jsou různá centra, která musí být čištěna, a na které
musí být meditováno nebo rozpuštěna v jejich vlastním, myslím tím, jestli je můžete rozpustit v jejich vlastním elementu, pak v
tomto konkrétním těle získáte více síly.
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1980-0630, Co se děje v jiných sférách, 30/06/1980, (nekontrolováno), Caxton Hall, Londýn, Anglie

View online.

Chtěla bych vám povědět o tom, co se děje v jiných částech vesmíru, které nevidíme, kterých si nejsme vědomi. Možná vás to
bude trochu děsit. Ale nastal čas, abyste se dozvěděli o tom, jak jsme na tom ve vztahu k celku. Jaké jsou plány Božského? A jak
je máme naplnit? Teď už je většina z vás tady realizovaných, uvědomělých duší. Někteří z vás jsou zde poprvé, takže také
dostanete svou realizaci. Ale společným bodem vás všech je, že jste hledači - hledači Boha, hledači míru, hledači lásky. To je
společným bodem. Ale toto hledání k vám nepřišlo pro vaše vlastní dobro, pro individuální vzestup nebo pro nějaké dosažení
místa, odkud už není návratu, ale proto, že toto je poslední soud, kterému všechny lidské bytosti musí čelit. Musí si tím projít a
dosáhnout toho, zaujmout poslední místa v Božím království. Dnes sedíte naproti mně, ale už jste se Mnou byli dříve, mnohem
dříve. Avšak speciálně dnes, když jste u Mě, přišli jste sem, abyste se to dozvěděli a sami viděli, že jste schopni snést pravdu,
lásku, požehnání Boha. Že dokážete vstoupit do Božího království a stanout pod jeho vládou se všemi Jeho silami, které z vás
prýští. Už to bylo dříve slíbeno. Všechny sliby se musí naplnit. Všechna svatá Písma musí vyjít na světlo a musí se prokázat.
Musíme si ale uvědomit, že se tu svádí tvrdá bitva mezi satanskými silami a Božskými silami a všechny ty satanské síly, které
jsou symbolizovány jako ďáblové, se v jazyce sanskrtu nazývají rakšasové, asurové a tak všelijak, a zrodili se na této Zemi, aby
zničili Boží království. Představte si to. Jaká troufalost! Ale oni chtějí zničit toto království Boha ve vašich srdcích. Království
Boha existuje a bude existovat, je věčné. Vytvořilo vesmíry za vesmíry. Vytvářelo lidská stvoření od améby až do této podoby.
Dovedlo vás do tohoto stavu, že jste dnes právě tady, abyste dosáhli svého nejvyššího cíle. A všechno se to děje teď. V této
kritické chvíli, v této drahocenné chvíli, kdy máte vstoupit do Božího království. Všechny tyto síly jsou stvořeny proto, aby vás
stáhly dolů. Je ve vaší moudrosti, abyste pochopili, že ty síly jsou velice jemnohmotné, subtilní, neskutečně lstivé a nad vaše
chápání. Dokonce i poté, co jste nabyli realizace, stavu uvědomění, si můžete povšimnout, jak na vás útočí, pokoušejí se vás
stáhnout dolů, strhnout s sebou. Tato bitva se však neodehrává podle vědomého plánu, tak jako dříve. Když sem přišel nějaký
rakšasa, tak bylo správné ho zabít. On přišel jako rakšasa, přišel jako ďábel, tak byl zabit, hotovo. Ale dnes přicházejí jako boží
lidé, jako boží lidé - tak se nazývají, jako boží ženy. Nazývají je bohy, mistry, guruy. Přišli oděni do hávu náboženství. Tito dávní
rakšasové se opět narodili a vstoupili do myslí lidí. Tisíce a tisíce hledačů už takto zajali. Představte si, jaká je to riskantní a
nebezpečná situace. Vstoupili do myslí lidí, kteří jsou hledači, kteří jsou těmi, kdo si zaslouží toto království, kteří měli usednout
na trůn a být korunováni, a přitom byli zničeni a trýzněni těmito strašlivými silami. Ale protože to není ve vašem vědomém plánu,
nemůžete je vidět, nemůžete je cítit a nedokážete pochopit, jak jsou nebezpeční. Zatímco oni se naučili všechny metody, jak
vstoupit do vašeho ega nebo do vašeho superega - aby vás ovlivňovali. Tuto bitvu budeme muset vybojovat. Pokud se máme
naplno usadit v Božím království, musíme vědět, že musíme zdolat všechny tyto stahující síly. Sahadža jóga není pro obyčejné
lidi, není pro lidi, kteří nemají odvahu, není pro zbabělce. Není pro lidi, kteří se honí za penězi a kteří se honí za všemi těmi
materiálními věcmi - zejména ti, kteří přišli mezi prvními a jsou samotnými základy Sahadža jógy. Musí to být lidé skvělého
formátu a s obrovskou touhou dosáhnout u sebe stavu osvobození, protože to jsou lidé, kteří osvobodí veškeré lidstvo. Oni jsou
ti spasitelé. Oni jsou ti, kteří budou manifestovat spásu tohoto odsouzeného lidstva. Ti, co jsou slabí, mohou být posíleni, neboť
energie spočívá v nich samých. Ti, kteří jsou nemocní, se mohou uzdravit. Ti, kteří jsou mentálně postižení, mohou být přivedeni
k plnému vědomí. Ale není zde místo pro zbabělce. Musíte být odvážní a nadšení lidé. Z jednoho hlavního důvodu. Protože
představujete sílu, která bojuje za Božské, za Boha všemohoucího. Vy jste jeho rukama. A také musíte být moudří. Hloupí lidé se
pro to nehodí. Hloupost vám nikdy nepomůže vzestoupit. Musíte být moudří lidé. Neužiteční lidé, kteří se honí za nesmyslnými
věcmi, nechte je jít tam, kam chtějí. Oni se zase vrátí zpátky, až nastane jejich čas a dojde na ně řada. Nemusí nás na to být
mnoho. I hrstka lidí může zachránit svět, ale musíte být silní a naprosto ukotveni a vědomi si svých sil, svého Ducha, sil svého
Otce, který je Všemohoucí. Nedělejte si starosti s tím, co se vám stalo předtím, než jste dostali realizaci. Ti, kteří příliš hloubají o
těchto věcech, toho moc nedosáhnou. Minulost je minulost, je pryč. Dnes je dnes a vy tu sedíte proti Mně. A Já sedím proti vám.
Je to současnost. Není možné vám vykreslit celou vizi té velké bitvy, která tu probíhá a jak byste se měli chránit, ten zmatek,
který cítím, na lodi, na kterou jsem vysadila všechny Moje děti. Pokuste se udržet ve středu, udržet vážnost situace. A až budete
dostatečně silní, budete veslovat na té lodi se Mnou. Přestaňte sami sebe proklínat, mučit se a přestaňte se cítit provinile,
protože se tím velice, velice zeslabujete. Proč byste se měli cítit provinile? Tomu nerozumím. Představte si válečníka nebo
vojáka, jak se cítí provinile v průběhu bitvy. Musíte být plní nadšení a plní odvahy. Všechny ty malé, drobné věci, které ničí vašeho
Ducha - zahoďte je. Není tu místa na tyto módní výstřelky, jako je pocit viny. To je projev slabosti Západu. Pokud chcete rychle
vyrůst, a pokud chcete, abychom toho všeho dosáhli, není času nazbyt. Musíte si uvědomit, že není čas na malichernosti. Ale
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není ani čas na to chodit kolem dokola. Vy se musíte teď zakotvit. Musíte se do toho dostat. Teď je na světě tolik realizovaných
duší, jsou ještě dětmi, všude po světě. Dokonce i v Rusku - dokážete si to představit? Rusové vstoupí do Sahadža jógy! Byla jsem
tam. Budou možná mezi prvními, protože vidí naprostou nesmyslnost toho tak zvaného náboženství. A těch religiozit a celé
nesmyslnosti těch křivých lidí, kteří kážou náboženství. Pro falešné mistry, guruy už není v Rusku místo, ne více. Ale ani pro
opravdové mistry tam není místo. Takže se tam musíte dostat a vstoupit tam přes jejich děti. A děti rozpoznají Sahadža jógu.
Během deseti let všechno praskne. Nezáleží na tom, jak to uděláte, ale musíte to udělat. Pro Mě a pro Božské, vy jste tím
nejdůležitějším. Nezáleží na tom, jestli je zemětřesení a spadne pár ohavných staveb. Pro Božské to nemá žádnou hodnotu.
Důležité je, kolik z vás si je toho vědomých. Kolik z vás se rozvíjí. Kolik z vás je pevně ukotvených. Ti, kdo jsou příliš ustrašení,
nemají v Sahadža józe místo. Znamená to, že stále hrají do karet těmto negativním silám. Představte si ustrašené lidi jako vojáky
bojující za Sahadža jógu. Tím myslím … všechny síly, které jsou uvnitř vás, se projeví, když ukážete odvahu. Pokud nejste ani
ochotni zvednout ruku, jak můžete zvednout meč a jít bojovat? V Indii jsou nyní tisíce lidí a tisíce Sahadža jogínů. A rychle se
rozvíjí. A vy tady na Západě musíte vidět, jak se postupně rozvíjíme a jak se pevně zakotvujeme. Tady na Západě to trvá, než se
zakotvíte. O tom není pochyb. Přestože realizaci získáváte rychleji. Indové jsou, jak Já vždycky říkám, tvrdým oříškem. Ale i
Britové jsou takoví, v porovnání s ostatními Evropany. Ale i ti, kteří dostanou realizaci, někdy rychle odpadnou. Ale Britové,
jakmile ji dostanou, tak si ji udrží. Jsou šikovní. Možná to mají ve své tradici. Ale neotálejte s tím, abyste se stali plně
realizovanými, uvědomělými. Proč byste s tím měli otálet, abyste se stali plně uvědomělými? Prostě si to přejte, mělo by to
fungovat. Je to pouze na vašem přání, ono to ve vás probudí. Přejte si to upřímně ze srdce, ne povrchně. Dneska je to móda být
hledačem. Nic takového! Je to nutností! Nemůžete bez toho žít. Musíte to najít. Vy zkoušíte něco jiného. Lidé páchají sebevraždy,
protože nebyli schopni najít smysl svého života. A proto je tak důležité, abyste začali se Sahadža jógou, ne jako v obchodním
centru, kde si kupujete svého gurua, ale s naprostou vážností, protože musíte najít smysl svého života. Ale nejen smysl, ale také
zjevné projevení smyslu vašeho života, to se musí stát. Sahadža jóga se začala rozvíjet ve třech fázích, tedy myslím tady na
Západě. Nejprve lidé dostali realizaci, aby viděli, že je s nimi něco v nepořádku. Kde udělali něco špatně. Pozornost se zaměřila
dovnitř, čímž si uvědomili, že mají problémy. Pokud neuvidíte své problémy a někdo vám řekne, že máte problémy, tak toho
člověka praštíte, velice silně. Proto je lepší, když vy sami uvidíte, že máte nějaký problém. Jakmile ten problém uvnitř sebe
uvidíte, budete dychtit po tom, abyste se dozvěděli, jak se ho zbavit. Ale pokud nevidíte problém, tak si myslíte, že odvádíte
skvělou práci a že jste skvělí a v dokonalém stavu. Nebo jinak, pokud uvidíte vady, protože mi někteří lidé píší, že toto je špatné a
tamto je špatné, a pak se začnou cítit provinile. Obě cesty jsou špatné, protože jedna vede směrem k egu, a ta druhá vás vede k
superegu. Takže díky probuzení začnete vidět sami sebe: „Na které straně jsem? Jaký mám problém?“ Začnete soudit sami na
sebe. První soud začíná u vás samých. „Pane X a Y, posuďte se sám. Tady máte zrcadlo, teď se podívejte, takhle to vypadá.“
Takže začnete nahlížet sami na sebe a chcete se zbavit špatností, už je dál nechcete mít v sobě. Potom další problém nastane,
když začnete posuzovat druhé. Když začnete posuzovat druhé, zhrozíte se: „Ó Bože! Ten má strašné vibrace, uteč pryč, nebo to
od něj chytneš.“ Postupně se stáváte imunními. „Aha, už znám tento typ, s tím jsem se už někdy setkal, už znám tento typ, už to
znám, už znám všechny typy.” Pak už neodsuzujete nikoho, ale milujete. A nahlížíte na všechny s láskou. Protože chcete, aby se
druzí zbavili svých problémů, tak pomáháte, říkáte jim o jejich problémech a tím začínáte. A radost z dávání realizace se začne
přenášet na ostatní. Pak začíná problém, když se rozhlédnete kolem sebe, Mluvím o Západní společnosti. Zjistíte, že vaše
společnost je v troskách. Co je tu za problém? Proč ta společnost tak upadá? Co se s ní stane? Jaké základy se rozpadly? Co
přestalo vyživovat lidské bytosti? Proč? Proč? A tak začnete přemýšlet o manželských institucích, o vztazích jeden s druhým. To
se musí napravit. Musí vám to přinášet radost, opravdovou radost ze svazku a z lásky. A ve třetí fázi - ti velcí, kteří se pokoušejí
sem narodit, na tuto Zemi - je jich mnoho. Jsou tady všude kolem. Zrovna teď se dívají na nás. Oni se musí narodit. Vy musíte být
rodiči těchto dětí. Oni zničí všechny tyto satanské síly, protože vědí, co jsou zač tito ďáblové a jakým způsobem je zničit. Oni jsou
odborníci. Viděla jsem mnoho z nich a vy jste je viděli také. Oni vědí, co je Kundaliní. Oni také vědí, jak ji zvednout. A oni vědí,
jakým způsobem zneškodnit tyto bytosti. A potom celá společnost realizovaných duší pomůže povznést toto lidstvo. Do
Sahadža jógy musí být přiveden každý. Všichni budou povzneseni. Musíme mít uvnitř sebe dostatečné množství sil. Takže ti,
kteří přišli ke Mně dříve, mají větší zodpovědnost nežli ti, kteří přišli mnohem později, řekněme až po deseti letech. Oni do toho
jen naskočí. Vy jste ti, kteří to musí všechno připravit. Takže zhodnoťte své sebevědomí a nesnažte se sami sebe za cokoli
odsuzovat. V Sahadža józe je to už zapomenuto, a vy to víte. Vy všichni jste svatí. Tolik světců tady sedí, představte si to! Bohové
zpívají. A andělé prýští všechnu svou radost na vás. To je ale setkání! To je ale síla! Tato příznivost setkání se děje nejenom v
Anglii, nejenom v Evropě, ale děje se to v celém vesmíru. Kanály musí být dostatečně silné, aby se to mohlo projevit. A proto jsem
vám dneska řekla, že vám musím sdělit něco opravdu důležitého. 27. července budeme mít velkou púdžu, to víte (Guru púdža,
1980-07-27) a Já bych chtěla, abyste přemýšleli o tom, co jsem vám dneska řekla. A také bych si přála, abyste sami sobě slíbili,



že vystavíte pevné základy pro tuto Mahájógu na této Zemi a že přinesete požehnání zlatého věku na tuto Zemi, která byla
vytvořena pro vás. Celé tvoření pak nalezne svůj vlastní smysl. Bůh vám žehnej. Chtěla bych vás požádat, abyste položili své ruce
proti Mně - takto. Potom jsou silné vibrace. Tímto způsobem pak není nijak obtížné získat realizaci. Zavřete oči. Položte si
chodidla rovně na zem, jak nejlépe to jde. Je to lepší.



1980-0927, Letargie - naprosto proti Bohu, 27/09/1980,Chelsham Road Ášrám, Londýn, Anglie
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Včera jsem mluvila o dvou věcech, které je potřeba provést v Anglii a které je třeba pochopit. Protože každá země má své vlastní
problémy a my ty problémy absorbujeme. [Šrí Mátadží mluví v hindí] Zvedněte levou ruku ke mně - pravou ruku, nasměrujte
pravou ruku ke mně - dlaní vzhůru. Naše práce se rozšiřuje velmi rychle a lidé se do toho zapojují. Zjišťuji, že v Evropě je půda
mnohem úrodnější, což je překvapující. A jakmile dostanou realizaci, jsou fantastičtí. Protože si uvědomí, že je to přesně to, co
chtějí, a oni chápou Sahadža jógu mnohem lépe než vy tady, přestože vaše Kundaliní stoupá velice rychle - viděla jsem to. Přesto
vám chybí další postup vpřed. Ray byl teď v Indii a on vám poví, jaké máme v Indii lidi a jak na sobě zapracovali. A jak už jsem
řekla, hlavní problém této země je letargie. A letargie je něco, co musíme nějak překonat. A tato letargie je vlastně satanská síla.
Nejde jen o letargii způsobenou hmotou, nadvládou hmoty nad Duchem, ale je to opravdu něco satanského, protože zastavuje
váš růst, a tomu musíme zabránit. A abychom se jí nepoddali, musíte být opravdu ostražití, když se k vám začne přikrádat. Krišna
považoval za největší neřest na světě „álasja“ - což je letargie. „Álasja bidžájate.“ Všechno pochází z álasja. On řekl, že jakmile
podlehneme letargii, dostáváme se díky ní do neřestí a pak se dostáváme na pravou stranu, právě kvůli letargii. Protože abychom
se vyhnuli letargii, přejdeme příliš napravo. Takže, podle Něj, všechno začíná letargií a potom člověk ztrácí esenci života kvůli
letargii. To je naše zvláštní vlastnost a náš opravdový problém. Právě letargie. Protože o Sahadža józe říkáme, že je „akrija“.
Nemusíme dělat vůbec nic. Je bez úsilí. Všechno se vypracovává bez úsilí, spontánně. Takže si myslíme, že všechno se pro nás
bude vypracovávat spontánně. Pouze Kundaliní džágruti (probuzení Kundaliní) je spontánní - napoprvé. Ale už ne napodruhé,
pouze napoprvé. To znamená, že to musím udělat já nebo to musí udělat moje fotografie. Ale potom už musíte pracovat vy.
Musíte svou Kundaliní udržovat stále proudící. Musíte porozumět svým problémům a tomu, jak se do nich dostáváte. Tím
myslím, na individuální úrovni je každý z vás mistrovské dílo. Individuálně. Díky letargii jste však v mlze. Za druhé, díky letargii
jste odloučeni. Letargie vám také přináší ego. Protože všechno, co na letargii poukáže, začnete napadat, nemáte takové lidi v
lásce. Avšak i lidé, kteří nepodléhají letargii, nemají pozornost na svém duchovním rozvoji. To jsem vám ukazovala včera na
jiných věcech, které nejsou důležité pro duchovní život. Věnujeme více pozornosti jiným věcem než duchovnímu životu. Ale proč?
Proč věnujeme tolik pozornosti hmotným věcem, hmotnému pohodlí, hmotným úspěchům, posedlostem po hmotě? Proč?
Zamyslete se nad tím! A proč ne svému duchovnímu vzestupu? Děje se to z toho důvodu, že se ztotožňujeme s hmotou.
Procházíme tímto kruhem. Mysleli jsme si, že musíme mít materiální pokrok, proto jsme měli průmyslovou revoluci, vytvořili jsme
společnost, kde vládne průmysl. Přišly stroje. Zjistili jsme, že nás stroje začaly ovládat. Chtěli jsme se z nadvlády strojů vymanit.
Stroje nám také způsobily letargii. Jelikož používáme věci vyrobené stroji, naše ruce nepracují. Ztratili jsme veškerou obratnost
svých rukou, úplně jsme ztratili schopnost chodit. Jezdíme jenom autobusem nebo autem, nechceme vůbec chodit pěšky. A teď
tato mechanizace a nadměrné používání hmoty udělala určitý druh hmoty z nás samých. Stali jsme se hmotou, takže bez ní
nedokážeme žít. Tolik se s ní ztotožňujeme! Pokud se i po realizaci stále ztotožňujete s hmotou, pak vaše realizace upadá.
Takže každý musí pochopit, plně porozumět tomu, že hmota je naprosto podružná. Samozřejmě, kdybychom neměli tělo,
nemohli bychom dostat realizaci. Musíte mít své tělo. Avšak hmota, která je hrubá, nemá žádný význam. Jemnohmotné věci jsou
v pořádku, jsou důležité. Jako třeba toto světlo, které svítí, je důležité. Voda, která je v oceánu, je v pořádku. Obloha, čistá
obloha… tady není moc dobrá, ale pokud pojedete na venkov, tam je to lepší. Matka Země například, nevím, jak tady, ale v Indii na
některých místech Matka Země intenzivně absorbuje vaše ztotožnění se s hmotou. Ztotožňujeme se s hmotou, používáme ji,
žijeme s ní, a proto snadno sklouzneme zpět do spárů hmoty. Dostali jsme se tam. Věnujeme jí více pozornosti. Když řeknu:
„Nepoddávejte se jí,“ přepadnete na druhou stranu. Na subtilní úrovni upadnete do neřestí. Neřestí typu neupravenosti, nečistoty,
špíny, neukázněnosti. Takže přejdete z jednoho extrému do druhého. Čím je pro nás hmota, když jsme ve středu? Měli bychom
se ztotožňovat pouze se svým Duchem. Co je to hmota? Vysvětleme si to. Co je tato hmota? Co je vytvořeno z hmoty? Hmota je,
jak víte, vytvořena z pěti elementů. Vy znáte pět živlů, z nichž bylo vytvořeno toto naše tělo. A těchto pět elementů je umístěno na
pravé straně lidských bytostí. A těchto pět elementů vás buď táhne na levou stranu, nebo vás táhne na pravou stranu. Tím
myslím, že pokud začnete používat hmotu postupně se stanete letargickými. Začnete být jejími otroky. Vytváříte si zvyky. Pokud
používáte židli, pak si nedokážete sednout na zem. Pokud si zvyknete na pohodlný život, nedokážete žít v nepohodlí. Zotročí vás.
Zadruhé, pokud se pokusíte ovládnout hmotu, začnete být příliš aktivní s hmotou, děláte všechno pořádně, hezky, ve hmotě jste
vemi výkonní, pak vám začne narůstat ego. A když vám naroste ego, začnete být násilní. Protože když toho víc vyrobíte, musíte
být průbojní, jinak to neprodáte. Stanete se agresivním obchodníkem nebo zemí, která se tuto hmotu snaží prodat, která se snaží
ovládnout jiné národy svými materiálními výdobytky. S průbojností zajdete ještě dál a co se z vás pak stane? Nula. Stanete se
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materialisty. A materialističtí lidé nemají srdce. Materialistický člověk nemá srdce. Je úplně vyschlý. Rozumí pouze penězům,
penězům a zase penězům. Nejde dál. Čili přílišná připoutanost k penězům je také materialismus. Utrácení peněz je také
materialistické. Plýtvání penězi je to nejhorší. Být materialistickým je vaší přirozeností. Tím jste začali. Je to lidskou přirozeností,
protože jsme začali hmotou. Lidskou přirozeností je však i vzestup. Tak jako je přirozené být šelmou, ještě přirozenější je být
sahadžajogínem. Obě stránky máme v povaze. Je na vás, kudy půjdete. Po žebříku můžete jít nahoru, nebo dolů. Když chcete
stoupat, musíte se dívat nahoru. A co ve vás vytvořilo těchto pět elementů? Vytvořily ve vás pět čaker, nebo vlastně šest čaker
bylo vytvořeno z těchto pěti elementů. A když těchto pět elementů vytváří čakry, tak nám také dávají podporu, abychom připravili
pro Božstva ásanu - sídlo, aby mohla vejít. Takže (elementy) jsou důležité. Pokud však chcete poskytnout Božstvu sídlo,
nemůžete mu nabídnout nějaké špinavé křeslo. Měli byste nabídnout hezké, to nejlepší křeslo, jaké jen dokážete vytvořit pro
Božstvo. Takže musíte vědět, že když používáte hmotu, snažte se v ní vidět příznivost. Měli byste vidět příznivost věcí, které
používáte. Jestli je příznivá, nebo není. Nahodile nakupujeme oblečení. Nahodile nakupujeme věci. Pokud použijete své vibrační
vědomí při koupi věcí, uvidíte, co byste si měli koupit, co by vypadalo dobře, protože krása a příznivost jdou ruku v ruce. Nejsou to
dvě věci. Protože krása je něco, co dává radost vašemu Duchu. A příznivost také přináší radost vašemu Duchu. Jakákoli jiná
krása není krásou. Sahadžajogín tedy musí používat jen věci, které jsou příznivé. A příznivé věci, ať už je to cokoli, které jsou
důležité, musíme neustále udržovat na vyšší úrovni. Například řekněme moje fotografie, ta je velmi příznivá. Pak ji přece
nepoložíte na zem, abyste po ní šlapali. V tomto také existuje několik úrovní příznivosti. A teď k vašemu oblečení, protože jste
teď svatí, tak je velice důležité. Jste svatí, uvědomujete si to? Uvědomujete si svou sebehodnotu? Nyní jste svatí. Jaké oblečení
nosíte? Nejste pobudové, nejste vandráci. Nejste ani lidé z ulice. Tak si musíte oblékat důstojné šaty. Už jsem každému z vás
řekla, abyste nosili něco důstojného. Ne nedůstojného. Musí to být působivé, protože nyní jste svatí. Už nejste lidmi z ulice. Jste
světci vybraní Bohem. Proto šaty, které nosíte, by neměly být výstřední nebo směšné, ale měly by vám dodávat důstojnost. Ne
falešnou, ale opravdovou důstojnost. Zkuste vibrace těch šatů. Noste oděv své země. Nemusíte nosit oblečení odjinud. Měli
byste si však vybírat takové oblečení, které vám bude dodávat důstojnost a úctyhodnost. Mělo by podporovat vaši úctyhodnost,
takové musíte nosit oblečení. Tomu má sloužit oblečení. A nyní přejděme k další věci, k něčemu, co používáte. Například váš
dům. Váš dům by měl být domem přívětivým, důstojným, kam lidé přijdou, budou se cítit dobře, sedět pohodlně, ale příliš mnoho
komfortu je proti Sahadža józe. Sparťanské podmínky však také nejsou nutné, jako že nemáte nic, co byste položili na zem.
(Dům) by měl být pohodlný. Ne však jen samé pohodlí, protože pohodlí se vám dostane pod kůži. Angličané by se měli pohodlí
raději úplně vyhnout. Je dobré nedovolit svému tělu být neustále v pohodlné poloze. Zejména závislost na koupelně je u
Angličanů příliš velká. Je tak velká, že jsem žasla, že když přijdu například na večeři, řeknu vám, jestli dům vlastní Angličan, nebo
někdo jiný. Pokud ho vlastní Angličan, koupelna bude nablýskaná, na všechno bude zvlášť ručník a mýdlo. V tom jsou navýsost
důkladní. A okamžitě poznám, že ji zařizoval nějaký Angličan, protože ti si velice potrpí na koupelny. Přestože se nekoupou.
Viděla jsem domy s padesáti koupelnami - bez vany. Jen v Anglii. Samozřejmě, že už začali, ale koupání není jejich silnou
stránkou. Co se však týče koupelny, jsou velice důkladní. A když do ní postavíte židli, klidně budou sedět v koupelně. A co se týče
koupelny, každý by si měl vytvořit návyk, že za deset minut bude venku z koupelny. Když řeknu, že se máte koupat, nemyslím tím,
že se brzy ráno musíte sprchovat. Měli byste se koupat tehdy, když máte alespoň hodinu času před odchodem. A to také z
pohledu příznivosti. Nyní jste svatí, tak používejte vodu, jak jenom můžete. Umývejte si ruce alespoň desetkrát denně. Je to
důležité. Abyste měli vibrace v pořádku, musíte si mýt ruce. Teď jsou však v Indii lidé, kteří si myjí ruce přesně 64-krát. Já vždy
varuji před druhým extrémem. Například lékaři si stále myjí ruce. Stejně tak si někteří lidé nepřetržitě myjí ruce. Nemusíte si
sedřít kůži z rukou. Když si však budete mýt ruce, je to dobrá věc. Jste sice svatí, ale ještě jste děti. A musím k vám mluvit jako k
dětem, které jsou svaté. Je to dost obtížné, protože jste dospělí lidé, tak se můžete cítit dotčení. Musím vám to říct. Je však
důležité, abyste pochopili: My jsme svatí a jak máme jako svatí zacházet s hmotou. A dál - v domě by neměla být žádná špína.
Špína není znakem svatosti. Lakota, špína. Přijdete k někomu na návštěvu a najdete jen mizernou žebráckou díru. Takhle by to
být nemělo. Musíte mít slušné talíře, slušné věci, nepoužívat rozbité talíře. Všechny věci by měly být čisté, upravené, možná
ručně vyrobené. A když ne ručně vyrobené, tak by měly být čisté, příznivé. Můžete-li mít ručně vyráběné věci, není nad ně. Je
velmi dobré mít ručně vyráběné věci, a pokud je můžete používat, tak je to velice dobré. Byli jsme se podívat v Gándhího ášramu,
že ano? Viděli jste, že to bylo prosté místo, ale velmi pěkné. Na to jsou i Japonci velice dobří. Člověk se od nich musí učit. Musíte
se učit od tolika lidí. A díky vlivu zenu Japonci převzali estetický způsob života. Mají velice prosté domy, ale všechno je nesmírně
pohodlné. A oni vědí, jak zařídit dům, aby vypadal krásně a lidé se v něm cítili příjemně. Ke hmotě musíme přistupovat s
respektem, protože ji vytvořil Bůh. A cokoli zasluhuje respekt, má být respektováno. Ovšem ne všechno! Všechno hmotné se
respektovat nemusí. Například, když uvidíte nějaký obraz, který není příznivý. Není příznivý. Neměli byste se na něj dívat. Měli
byste se vyhýbat takovým obrazům, protože vám nepřinesou žádnou radost, žádné štěstí, nic. Nic takového. Jedna z věcí, kterou



mi lidé často říkají, je, že sahadžajogíni nemají působivý zevnějšek. To je něco velmi důležitého. Působivý vzhled vám dává
hmota. A pokud náš zevnějšek není v pořádku, lidé si toho všimnou. Pokud všechny věci, které máme v sobě, začnou být příznivé,
získáme impozantní osobnost. Kdekoli budeme stát, lidé budou vědět - zde stojí příznivá osobnost. A tato impozantní osobnost
je požehnáním hmoty. Takže hmoty si musíte vážit, pokud jde o oblečení, jaké nosíte. Nebudete ho házet na zem, pohazovat ho
sem a tam a nebudete žít jako mezci, jako čuňata. Tak by sahadžajogíni žít neměli. Musíte být spořádaní, musíte si svého
oblečení vážit. Ale ne vážit si vlastního, a znevažovat oblečení jiných. Ostatní jsou také sahadžajogíni. Musíte si vážit jeden
druhého, protože jste všichni svatí. Pokud si vážíte sami sebe, musíte si vážit i ostatních. A jakmile přijde ten respekt, pak hmota,
která je vaší esencí, se stane pozorností. Esencí hmoty je pozornost. Pozornost vám dává přítomnost. Například posledně se
mnou byla Marie. Během tlumočení uviděla květiny, tu a tam, a začala je urovnávat. To vytvořilo podivnou situaci. Všichni začali
sledovat, co se s ní děje. Už to ale pochopila. Řekla jsem jí: „Když mluvíš, mělo by to být s plnou pozorností. Kde je tvoje
pozornost?“ Pokud máte pozornost na penězích, přestože mluvím o velice důležitých věcech, budete myslet na peníze. Pokud
bude vaše pozornost upřena na něco jiného, tak i když o něčem mluvím, budete myslet na něco jiného. Proto by náš zevnějšek
měl vypadat tak, aby nenarušoval a neodváděl ničí pozornost. Rozumíte tomu? Když budete vypadat jako šašci nebo klauni nebo
legračně, neupraveně, naruší to pozornost ostatních. Když se budete přehnaně strojit, pozornost bude také narušena. Jste-li však
plně přítomná osobnost, pak ať budete stát kdekoli, lidé pocítí, že tu stojí někdo významný. Začne proudit respekt vůči vám. A to
je něco tak pozoruhodného, že se budete divit, jak se vám lidé budou snažit pomoci a jak to začne fungovat. Pokud je vaše
pozornost pod nadvládou hmoty, lidé to poznají. A to je jedna z věcí, na kterou musíte pečlivě dohlížet, protože toto jsou země,
které jsou velice vpředu v materiálním vývoji. Takže, co se děje? Veškerá hmota přitahuje vaši pozornost. Jdete po ulici a stojí
tam nějaká žena nebo něco prodává. Neustále jde o pozornost. O to jim jde! Přitáhnout vaši pozornost - jak jinak z vás něco
dostanou? Jinak totiž nemají odůvodnění. Proto vyrábí věci a nabízejí je tak, aby narušili vaši pozornost. To je násilí, které působí
proti vaší pozornosti. Čili, jak jen to jde, udržte si čistou pozornost nebo se dívejte na Matku Zemi. Pokud dokážete ovládat svou
pozornost, můžete nadvládu hmoty překonat. A ten nejlepší způsob je upřít pozornost na svého Ducha. Když začnete upírat
pozornost na svého Ducha, sladkost Ducha samotného to všechno vypracuje, velice sladce a krásně. Pozornost by měla být na
Duchu. A i když se někam chystáte, udržujte svou pozornost na Duchu. Nemělo by to být těžké, protože Kundaliní už dosáhla té
úrovně. Kdybych vám to řekla před realizací, řekli byste: „Matko, a jak?“ Ale teď, když jste získali realizaci, pokuste se přenést
svou pozornost na Ducha. Když Kundaliní vzestoupí, začnete vnímat Ducha, nebo můžeme říci, že když získáte realizaci, uvidíte
Ducha. Tak, že Duch začne proudit skrze vás. Začnete pozorovat, jak proudí. Po nějakém čase však musíte vstoupit do Ducha a
vidět všechno skrze okno Ducha. Osvojit si stav Ducha jako svědka. Pokud si vypěstujete stav svědka, svou pozorností se
stanete poznáním, pravdou. Potom se hmotné věci stanou poznáním. Estetika hmoty vám začne přinášet radost. Nemáte
potřebu ji vlastnit, ale začne vám přinášet radost. A i když máte potřebu ji vlastnit, tak jen proto, abyste se z ní těšili a pak ji
předali někomu jinému. Je to tak. Je pro vaše potěšení a pak ji budete chtít dát někomu jinému. Když si vyvinete stav svědka,
toto u vás nastane, že si nebudete chtít nechávat věci pro sebe, ale že je budete chtít dávat a sdílet. Sdílet je. Pak budete vědět,
že jste se stali svědkem, protože se tím těšíte. Stav svědka je stav Šrí Krišny, Viráty. Když začnete sdílet své věci, pak je to
správná věc. Pojďte dál, tady je místo. Kdo tam stojí? Pojďte dovnitř! Tady je místo. Pojďte dál! Pojďte dál! Tady je místo! A
esencí púdži je také to, jak překonat svou materiální hrubost. Púdža není ničím jiným než překonáním naší hrubohmotnosti.
Pokud chceme mít hmotu pro sebe, musíme si uvědomit, že nám byla dána Bohem. Všechno náleží Bohu. Řekněme, že dáme
Bohu květinu. Ale vždyť je to výtvor Boha, tak co vlastně dáváme? Dáváme Bohu světlo nebo děláme Bohu ártí. Vždyť světlo patří
Bohu, tak co vlastně děláme? Tím, že dáváme Bohu světlo, ukazujeme, že uctíváme světlo uvnitř sebe. Element světla je uvnitř
nás osvícen. Element světla je tady (na čele), kde je Ádžňa čakra. Když děláte ártí nebo když dáváte světlo před Boha, když Bohu
ukazujete světlo, element světla se rozsvěcuje uvnitř vás. Když dáváte květiny, osvěcuje se Múládhára. Když dáváte med, potom
se osvítí vaše pozornost. Ale proč to Bohu dáváme? Vždyť Bůh nic nepotřebuje! Bůh je ten, kdo se těší. Vy se netěšíte, vy se
nemůžete těšit. To Bůh se ve vás těší! Tím Bohem, který se těší, je Duch. Takže, cokoli vašeho Ducha těší, použije se při púdže k
nabízení. Když dáváte rýži - všechny tyto věci už jsou objeveny - když dáváte rýži Bohyni, měli byste ji dávat na Její klín. A co pro
Bohyni představuje trocha rýže? Tím, že dáváte rýži, je ve vás osvícena spokojenost s uspokojivým jídlem. To však neznamená,
že mě začnete zahrnovat věcmi, to tím nemyslím. Chci říci - dělejte to s důstojností a porozuměním, že mi dáváte rýži. A co se
týče dávání rýže - tito lidé nechápou, proč by se měla dávat Bohu. A proč Mu dávat třeba palmové listy? Co s nimi? Pokud Kristus
byl Boží syn, proč Mu dávat palmové listy? Nebo Mu dávat olej, olejovou masáž nebo Mu mazat chodidla olejem? To vy z toho
máte užitek. Sahadža jóga to teď prokázala. Když mi masírujete chodidla, cítíte se vy lépe. Ne já. Když mi třete ruce, vy sami se
cítíte lépe. Když klekáte k mým chodidlům, cítíte se lépe. Ona je skvělá… Co jsi to posledně dělala? Reflexologii. To má zvuk, že?
A ona ví všechno o nohách a těchto věcech. Jednou mi řekla: „Matko, chtěla bych ti namasírovat chodidla. Já o tom hodně vím.“



Řekla jsem tedy: „Dobře, pojď.“ Tak mi přišla pomačkat chodidla. Místo abych se já cítila uvolněně, tak se cítila uvolněně ona.
Čím více mě mačkala, tím jí bylo lépe. Tak vidíte, že když něco děláte pro Boha, přichází k vám požehnání. Vy jste požehnaní. Ať
už máte problém s čímkoli, předejte ho Bohu, aby ho vyřešil. Ale také, ať už máte radost z čehokoli, dejte to Bohu. Získáte tím
sami uspokojení. Například tyto květiny, když je dáte mně, zlepší se vám Múládhára. Zlepší se vám dvě věci, Svadhištána a
Múládhára. Proto jsou květiny tak důležité. Zlepšují Svadhištánu. Pokud jsou květiny krásné, rozvíjejí Svadhištánu. A když voní,
tak uzdravují vaši Múládháru. Samozřejmě, květinami se nikdy nic nezkazí. Ale myslete na to, že když to děláte, tak zlepšujete
stav svých čaker. Potom používáme jiné věci, například ghí. Používá se ghí. To je na Višudhi. Šrí Krišna má velice rád ghí a
máslo. Takže když mi masírujete chodidla máslem, zlepší se vám Višudhi. To víte. Ne moje. Já nemám problém. Já mám jen
jeden problém, a to ten, že jste ve mně, a když vy máte problém, tak mám problémy i já. Protože tyto vibrace musí proudit k vám.
Takže já vytvářím vibrace jako lék a ony musí proudit. Je to velice subtilní věc k pochopení. Přesunout se z hrubé hmoty k Duchu.
To je to, odkud se pohybujete. Protože nejprve osvítíte své čakry. Tím, že osvítíte své čakry, vaše Božstva se zaradují - prasanna.
Tím, že potěšíte Božstva, vytvoříte průchod pro Kundaliní, aby mohla projít. Tím, že pro Kundaliní vytvoříte průchod, začne
stoupat a vaše pozornost se pak začne sjednocovat s Duchem. To je postup, jak přejít od hmoty k jemnohmotnému. Od
jemnohmotného k vašim čakrám a od vašich čaker k Božstvům. A od Božstev k Duchu. Potom se Duch začne těšit sebou
samým. Takže v tomto vy nemusíte dělat nic. Jen předat vašeho Ducha Duchu. Proto byly tyto věci ustanoveny. Lidé však toto
propojení nevidí. Myslí si: „Proč bychom měli něco dávat Bohu? Koneckonců je to všechno Jeho.“ Začnou to rozporovat. „Proč
bychom měli zapalovat svíčky? Není to třeba.“ Ale to je únik. Kde jste? Na jaké úrovni? Vy jste na úrovni, kdy se musíte odpoutat
od hmoty. Stejně tak u Sahadža jógy. Vidím, že musíte pochopit celkovou vizi Sahadža jógy. Je to velice významná věc, kterou
děláte. Vy nejste nicotní. Děláte velice významnou práci. Protože je to řešení pro celé lidstvo. Je to řešení všech problémů. Ať už
politických, ekonomických, čehokoli, ať už je nazýváte jakkoli. Je to o tom, že čím více budete mít lidí, budete překvapeni, že to
vypracuji mnohem lépe. Kolektivně mohu vyléčit rakovinu. Když vás bude více, když budete čistí lidé. Jenže vaše kanály jsou tak
plné problémů, že přes ně nic neproudí. Když se vyčistíte, tak kolektivně dokážu zastavit šíření rakoviny. Protože když vyzařujete
více vibrací, co se děje? Že levá i pravá strana Viráty se očišťuje a útoky z levé a pravé strany, které vytvářejí rakovinu a všechny
tyto strašné nemoci, budou menší. Protože jich bude méně. Jenže vy nechápete svoji zodpovědnost za to, co děláte. Nahráváte
satanskému. Tím, že nevěnujete pozornost svému čištění, tím, že nevěnujete pozornost svému duchovnímu růstu, mi vůbec
nepomáháte, protože tyto vibrace neproudí. Musí proudit skrze vás. Pokud je budu moci řídit, tak nebudu mít potřebu za vámi
běhat. Musí proudit skrze vás! Vy jste těmi kanály. A pokud se neudržujete čistí, pokorní a poddajní, tak se to nevypracuje. Vy mi
v tomto vůbec nepomáháte. Takže svých problémů, malicherných problémů, byste se měli zbavit a zaměřit se na větší problémy,
které budete řešit. Dokážu úplně zastavit rakovinu. Když budu mít 21 tisíc sahadžajogínů. Rakovina naprosto zmizí. Lepru
dokážu držet pod kontrolou. Rakovinu už mám pod kontrolou. Ta úplně ustoupí, i kolektivně. Neviděla jsem statistiky, ale
poklesne. Je to levostranný útok, a čím více jdete na levou stranu, tím více přijde útoků. Pravostranných útoků je také hodně -
války. Všechny ty války a tyto věci se dějí, protože jsme napadáni z naší pravé strany. Všichni tito agresivní lidé jako Hitler a jiní
na nás útočí. Kolik je toho ještě zapotřebí, abyste vystoupali nad své nižší já? Měli byste to pochopit a nepodléhat hloupostem,
které děláte. Musíte na tom opravdu tvrdě pracovat. I když musíte vstávat brzy ráno, musíte vstát a pracovat na tom. Měli byste
chápat svoji zodpovědnost. To je to hlavní. Lidé se teď věnují pouze své práci, koukají, kolik vydělají, jak daleko a odkdy musí
pracovat… To pro nás není důležité. Neznamená to ale přestat chodit do práce a být v ášramu jako přítěž. Tak to nemyslím.
Dělejte svou práci, vydělávejte. Peníze jsou potřeba. Potřebujeme peníze. Vy víte, kolik potřebujeme peněz pro celou tuto práci.
Máte takový velký projekt - vyjet do Evropy, a přitom máte jen tuhle trošku peněz. To není možné. Ale nějak to zvládáme. Takže,
potřebujeme peníze, musíte vydělávat, musíte dávat. Musíte darovat peníze. Tady jsou lidé takoví, že nejsou ochotní dát ani
deset liber. Takoví lidé! Jak mám s takovými lidmi šířit Sahadža jógu? Jsme tolik připoutaní k penězům, subtilním způsobem.
Vůbec nechápeme, že musíme dávat peníze, musíme. A nejen peníze. Peníze nejsou jediným řešením. My se musíme stát
kanály. Někteří lidé mají peníze, ale využívají je špatným způsobem a všechny ty peníze se promrhají. Tohle jsou drahocenné,
příznivé peníze. Tyto peníze nejdou do správných rukou, na správná místa. Tím se vytvářejí problémy. Já ty peníze nepotřebuji, to
víte velice dobře. Ale pro vaše vlastní dobro musíte dávat peníze. Zeptejte se Gavina. On je úžasně štědrý člověk a ví, že je to
velice dobré. Já od vás nepotřebuji ani jediný cent. Naopak jsem ochotná vydávat své vlastní peníze za různé věci. To moc dobře
víte. Musíte však pochopit, že je třeba udělat tuto práci, proto potřebujete peníze. Nemusím vám říkat, že musíte přispívat. Tohle
jsem Indům nikdy říkat nemusela. Oni mi nikdy nedělali problémy, to byste se divili. Jak řeší svoje problémy, to ví jenom Bůh. Oni
se nehoní za penězi. Nikdy se nehádají o peníze. Nikdo nemluví o penězích, nikdo si mi na nic nestěžuje, nic takového. Nikdo na
nikoho netlačí, nikdo nikomu neubližuje ani nikoho neovládá, všichni si vedou skvěle. Peníze nemá na starosti jeden člověk.
Starají se o ně dva, tři lidé. Všichni vědí, kolik peněz se vybírá. Toto je důležité. Abyste vyřešili tento problém, dáváte mi rýži. Říká



se tomu „Oti bhame”, když mi dáváte rýži, o kterou ve skutečnosti žádám. Dáváte mi ji do mého sárí. Rýži. Dáváte mi ji pětkrát. A
já vám dávám sedmkrát nazpět. To je symbol. Vy víte, jak fungují symboly. I když řeknete: „Matko, jsi Duch svatý?“ tak to funguje.
Dává vám to uvědomění. Pokud před vámi sedí někdo tak bdělý a citlivý, musíte vědět, jak používat symboly, jak je správně
používat. S plnou vyzrálostí, pochopením, správným způsobem. Nesmírně toužíte dělat púdžu, ale porozuměli jste? Před púdžou
vždycky probíhají hádky. Někdo, kdo je velice posedlý, vejde a začne s tím. A všichni začnou bojovat. Představte si to! Musíte se
vykoupat. Co vlastně děláte? Ráno s nikým nemluvte. Buďte ztišení. Připravujete se otevřít se velké síle, která se chystá vyřešit
problém celého světa. Tak se vyčistěte, umyjte se, vyčistěte se, tak, aby se vaše čakry mohly rozvinout. Lidé měli různé námitky,
protože prováděli pouze rituály. Mechanicky. Hmota se stala velice důležitou. Takže považovali za důležité dělat jen tohle. Teď
už ne. Vy jste jiní. Vy jste uvědomělé duše. To neznamená, že byste se měli dát na sanjásu. Už jsem vám to řekla. Měli byste žít
jako normální lidé, ale velice důstojní lidé. Nic nedůstojného, dětinského, přehnaného nebo směšného, šaškovského, potrhlého.
Nic takového byste si neměli oblékat. Měli byste se pořádně oblékat, abyste vypadali důstojně. Říkám vám to jako dětem. Musí z
vás vyzařovat, že jste zralí sahadžajogíni. Jste všichni svatí. Víte i to, co mnoho svatých neví. Můžete se jít zeptat některých z
nich. Oni však vědí jednu věc. Že já jsem tím, kým jsem. To je jedna věc, kterou vy nevíte. Oni to vědí. To je velký rozdíl. Protože
jsem vám snadno dostupná, tak to nechápete. Pro ně jsem ohromná. Jak jsem vám řekla včera, jak mě tito svatí rozpoznali a
poslali lidi, aby mi pomohli. Rozpoznat mě můžete pouze svou svatostí, v čemž jste slabší. Kdyby to tak nebylo, nekřičeli byste v
mé přítomnosti. Nehádali byste se v mé přítomnosti. Způsobujete mi bolehlav. Říkáte mi věci, které byste mi říkat neměli! „On mi
zaklepal na dveře!“ - řekl mi někdo. Pak zas jiný: „On šel tam a tam a udělal to a ono…“ Neměli byste mi nic takového říkat. A zase
je tu materiální připoutanost k mluvení. Odkud pochází mluvení? Z Višudhi. Mluvení přichází z Višudhi, ale začíná v celé vání. Celý
zvuk začíná už mnohem níže. Takže abyste ho pozvedli výš, jsou zde různé úrovně tohoto zvuku, kam přichází. A když se stane
madhema, kdy je v srdci, v srdeční oblasti, kde jen pulzuje - vy ten tlukot necítíte - potom přejde sem. Tady se stane vaikharí.
Potom se stane pašjanti, což znamená ten, který vidí, jen se dívá. Potom se stane para, kde se stane tichým v posvátném úžasu z
přítomnosti. My si musíme rozvinout tyto věci. Ale my nechápeme, že všechny tyto věci jsou naše atributy, vlastnosti, které
musíme osvítit a pozvednout. A udělat každou část, každý okvětní lístek našeho bytí krásným. Musíte začít chápat tyto malé,
drobné věci, protože jsou velice důležité. A já mluvím o ohromných věcech. Dokonce i drobné věci vám mohou úplně zavřít oči.
Vize, kterou mám, je obrovská. A tu mohu uskutečnit jen vaším prostřednictvím. Nemyslete si, že jste obyčejní. Jinak bych si vás
nikdy nevybrala. Jenže vy nedokážete rozpoznat ani sami sebe, proto nedokážete rozpoznat mě. Musíte poznat sami sebe a
vážit si sami sebe. Přestaňte si vážit materiálních věcí. Především si važte sami sebe a toho, co máte v sobě. Pokud se posunete
tímto směrem, pak tomu, myslím, porozumíte lépe. Lidské tělo je chrám Boží. Tento chrám se však musí osvítit a musí být
příznivý. Vy musíte omýt a pročistit svoji bytost, a to úplně, abyste z ní udělali krásný chrám, v němž bude přebývat Bůh. My však
sami sebe podvádíme, víte? Když mluvím, tak mě posloucháte a myslíte si: „Ó, Matka mluví tak hezky, tak krásně,“ a to je vše. Nic
ale nevejde dovnitř! Proč? Díky letargii. Letargie je něco jako blokáda. A ta mi nedovolí, abych vstoupila do vašeho nitra. Je to
bariéra. Je to velmi sladká věc, se kterou se jen usmíváte, s pocitem: „Ó, Matka říká něco hezkého, něco úžasného.“ Dá vám to
pocit štěstí a podobně. Nevejde to však do vašeho nitra. Neabsorbujete to. Proto se pokuste mít pozornost na svém Já a cítit
svou důstojnost a úctyhodnost. Vnímejte svou příznivou osobnost. Musíte mít působivé vystupování. A když někomu něco
řeknu, tak odpoví: „Já vím, Matko, já vím, že to dělám.“ A tak proč to děláte? To znamená, že jste posedlí. Jste posedlá osoba,
která ví, že je to špatné, a přesto to pořád dělá. Pak jste posedlá osoba. Pak je dobré, abyste se šubitovali. Toto stádium by teď
ale mělo skončit. Nechci, abyste se tloukli botou. Chci říci, jste ještě na té úrovni? Ta úroveň je totiž tak strnulá! A vaše příznivá
přítomnost by měla přinášet prasannata, což znamená radost druhým. Ostatní by měli cítit radost ve vaší společnosti. Příznivá
osobnost je něco, co dokážete pochopit. Příznivá osobnost má v sobě prozíravost. Ví, jak se má chovat v každé záležitosti. Není
nerozvážná, nebude se hnát do něčeho. Nebude se do něčeho vrhat. Pokud někdo mluví, tak se nebudete snažit mu naprosto
dominovat. Když mluvíte, neměli byste mluvit dramaticky nebo teatrálně a neměli byste mluvit jako byste byli pomatení. Příznivá
osobnost má svou vlastní rovnováhu ve středu a takovou osobnost si musíte vybudovat. Příznivá osobnost je velice důležitá.
Pozorujte sami sebe. Máte příznivou osobnost? Někteří jsou velmi dobří sahadžajogíni, ale nemají ten náboj. Zcela jim chybí
nadšení. Získávají, chápou věci… Měli by být nadšení! Musí to říci lidem, ale způsobem, který je milý, sladký, který je krásný, který
funguje! To je to. Pokud to nefunguje - k čemu to je? Já teď na sedmnáct dní odjíždím. Opravdu sedmnáct dní budu pryč. Bude se
mi po vás stýskat. A dělám si velké starosti, protože musíte ještě hodně vyrůst. Cítím, že ještě nechápete hodnotu kolektivity.
Jste velice podráždění, chováte se k sobě podrážděně. Jak jen můžete? Jste všichni svatí! Musíte si vážit jeden druhého. Musíte
milovat jeden druhého. Mluvte k sobě hezky. Vy všichni jste svatí! Když svatý potká svatého, jak se setkají? Viděli jste někdy
skutečně svatého, který potká druhého svatého? Měli byste to vidět. Vy tak nevypadáte. Prvním důkazem je toto. Jste opravdu
svatí, nebo ne? On byl v Indii - jak tě přivítali? Opravdu se mě ujali. Nemohl jsem tomu uvěřit. Jak se vzájemně vítají! Jak se



objímají a těší se vzájemnou společností. Smějí se a vtipkují a rozumějí si. Je to tak příjemné setkání. Nikdo si nemyslí: „Já mám
pravdu.“ Nikdo takhle neuvažuje. Jakmile někdo začne: „Já mám pravdu,“ tak se mýlí. „Já jsem v pořádku, on se mýlí.“ To je
konec! Oni se těší jeden druhým, jsou na stejné vlně. Pořád se jen smějí, užívají si to - hlasitě. Jeden druhému tolik pomáhají.
Opravdu to stojí za vidění. Když jsme měli jen pět, šest lidí, se kterými jsme začínali, v Nilambaru - byli z Londýna. Jeden lepší než
druhý. Všichni jen bojovali, hádali se, a dokonce se začali i prát. Věřili byste tomu? To se dělo. Tak ostudné!! A všichni přicházeli
a říkali: „Co to máte za sahadžajogíny, Matko? Jsou to opravdu sahadžajogíni?“ Hádají se, dělají to a ono. Všechno možné se
dělo, ani mi o všem neřekli. Ale něco se ke mně dostalo. Já jsem se tak styděla! Zeptejte se Malcolma. Oni by si tam snad i
rozbili hlavy. Až tak daleko to došlo. Věřili byste tomu? V Indii nikdy nenajdete žádného takového sahadžajogína. Nikoho
takového jsem neviděla. Každý takový odejde, okamžitě je vyřazen. Netvoří tam skupinky, nikdo s nikým nebojuje, nic takového.
A všichni se tam divili, co jsou tihle zač. Jeden lepší než druhý. Byli podráždění, výbušní, bojovní… A ti se tam jen divili, jak je to
jen možné. Podívejte se třeba tady na Čhaju. Ačkoli je dost otřesená, neví, co si s tím počít. Lidé pořád jen kritizují a podobně, ale
ona se snaží udržet rovnováhu. Vždycky se bude držet zpátky. Nikdy se nebude tlačit dopředu. A když přijde na práci, bude první.
Přebírá zodpovědnost. Tak to bylo i posledně. Tady nejde jen o letargii. Je to ještě něco horšího. U letargie je démonická mysl. A
když vyjdete z letargie, začnete se prát. V Indii jsem nikdy neviděla, že by se spolu lidé prali. Jen velmi zřídka uvidíte, že se perou.
Tam na sebe lidé dokonce ani nezvýší hlas, ani se nezlobí. Nikdy. Lidé tam jsou velice tišší. A sahadžajogíni? Měli byste vidět, jak
se radují. Děvčata i chlapci, všichni se radují! Je to radost je vidět. Musíte se jeden druhým těšit! A ta nejhorší věc, která se může
lidem stát, je ego. To je nejhorší. Posedlost je lepší, od té alespoň cítíte píchání. Ale od ega píchnutí neucítíte nikdy. Nikdy
nepocítíte, že v sobě máte ego. A budete si myslet, že máte pravdu, že jste nejlepší, a nos vám půjde nahoru. Vidím to vaše „ho,
hó“ a jak zvedáte nos nahoru - takhle. Takové ego, takové ego! A toto ego Indové převzali od vás. Ti, kteří s vámi přišli do styku.
Stejně jako pes, když žije s člověkem. Naučí se spoustu věcí. Stejně tak Indové, kteří přišli do kontaktu s vámi, převzali ego. A
můžeme vidět ten rozdíl. Prostí vesničané se ale snaží být milí, příjemní, hodní. Jak? Pochopením příznivosti. A příznivá
přítomnost je konejšívá, laskavá, absorbující, krásná. A jak si ji můžete osvojit? Měli byste udělat malé ártí mé fotografii. To je
dobrá věc. A když děláte ártí, někdo křičí z plných plic, snaží se vést ostatní. Pak zas chce vést někdo jiný. Takto to nejde. Musíte
být homogenní. Já to slyším. Chybí vám soulad. Zpívejte na stejnou notu, stejným stylem. Zkuste se stát jedním. Mělo by tu být
souznění. Pokorným, radostným způsobem, jako bychom zpívali všichni. Všechna naše srdce zpívají. Všichni jsme tu proto. Je
nás tolik! Prociťte tu radost, je nás už tolik. A působí to velice špatně na ostatní, když vás takto vidí. Každý tím musí být otřesen.
Proč se to v Indii tak šíří? Protože vidí tu lásku mezi lidmi. A teď k naší pozornosti. Pokud ji zaměříte na Ducha, pocítíte
kolektivitu. Pozornost by měla být, jak jsem vám řekla včera, na tom, kolikrát jste hezky mluvili k ostatním. A kolikrát jste se
hádali. I když někdo řekne ostré slovo, jen zůstaňte potichu. Nemusíte se cítit špatně, nic se neděje. Přijde a odejde. Někteří lidé
jsou negativní, protože jsou na levé straně. A někteří jsou negativní, protože jsou na pravé straně. Někdy tyto kombinace fungují
velmi dobře. Když se dominantní člověk snaží ovládat levostranného člověka, jsou dobří přátelé. Není nic lepšího. Protože jeden
je dominantní a druhý si nechá velet. Jakmile se však levostranná osoba dostane trochu do středu nebo se pokusí přejít doprava,
ten dominantní začne skřípat zuby. Pak se z nich stanou ti největší nepřátelé. Takto to funguje, tak buďte ostražití. Takže osoba,
která je negativní díky levostrannosti, by měla přejít do středu. A stejně tak osoba, která je napravo, by měla přejít do středu. A jak
to uděláte? Jak toho dosáhnout? Podívejme se na to. Osoba, která je příliš na pravé straně, by měla být přátelská k levostranným.
A levostranná osoba by měla být přátelská k pravostranným. Tím začneme. A čeho tím dosáhneme? Osoba, která je
pravostranná, bude lepší organizátor. Možná ano. Možná ne. Přinejmenším bude lepší řečník nebo možná bude lepší jakýsi lídr.
Možná. Nebo také ne, to se uvidí. Možná bude navrhovat věci, obstarávat věci, bude říkat: „Já udělám to a ono.“ Možná.
Levostranná osoba bude ustrašená, ale bude pokorná, více milující, srdečnější. Bude mnohem více v područí jiných. Jeden bude
velet a druhý přijímat povely. Tak to je. A jak vyřešíme problém, když to takto namícháme? Ten, kdo je více na straně ega, by se
měl pokusit podřídit se osobě, která je na levé straně. A levostranný by se měl pokusit více velet pravostranné osobě. A ta by to
měla přijmout! Měli by společně pochopit, mít dohodu: „Já jsem spíše v egu a ty jsi více v superegu. Udělejme jednu věc. Ty se mi
pokusíš velet a já se ti pokusím podřídit.“ Bude to fungovat. Je to psychologie. To vypracujete. Najděte někoho, kdo je
levostranný, aby vám velel. Je dost obtížné najít tady levostranné lidi. Je jich tady jen pár, ale vidím, že ti levostranní, když přešli
do ega, jsou ještě horší než ostatní! Je to dost těžké. Ale vyberte levostrannou osobu a nechte ho dominovat deseti
egocentrickým. Dokud mu nenaroste ego, bude v pořádku. Jinak ho zastavte. Ale s plným pochopením, když budete sledovat
sami sebe, jak se vyvíjíte, kam až zacházíte - je to hra. Pohrajte si. Pokud se však ztotožňujete s tím, že: „Já mám vždycky pravdu,
a nikdo jiný,“ nic se nevypracuje. To vám můžu říct. Pokud si myslíte, že jste dokonalí, tak nemusím plýtvat slovy. Takže nejlepší
způsob je udělat to takto: „Dobře, ty velíš, já poslouchám. Pojď, řekni, jak vidíš tohle? Necháme tě organizovat a my budeme
konat. Řekni nám, jak.“ Takže on použije své srdce a vy použijete svou pozornost. To se dobře vypracuje. To bude dobrá



kombinace. Rozhodněme se, že se zlepšíme, a ne, že se kvůli tomu budeme cítit špatně. Musíme se hodně zlepšit, opravdu
hodně! Protože vztahy mezi vámi jsou velmi špatné. Je to jako rakovina. Přesně jako rakovina. Bují tady. Takže, pokuste se vidět
své ego. A i když někomu řeknete, že by se měli omluvit a říct: „Promiňte,“ tak jen sarkasticky řeknou: „No jo, sorry,“ a podobně.
Řeknou to sarkasticky, takže slovo „promiň“ ztratí svůj význam. „Dobře, dobře, neříkej nic.“ To také není správné. Měli byste říct:
„Pozoruj se.“ Tak bude méně ega. „Prosím, teď mi dej další úkol a já to udělám.“ Kristus svým žákům omýval chodidla. Jen si to
představte! A toto dělá citlivý sahadžajogín. Omývá chodidla druhým žákům. Jestli si pamatujete, Aradhna, moje vnučka, když k
nám domů přišli hosté, bylo jich asi osm nebo deset, měla takový malý škopík a každému umyla chodidla. Pokaždé ho pak
odnesla do koupelny a vylila ho a zase znovu ho naplnila a přinesla. S velkodušností. Bylo jí pět let! Ještě jí ani nebylo pět. A
každému umyla chodidla, otřela je a zase to odnesla. A to dělala každému a potom přišla k mým chodidlům a řekla: „Už se
nebudu nikým zabývat, už půjdu. Svou práci jsem udělala.“ A odběhla. Aradhna je sahadžajogínka velké kvality. Velmi vysoké
kvality. A myslela si, že to je nejlepší, co může udělat - omýt jim chodidla. Tím ukazuje esenci kolektivity. „Nějaká část mě samé
není v pořádku, dovolte mi ji očistit.“ Například, když pomyslíte na mě a právě vy pochopíte, jak těžce jsem na vás pracovala.
Proč? Protože vás moc miluji a protože jste mojí součástí. Když vy nebudete v pořádku, nebudu v pořádku ani já. Když si tohle
uvědomíte, nikdy neřeknete, že někdo je níž nežli vy. Je lepší umýt chodidla někomu jinému než sobě. To je dobré pravidlo.
Potlačujte své ego, neustále! Mohamed Sáhib to praktikoval. Ale nejlépe to dělal Nánaka. Ten řekl: „Ať každý sikh udělá nějakou
,seva‘ (službu).“ Museli za trest udělat nějakou seva. A jak se dělá seva ve skupině? Někdo si musí sednout. Dokonce i jeden
guru, velký guru, musel čistit boty všem lidem, kteří přišli na program. Dostal krém a kartáč… A to nedávno! Byl potrestán tím, že
musel všem, kteří tam přišli, čistit boty. Musel jim vyčistit šaty, umýt jejich věci - za trest. Každý, kdo je arogantní, by to měl dělat.
Každý, kdo se hádá nebo bojuje, každý, kdo je neomalený, by to měl dělat. A to funguje. Musí jim vyprat oblečení. Musí jim umýt
nohy, namasírovat chodidla, namasírovat je, aby se cítili lépe. V Indii, všimněte si, všichni sahadžajogíni si navzájem čistí čakry. A
tady si ani nepřiznáte, že by vaše čakry mohly být napadené! Všimli jste si toho? Tam každý den na někom pracují, čistí ho.
Řeknou: „Prosím, očisti mé čakry.“ Až to udělají, řeknou: „Děkuji, že jste mě vyčistili.“ A pak jim také pomáhají. Třou jim ruce,
chodidla, protože toho pro ně tolik udělali. To se tady nedělá! Chtěla bych vidět více vzájemného porozumění, lásky, vzájemné
sounáležitosti, měli byste se jeden na druhého těšit. Zkuste jeden druhému pomáhat, místo abyste kritizovali. Vadí mi
poslouchat jakoukoli kritiku od kohokoli na někoho z vás. Ale když to pokračuje příliš, je lepší mi to říct. Musíte však posuzovat
sami sebe: „Co dělám pro ostatní?“ Někteří si myslí: „Bude lepší, když budu zticha.“ Tak to není! Zkuste být milí, dávejte si dárky,
mluvte spolu. Je tolik způsobů jak projevit svou lásku. Někdy dejte květiny, zkuste zjistit, co kterou osobu potěší a co nemá ráda.
To je dobrý způsob. Nedělejte věci, které ostatní nemají rádi. Občas to vidíte. Je lepší to nedělat. K čemu to je? Když to kazí
vztahy, tak takové věci nedělejte. Zkuste zjistit, co nemají rádi. Jednoduchá věc - můj manžel nemá rád, když si dávám do vlasů
květiny. V Maháráštře si ale všechny vdané ženy dávají do vlasů květiny. Je to zvyklost. Ale když jsem se za něj vdala, nepřeje si
to; u nich si totiž dávají květy do vlasů jen neřestné ženy. Tak si květiny do vlasů nikdy nedávám. Jen když je speciální púdža
nebo mi je svážou, v Maháráštře, tam s tím souhlasím. Ale nikdy si nedělám drdol a nevkládám do něj květiny. Když to nemá rád,
proč bych to dělala? Není nutné vyhrocovat spory a vytvářet problémy. Nedělejte věci, které od vás jiní nemají rádi. Snažte se
tomu vyhnout. Vytváří to problémy. Dělejte něco, co druhé potěší. Zkuste přijít na způsob, jak potěšit. Když budete dělat ostatním
radost, potěšíte Božstva. Protože ona jsou všechna jedním. Ve vás, v ní, v něm. Všechna jsou jedním. A ona jsou šťastná, protože
jsou spojena s druhými. A netěší je, když se jeden k druhému chováte nepěkně. Protože jsou jedním. Když toto vypracujete,
patřičně, s porozuměním, tak všichni budete velcí světci. Vidím i vaši budoucnost. Někteří z vás budou velmi velcí a někteří z vás
je pak budou následovat. Je to dlouhodobý projekt. Dlouhodobý projekt se sebou samým. Vůči sobě. K sebe utváření. Jak milí
budete k ostatním. Osvojte si to. Mluvte s ostatními. Někteří lidé vůbec nemluví. Jsou zaražení. Ti budou mít velice napadenou
Višudhi. Musíte mluvit, musíte být milí, s otevřeným srdcem. Tato dívka z Jugoslávie má hodně otevřené srdce. Proto ji mám
ráda. Má velké srdce. Mluvte od srdce. Otevřete se! Žádné tajnůstkářství a toto chladné - jak se říká tomu anglickému chování?
Náfuka. Náfuka - když jste nad ostatními. Náfuka! Myslím, že pro to musí existovat nějaké trefné anglické slovo. Pro to, jak jsou
chladní. Když sedíte… Jakže? Jogínky: Povýšený horní ret! Povýšený horní ret. Ne tak povýšeně! Není třeba nadutá povýšenost,
lepší je hrdost. (Jogín předvedl obličej) Tak nějak ta osobnost vypadá. To je specialita Angličanů, že? Jedete vlakem a oni prostě
nemluví. Oni vám ani nedovolí mluvit. Zmrazí vás pohledem. Nevidíte lidi smát se nebo žertovat. (ŠM dělá obličej) A vy nevíte, co
s nimi máte dělat. Budou jen číst noviny. Pěkně si je rozloží… (ŠM dělá obličej) Ale vědí o vás úplně všechno. Jogínka: Můžeme
jim říkat solitéři. Solitéři. Ano - to je velmi nebezpečné pro sahadžajogíny. Ten, kdo začne být solitér, si zadělává na problémy.
Solitér si zadělává na problémy. Víte proč? Protože když zůstanete sami, budete napadeni. Zůstaňte pohromadě. Všichni bhúti
vědí, že jste solitér a budou útočit. Ať už se jakkoli budete chtít stát jedinečným, tak vás napadnou. Někdo se může stát i díky
přílišnému mluvení solitérem, jedinečný, nad ostatními. Je lepší být s ostatními. Je to lepší. Buďte zajedno s ostatními. Buďte



milí. Vtipkujte s ostatními. Když se do vás někdo trefí, tak se nezlobte. Když se do vás někdo trefí, tak vy hned: „Zmlkni!“ Takhle
ne! Přijměte vtip, berte to sportovně. Angličtina má velice dobrou kvalitu, že se lze zasmát sám sobě. Všechno to… Jazyk našel
způsoby a metody, jak se zasmát sám sobě, a to je právě krásné na anglickém jazyce. Myslím, že žádný jiný jazyk nemá tolik
slov, jak vyjádřit tyto svérázné situace. které jsou opravdu trapné, že? Můžete je pouze pojmenovat, a tím víte, jak na tom jste. A
víte přesně, jaký lék na to platí. Je to tak. Je to o pojmenování: Ó, to je tohle. A je velice zajímavé pozorovat tyto věci - ve
společnosti a kdekoli. Dobře to vylíčil i Charles Dickens. Už tehdy si všímal těchto věcí a popsal je. A když je vylíčení těchto věcí
tak krásně popsáno v literatuře, žasnete, jak lidé měli schopnost vidět sami sebe a společnost takovou, jaká je. Charakteristiky
lidí. Jak se utvářejí charaktery a jak to vytváří společenský problém. Tak krásně vylíčeno. A to je moudrost. To je opravdová
moudrost Britů. A tu můžete ztratit, pokud začnete přejímat nesmyslné názory. A přitom je vám tato moudrost vrozená. To, že
jste měli třeba někoho jako samotný Shakespeare, co to ukazuje? Vy jste země velkých osobností. Jak to? A není jich málo. Je
jich poměrně hodně. A vy budete ti nejmoudřejší, protože máte užitek z jejich tvorby. A navíc dokážete sami tvořit. Když patříte k
významné zemi, jako je tato. Představte si, že celá země se noří do bahna letargie. Kdo tuto zemi zachrání? Právě vy! A znovu - je
to boj s letargií. Ať už je to cokoli - letargie je proti Kristu. Je proti Bohu, je proti Mátadží. Snažte se být radostní a přízniví, šťastní,
důstojní, citliví, milí. Není to tak moc věcí. Jen pár. Jen jedna. A já vím, že se budeme ze života hodně radovat. Budeme velice
šťastní lidé. Nejprve vyžeňte z hlavy všechnu zlobu, hněv a slova: „Teď jsem se naštval!“ Co to znamená? Jakto, že jste se
naštvali? Být pyšný na svůj vztek a zlobu a své podráždění… Bude to krásné. Jsem si tím jistá. Rostete. Jen je ten růst trošku
těžkopádný s těmito nesmyslnými věcmi. A tak před těmito věcmi musíte svůj růst chránit. Tak jako chráníme malou rostlinu
před mrazem, který na ni padá. Je to tak. Mráz není ničím v porovnání s rostlinou, protože rostlina roste. Ten mráz ji ale může
zabít, a tak ji nemůžete vystavit mrazu. Buďte veselí. Lidé vystoupají a pak zase klesnou. Vystoupají a zas klesnou. Zkuste si na
sebe dávat pozor. Za sedmnáct dní vás zase uvidím. Jaký jste udělali pokrok! Mám na vás stále pozornost. Neustále na vás
pracuji. Jsem s vámi mnohem více propojená než s kýmkoli jiným. Protože tam mě lidé vidí jen dva dny a pak pláčou. Cítí se
ztracení. Vás ale vídám tak často, dokonce častěji než Indy. Je tady Paul? Přišel Paul? Jogín: Ano, Matko. Paule, co se stalo?
Paul: Matko, chtěl bych předat vzkaz od lidí z Indie. Lidé z Indie posílají svou lásku, ale jeden sahadžajogín v Indii těžce
onemocněl. Kdo? Paul: Profesor Manneh v Rahuri. Já vím - ale proč ses nazlobil na Dhumala? Paul: Na Dhumala? Tehdy jsem se
už opravdu… nemohl dívat na to, jak se v Indii vytvářejí dvě třídy lidí. Na ty, kteří mají hodně peněz, a na ty, kteří… A co v této zemi?
Paul: No, v této zemi se děje totéž. Ale lidé v této zemi, kteří nemají moc peněz, mají alespoň na základní životní potřeby, střechu
nad hlavou. ŠM: Jel jsi tam proto, abys šířil Sahadža jógu, nebo řešil tyto věci? Vidíte, tohle jsem měla na mysli - kde je vaše
pozornost? A ty víš, že Dhumal dal realizaci deseti tisícům lidí! A on je tvůj starší bratr, měl bys ho respektovat. On má sluhu,
protože v Indii je jiná situace. Pokud svého sluhu propustí, tak ten nebude mít co jíst. Ne každý používá mozek. Víte, a toto je
jedna z věcí, kterou si lidé v této zemi neuvědomují. Mít sluhu… pracujete víc těžce, než jeho sluha! Víte o tom? Protože váš
mozek se nikdy nezastaví! Jeho sluha pracuje rukama. On nepřemýšlí! Jeho energie jde do jeho rukou, takže zároveň odpočívá. A
tady vládne představa, že když někdo pracuje rukama, tak je to krutost. Ale co váš mozek?! Ten rozsah mozku, který pořád
používáte. A teď mi řekni - nedokážeš přestat myslet, je to tak? A teď si vemte, že můj sluha, přestože tvrdě pracuje, je mnohem
odpočatější než můj manžel. Můj manžel téměř nemusí ani zvednout sklenici. Chápete? A co se stane? Někdo by mohl říct, že je
to líný chlápek a že si jen užívá života. Že si užívá pohodlí, zatímco ten sluha ne. Ale můj sluha svým způsobem dělá manuální
práci, protože to jediné dovede. Jeho mozek není tak vyvinutý. On však odpočívá mnohem víc než můj manžel. Je více v pohodě.
Někdo je rukou, někdo je chodidlem a někdo je hlavou. Ale i když pracujete hlavou, je to totéž. Pokud používáte k práci hlavu,
musíte mít určité množství pohodlí pro tělo. Protože pokud by vaše tělo mělo strádat, samozřejmě neříkám, že bychom se měli
chovat zle ke svým služebným, to bychom neměli, ale nikdo nedá peníze někomu jen tak. On je za to placený. On dělá manuální
práci, která je za ním vidět. Co ale mozek? Je vidět práce mozku? Přála bych vám vidět pod mikroskopem, jak funguje mozek. A
všechny čakry: „CvakCvakCvak" stále jedou. Jedna myšlenka je jako dynamit. A nemůžete to zastavit. Zeptejte se jeho. Včera mu
lítaly myšlenky jako ve stroji! Pracuje jako stroj! Je to tak! A vy musíte pochopit, že když jedete do nějaké země, jste tam hostem.
Dhumal byl velmi zkroušený a napsal mi velmi smutný dopis. To nebylo správné. Nechtěl jsi, aby byl nešťastný. (Nesrozumitelné)
Dhumalovi? Co jsi neměl? Paul: Řekl jsem mu, jak jsem to cítil. Byl jsem v Indii na hodně místech… A co jsi cítil? Paul: Cítil jsem,
že když mi někdo vypráví, kolik vlastní domů a kolik domů kupuje, a přitom jeho sluha nemá vlastní střechu nad hlavou a do
střechy mu zatéká… Když uvážíš, že lidé tady mají několik domů, které zejí prázdnotou, tady v Anglii. Dají ty domy vám lidem?
Dají? Nějakým způsobem? A kolika lidem by je měl dát? Je nějaký systém v předávání? To přece není Dhumalův problém. To je
problém vlády. Dhumal má domy, daroval nám velkou pevnost, jako dar pro Sahadža jógu. Když daruje svému sluhovi dům,
myslím, že z něj udělá parazita. Víš, že v Indii mají žebráci obrovské domy? Víš o tom? Některé domy na Marine Drive vlastní lidé,
kteří jsou profesionální žebráci. Takže když vidíš nějaký problém, má mnohem hlubší kořeny, které nevidíš. Ale napiš dopis a



omluv se mu. Velice mě to ranilo. Protože on udělal tak ohromnou práci. On nám chce věnovat obrovské místo pro Sahadža
jógu. Nikdo jiný toho zatím ještě nebyl schopný. Dal mi deset tisíc sahadžajogínů. A když vy řeknete: „Já jsem cítil,“ co je toto
„já“? Vím, že máš soucitné srdce, ale někdy tě dokáže svést. Soucitné srdce je dobré do jisté míry. Srdce musí být obezřetné.
Nemělo by být nerozumné. Musíte mít smysl pro proporce. To je systém v Indii, který funguje. Neobejdete se bez služebných, ale
ani tady! Jak to zvládáte bez služebných? Všichni jste inteligenti. Proč žijete ve svinčíku? Protože používáte mozek, nevíte, jak
používat ruce. Všechny tyto komunistické ideály jsou k ničemu. Lidé musí mít nějakou práci. Jakoukoli. Na tom není nic
špatného. Někteří dokážou pracovat mozkem, jiní musí pracovat manuálně. Samozřejmě, neměly by být velké rozdíly v životním
standardu, ale to není jeho problém. To je problém celé země. Ale řeknu vám - viděla jsem to i u sluhů. Když jim něco dáte…
Jedna paní, zdravotní sestra, když jsem kdysi byla nemocná, docházela k nám a trochu mi pomáhala. A tak jsem si řekla, že pro
ni něco udělám. Poslala jsem ji naší lodí na moře. Řekla jsem: „Ať si udělá dovolenou.“ Poslala jsem ji do Afriky. Víte, problémy
jsou mnohem hlubší, než dokážete chápat. Vrátila se zpátky a začala doktorovi odmlouvat. Myslela si, že se stala doktorem. A
doktor řekl: „Proč jste to udělala?“ Vykolejí je to z rovnováhy. Víte, když dáte něco takového chudým lidem, dostanou se do
nerovnováhy. Uvedu další, velmi konkrétní příklad. Můj manžel má velice socialistické cítění, a to je správné. Takže svým řidičům
zvýšil plat. Řidiči začali dostávat tisíc rupií, což byla velmi, velmi vysoká částka. A nejnižší úředník bere kolem dvou set. Takže
tam byl malý nepoměr. Aby řidič bral tisíc rupií, to bylo příliš. Během šesti měsíců ke mně přišly jejich manželky a řekly: „To bylo
moc špatné, co jste udělali našim manželům. Teď mají milenky a začali pít. Přestali nám úplně dávat peníze.“ Takže když dáte
chudým lidem více peněz, tak nevědí, jak s nimi naložit, a začnou pít. Chudí lidé pijí mnohem víc než bohatí. Oni se musí naučit
používat peníze. Dát jim jen tak peníze je k ničemu. Vy nechápete hlubší stránku věci. Lidé se musí řádně vést. V Indii máme
Scheduled (zavrženou) kastu. Souhlasím, že je to nesmysl, neměli byste se chovat k někomu jako k nižší kastě, to je pravda. Ale
teď najednou přišli s tím, že Scheduled kasta musí mít stejná místa, rovná práva v každé práci ať už mají vzdělání, nebo ne.
Takže máte lidi, kteří nemají kvalifikaci. I při zkouškách na univerzitě musíte mít spoustu lidí z Scheduled kasty. A co se stalo po
tomto opravdu náročném úkolu? Takový hnus to přineslo - oni jsou naprosto nepoužitelní lidé! Oni nedokážou dělat
administrativní práci. Mělo by to být, jak říkal Gándhídží: „Proškolujte je, vzdělávejte, vychovávejte.“ Najednou jsou tam vzdělaní
lidé a jiní jsou i nevzdělaní. Nijak na to nebyli připraveni, tak to nedokážou unést. Máme teď doma sluhu, který za mnou přišel, asi
ho znáte - Paramšivam, který se sem přestěhoval. Byl zvyklý na to, že tam nebral ani sto rupií. My jsme mu dali slušný plat, tak
když sem přišel, úplně zvlčel. Potom jeho matka, když jsem jim napsala, že se chová neslušně a že si s ním nevím rady, že se
naučil spoustu nešvarů, kupoval si pornografické časopisy, chodil do hospody, střídal holky a dělat všechno možné - až tady.
Když jsem tedy napsala jeho matce, odpověděla něco velmi zajímavého: Napsala: „Když lidem, kteří žijí v bahně a mají na bahně
spát, když spí na posteli, tak jim to ublíží.“ Když jim tedy dáte najednou něco materiálního, tak je to neposune. Musíte je vyškolit.
Vy ani nevíte, kolik problémů pochází z chudoby. Chudoba je totéž jako lepra. Víte čím se živí paraziti lepry? Živí se benzínem.
Oni prospívají po benzínu. Tak hrubí jsou! A pak ty, jako Angličan, jsi to říkat neměl, protože Angličané můžou za chudobu v Indii,
ať se ti to líbí, nebo ne. To oni nám způsobili tento problém. Dříve jsme tento problém neměli. Naši služební byli součástí našeho
domu. Oni se k nám chovali jako k otrokům, tak jsme to převzali od nich. Jak se k nám chovali? Musím říci, že Dhumal byl velice
taktní, že ti tohle neřekl. Ale tak to je! To, jak se k nám v Indii chovali - nemáte ani ponětí! Ještě donedávna jsme měli „Bílé kluby“,
kam Indům nebylo dovoleno vstoupit, na jejich vlastní půdě! Když jsme byli nezávislí! A bojovali za to. Zabili tisíce lidí! Znásilnili
tam spoustu žen! Jako Angličané byste to neměli říkat v zemi, ve které jste vládli a zotročovali je. Nedovolili jste jim pozvednout
se. Co tady děláte cizincům, když sem přijedou? Jak se k nim chováte? Takový rasismus tady máte v porovnání s Indií! My tam
žádný nemáme. Chovali se k tobě s velkým respektem. Měli říct: „Jsi bílý, budeme rasisti, budeme zlí.“ Ale když přijedeš do
Afriky, tam tě vyškolí! Afričané, West Indies… - tam mají navrch. Abychom prolomili ten bludný kruh, zkuste pochopit problémy
každé země. Odkud ten problém přišel do Indie. A také do většiny zemí, které jsou „rozvojové“. Francouzi… Ti také ovládali
mnoho zemí. Každý musí pochopit, že bychom už neměli nikoho ovládat. Měli bychom jim omýt chodidla, tak to je. A vy jste
zničili kulturu všech Afričanů. A Afričané převzali francouzskou a anglickou kulturu. Úplně, mají tam stejnou prostituci jako vy,
mají stejné ženy jako vy, stejně „svobodomyslné“ názory. Pouze Indové vám odolali. Jinak, kamkoli jste přišli, nikdy jste
nerespektovali místní kulturu. Musíte tomu rozumět! Když pojedete do Jižní Ameriky, budete otřeseni, jak tam lidé vyhladili
všechny domorodce, kteří tam žili. Úplně všechny, do jednoho. Kromě Kolumbie. Dokážete si to představit? Každá země, každá
duše byla vypleněna. Jen to pochopte! Samozřejmě, kdyby se k němu choval špatně, dokážu to pochopit. Ale on se nechová
špatně. Tyto názory jsou západní názory. Použitelné pro vás, ne pro Indy. To je velká chyba, kterou lidé dělají, že nám podsouvají
své názory. Například při půdní reformě… Můj zeť je velmi osvícený člověk. Měl sám na starosti čtyři tisíce hektarů půdy. Najímal
pracovníky z širokého okolí. Poskytoval jim všechno. Platil jim velmi slušně. Žilo se jim dobře. Najednou přišlo nařízení: „Každý
musí mít svůj vlastní pozemek.“ Aniž by však pochopili, že lidé musí být zaučeni, správně vedeni - nejsou vzdělaní, musí tam být



komunikace. Takže každý dostal kousek pole, kousek tady, kousek tam… A co se stalo? Že se v těch územích dostali do izolace.
Neexistovala žádná komunikace, lidé nedokázali sklidit svou pšenici, nemohli se dostat k osivu, nemohli dělat nic. Tak začali
hladovět. A pak přišli za mým zetěm a řekli: „Pojďte to řídit. Vy jste to všechno spravoval, měl byste to dělat.“ Jenže oni tu správu
zrušili a tyto lidi neproškolili. Gándhí se zapojoval do těchto věcí. Řekl: „Musíte osvítit bohaté lidi a také se musíte pokusit
zrovnoprávnit tyto lidi vzděláváním a přimět je rozumět a tak.“ V Indii jsou obrovské plochy, pokládané za zaostalé pustiny, kde
tito domorodci žijí. Oni nevěří na usedlý životní styl. Oni jsou jako … vy jim říkáte cikáni. A co dělají? Lidé si někde obdělávají
pole… a oni pak v noci přijdou a všechno jim zplundrují. Takto žijí. Takto vždy žili a jsou v tom šťastní. A druhá věc je takzvaná
indická chudina. Musíte si uvědomit, jak se rozrůstá lepra. Začalo to v Maháráštře. Plán, podle kterého říkali: „Poskytneme vám
práci, případně vám dáme podporu.“ To je ta nejhorší věc, jaká může být, kterou jsme si hned uvědomili. Doufám, že od toho
upustili. Co udělali? Indové jsou velmi vychytralí a chytří. Takže co udělali? Šli a požádali si o podporu. Aby dostali dávky. Pak
někde pracovali a k tomu dostávali podporu. Měli zdvojený příjem. A pak chodili pít. Co tito lidé dělají? Nic, jenom pijí. To je ale
problém, díky prohibici, tak pijí jód… a … jak tomu říkáte? Co to tu jíte? Je to nějaký druh kyseliny sírové, nějaký druh kyseliny. Teď
nevím. Jogínka: Metylák. Metylák nebo něco takového. Nevím! Nerozumím tomu. Nechápu je. Tak vidíte, jak jsou hloupí. Takže
říkám - pobírání jakýchkoli dávek nebo podpory není dobré. Bylo mi to líto, jeho manželka mi napsala: „Kolik toho udělali pro
Sahadža jógu.“ Jediné řešení je Sahadža jóga. Není žádné jiné řešení. S tím mi (Dhumal) hodně pomohl. Bylo mu to velice líto a
řekl mi: „Jak se obejdu bez služebných?“ Víte, takový je tam systém. Kdyby měl dát všem střechu nad hlavou, nezůstane mu
žádný dům. Tak se to nedělá. Tento druh velkorysosti nefunguje nikde. Kdyby byla nějaká společnost, která by to obstarávala,
bylo by to možné. Dokonce i takzvaní komunisté, kdekoli, v kterékoli demokracii, mají svůj vlastní majetek. Až zmizí demokracie,
nebudou smět ani promluvit. Tím neříkám, že kapitalismus je řešením. Sahadža jóga je řešením! Chápete? Sahadža jóga. A on
toho pro ni udělal tolik! Za služebného ho nemůžeme nijak napadat. Sluha pro nás není důležitý. Kdo je ten sluha? Kým jsou pro
nás ti chudí lidé? My za ně nejsme zodpovědní. Stát je zodpovědný. My jsme zodpovědní za sahadžajogíny. Protože ti pak něco
změní.
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2.veřejný program, 25/3/1981, Sydney, Austrálie Klaním se všem hledačům pravdy. Nedávno jsem vám něco málo řekla o prvním
centru, které se jmenuje Múladhára, a o Kundaliní která je vědomím a přebývá v trojúhelníkové kosti. Této kosti se říká sacrum -
sakrální. Jak jsem vám říkala, toto je síla čistého přání, síla čistého přání, která ještě nebyla probuzena a která se ve vás ještě
neprojevuje. Spočívá v tomto místě a čeká na okamžik, kdy vzestoupí a dá vám vaše druhé narození, váš křest, který vám dá mír.
Dá vám vaši seberealizaci. Toto čisté přání se má sjednotit s vaším Duchem. Dokud nebude naplněno, ti, kteří hledají, nebudou
nikdy spokojeni, ať udělají cokoli. Toto centrum je velice důležité, protože je to první centrum, které bylo vytvořeno, když se
Prapůvodní bytost pustila do svého díla. Je to centrum nevinnosti, která je svatostí. Jako první byla na této Zemi stvořena
svatost. Toto centrum je velmi důležité u všech lidských bytostí, protože zvířata nevinnost mají, zvířata ji nikdy neztratila, zatímco
my máme právo - nebo lze říci - my máme svobodu vzdát se jí. Můžeme to udělat, můžeme ji tím či oním způsobem zničit
prostřednictvím svých takzvaných představ o svobodě. Toto centrum má sílu dát nám moudrost. Moudrost je slovo, které nelze
vysvětlit. Moudrost je rovnováha mezi vaším chápáním, co je dobré a co je špatné. Pokud opravdu chápete, co je pro vás dobré,
co je dobré pro vašeho Ducha - to je moudrost. Když je toto centrum probuzené a není poničené, pak opravdu víte, co je to
moudrost. Například člověk, který má toto centrum opravdu silné, dokáže rozeznat, kde je sever nebo jih. Díky magnetizmu
Matky Země je toto centrum vytvořeno elementem Matky Země. Takže magnetizmus, který je v Matce Zemi, je v tomto centru
přítomen. Když ptáci letí celou tu dlouhou cestu ze Sibiře do Austrálie, daří se jim to díky tomuto centru, protože vědí, zda letí
směrem na sever, nebo na jih. Mají vrozenou moudrost rozeznat kudy se stěhovat, a proto by člověk měl vědět, že toto centrum
je také v našem nitru, jenže my jsme ztratili smysl pro soudnost, protože jsme ztratili svůj vnitřní magnetizmus. Nevinný člověk je
opravdu jako magnet a přitahuje k sobě lidi, tak jako květina k sobě přitahuje včelu. Existují ryby, v nichž bylo zjištěno skutečné
magnetické pole, a v některých byl dokonce nalezen opravdový magnet, který mají některé ryby, a ty pak vědí, jestli míří na sever,
jih, východ nebo západ. Toto centrum v nás může být poničeno různými způsoby, jak jsem vám říkala posledně. Když se podíváte
sem nahoru, uvidíte modrou čáru, která jde dolů. Toto je síla našeho přání, pomocí níž si přejeme. Je to citová stránka lidské
bytosti. Když člověk svou citovou stránku zanedbává nebo ji nerespektuje, pak toto centrum znecitliví. Značně se poničí. Citová
stránka není v této moderní době lidskými bytostmi dobře pochopena. Nerada to říkám, ale je skutečně pravda, že pokud toto
centrum zničíte, první věc, která přijde, je impotence nebo přílišná aktivita. Například násilníci a jim podobní se objevují, je-li toto
centrum zanedbáváno. Obě věci jsou v očích Boha totéž, jakýkoli extrém je špatný. Lidé, kteří říkají, že můžete získat osvícení
pomocí sexu, jsou opravdu, nevím, jak je nazvat... Protože Ona je vaší Matkou, která sedí tady dole. Ona je pouze vaší Matkou,
Ona nemá žádné jiné dítě a Ona je nejsvětější ze svatých. Ona je Duchem svatým ve vašem nitru, a pokud chcete sex po své
Matce... Nevím, jestli to lidé zde chápou. V Indii toto není možné, nedokážeme tento nesmysl pochopit. Je to tedy stejná urážka
vaší Matky, jako když se někteří lidé pokoušejí urazit Matku Marii, tím, že dávají Krista a Ji do velmi podivných souvislostí. Něco
takového, můžeme říci, se tedy děje, když začnete takto mluvit. Je opravdu velký hřích toto dělat své vlastní Matce, která je
Kundaliní, a proto jsem vám onehdy říkala, že jsem viděla, že někteří lidé mají Kundaliní, která pořád hází hlavou a celá se láme a
cítí se naprosto bezmocná, protože velmi zeslábla, neboť svatost toho člověka zmizela. Naše představa svatosti začala být tak
zvrácená, tak zvrácená... A jako by to nebylo málo, máme dnes guruy, kteří nám vykládají, jaká je to prospěšná věc a jak se za to
dostaneme do nebe. Vlastně mají úplnou pravdu, když říkají, že půjdete do bezedné jámy, protože bezedná jáma znamená peklo.
Nač k tomu potřebujete gurua? Vlastně jste se v tomto umění stali mistry. Když jsem přišla do Anglie, žasla jsem, že vše se točí
kolem sexu... Mluví jen a jen o sexu, od rána do večera, vůbec to nechápu. Všichni důležití lidé takto mluví. Mluví neustále o sexu,
v jednom kuse, o ničem jiném než o sexu, to je tak nečisté, tak oplzlé. Mluví o sexu se zvířaty, s dětmi, o sexu s ... Nevím, co se to
s lidskými bytostmi děje. Jak mohou být tak slizcí? Nepřekvapilo by Mě, kdybychom po nějakém čase měli koupelny ve svých
přijímacích pokojích. Víte, existuje něco jako naše soukromí a něco jako přijímací pokoj, kde se setkáváme s lidmi. Jak můžete o
těchto věcech mluvit a jak o tom můžete diskutovat? O věcech, které jsou tak soukromé, tak posvátné, a takto je ztratíte nebo v
tom ztratíte rovnováhu. Toto je jedna z věcí, která se nám děje, protože Bůh nám dal vnitřní svobodu a my si můžeme dělat, co
chceme. Ale ztratili jsme moudrost, o tu jsme přišli. Nevím, proč. Zda za to může průmyslová revoluce nebo kdo, nevím. Ztratili
jsme však moudrost chápat, že tyto věci jsou škodlivé. Pokud nechápeme, pak můžeme logicky říci, proč dostaneme nemoci.
Díky volnému sexu mají všichni námořníci podle zákona v každém přístavu možnost dostat injekci na všechny možné
komplikace, které pocházejí z jejich sexuálního života. Proč nejste zdraví napořád? Ztratíte zdraví, všechen šarm z vaší tváře
zmizí, bude propadlá a bude vypadat hrozně. To je dobré znamení, protože je vidět, že příroda na to reaguje. Takže člověk musí
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být moudrý, aby pochopil, že Bůh nám tuto věc nedal proto, aby nás to poškodilo, ale abychom vedli dobrý, normální život v
manželství. Ne na to, abychom promarnili své síly na tyto věci. Když o tom však lidé začnou přemýšlet, pak je to ještě horší. Pak
se stane to, že naše pozornost se odtud posune na druhou stranu a přejde do žluté části, přejde do mozku. Když o tom začnete
přemýšlet, pak z vás rozhodně budou impotenti, nepochybně už v raném věku. Protože sex je spontánní. Když o něm začnete
přemýšlet, když vaše oči budou těkat sem a tam, buďte si jisti, že vaše pozornost přešla k něčemu, co omezujete jen na to jedno
místo, co je však jinak a probíhá jen ve chvíli, když jste určitým způsobem citově spontánní. Je to velmi staromódní mluvit dnes o
těchto věcech, ale pokud v tom nebudete opatrní... Najděte si statistiky o americké mládeži a budete žasnout, kolik z nich trpí
strašlivými nemocemi. Když jsem jela do Ameriky, zjistila jsem, že devět z deseti mladých lidí, kteří za Mnou přišli, trpělo těmito
strašlivými chorobami a většina z nich byla impotentní. Je to šokující pravda a je třeba tomu čelit, a ne říkat: „Ó, já jsem v pohodě,
já jsem v pořádku.“ Nemá smysl dívat se na věci takto, podívejte se na statistiky, které jsou k dispozici. Pochopte, že v této
oblasti je něco špatně, a prostřednictvím své moudrosti na toto téma vyvoďte závěry. No a druhé centrum, kterému říkám
Svadhištána, je také velice důležité centrum v nás. První centrum se stará o všechno naše vyměšování, má čtyři okvětní plátky,
tak jako pánevní pleteň, která se díky tomuto centru projevuje, je to fyzický plexus v nás a má také čtyři podpleteně. Takže další
centrum, které máme, je Svadhištána, což je druhé centrum. Druhé centrum má šest okvětních plátků a na hmotné úrovni napájí
a projevuje se jako aortální pleteň, která má také šest podpletení. Toto centrum je pro nás v současné době velice důležité,
extrémně důležité. Zanedbání tohoto centra může podle Mě vytvořit spoustu problémů. Toto centrum, jak vidíte, je spojeno s
mozkem a zodpovídá za naši činnost, je to centrum naší tvořivosti. Když přemýšlíme o budoucnosti, když děláme jakoukoli
fyzickou práci, používáme pro tyto účely toto centrum. Člověk musí pochopit, že v dnešní době dostáváme mnoho nemocí jen
proto, že jsme neporozuměli tomu, jaká je funkce tohoto centra. Hlavní funkcí tohoto centra je přeměňovat tukové buňky pro
využití v šedé hmotě v hlavě. Když moc přemýšlíme, když pořád plánujeme budoucnost, když plánujeme do všech detailů, pak
chudák toto centrum musí tvrdě dřít, aby vyprodukovalo nové a nové buňky pro použití v našem mozku. Kromě toho musí
vykonávat mnoho jiných funkcí. Musí se starat o játra, o slezinu, musí se starat o slinivku, ledviny a u žen také o dělohu. Pokud
začnete příliš přemýšlet, pokud budete v jednom kuse přemýšlet a nebudete moci přestat, pokud váš mozek bude přemýšlet
pořád dál a celý ten proces přemýšlení se jaksi vymkne vaší kontrole, pak chudák toto centrum to vše musí zpracovat a vám
odejdou játra. Když játra odejdou - určitě víte, že játra jsou jedním z nejdůležitějších orgánů v našem těle, protože vyživují naši
pozornost, „čitu“. Vyživují naši „čitu“, a kdykoli se tato pozornost naruší, je to proto, že v nás existují určité jedy. Různé. Mohou to
být tělesné i duševní jedy, mohou to být emocionální jedy, existují různé jedy, zejména tělesné a emocionální. Jdou do našich
jater, která je zpracovávají. Funkcí jater je to řešit. Pokud ale játrům nedáváte dostatek energie, kterou ztrácíte přílišným
přemýšlením, pak chudák toto centrum zůstává pozadu a nemá žádnou výživu. Nikdo se o ně nestará, tak začne lenivět. Jakmile
zleniví, všechno horko se nahromadí v játrech a takový člověk nemůže dostat horečku, až nakonec dostane cirhózu a umře. Když
lidé moc přemýšlejí, začnou být z přemýšlení unavení. Samé přemýšlení, v jednom kuse přemýšlení. Tak si pomyslí: „Pojďme
nějak od toho přemýšlení utéct, pojďme udělat něco, co nás nakopne jinam.“ Takže začnou brát nějakou drogu nebo se dají na
pití, dají se na alkohol a tak dále. Všichni světci na světě říkali, že alkohol je pro život nebezpečný. Důvodem je, že alkohol jde
proti našemu vědomí, to je fakt, a vy víte, že poté, co si dáte skleničku, je vaše vědomí zamlžené nebo vzrušené, není normální.
Proto říkali: „Ne!“ V Sahadža józe neříkám: „Nedělejte to a ono!“ Já jen chci, abyste přišli do Sahadža jógy a dostali realizaci, pak
už alkohol nebudete žádat. Toto je mnohem lepší způsob. Proč se vás ale ptali... například když čtete Mojžíše, Mojžíš jasně řekl,
že toto jsou silné nápoje, naprosto jasně, nevím, jestli to lidé čtou, a že bychom se jim měli vyhýbat. Nevím, jestli to Židé dělají.
Nemělo by se to pít, řekl to naprosto jasně. Abrahám řekl totéž, že pití není dobré. Proč o tom všichni tito proroci mluvili? Protože
oni všichni jsou zrozeni v tom zeleném políčku v našem nitru, všichni jsou umístěni na tomto zeleném místě, kde získáváme
svou výživu - a je jich deset. Ve svém nitru máme deset zdrojů výživy, tak jako má výživu zlato, a proto neztrácí svůj lesk. Stejně
tak mají i lidské bytosti deset zdrojů výživy. Těchto deset zdrojů výživy je reprezentováno velkými proroky. Tento princip se v
sanskrtu nazývá Ádi Guru, Prapůvodní mistr. Inkarnoval se na tuto Zem jako Abrahám, Mojžíš, Lao-c´, Konfucius, Sókrates,
nedávno také jako Sai Náth ze Širdí, ne ten druhý člověk, a další velcí lidé, jako Nanak a Džanaka. Všichni tito velcí světci přišli na
tuto Zem, aby nám řekli, jak se udržovat ve středu, jak se držet svých zdrojů výživy, jak být lidskými bytostmi. Tak jako má uhlík
čtyři valence, my máme deset valencí. Těchto deset valencí v sobě musíme udržovat, to nám přišli proroci povědět. Pokud vám
ale někdo řekne například: „Nepijte,“ polovina této haly bude prázdná. Pokud řeknete: „Nemůžete mít nezávazný sex,“ pět lidí
odejde. To je ten problém. Tady o tom nikdo nechce nic vědět, ale to je velice nebezpečné. Ať se děje cokoli, musíte se držet
svého středu. Musíte být ve středu. A držet se svého středu znamená nezacházet do extrémů, být umírnění. A umírněný život je
nejlepší způsob. A i když jste doposud takoví nebyli, nevadí. Kundaliní je dnes už tak silná, že ať už jste kdysi dělali cokoli, i tak
celkem bez problémů získáte svou realizaci. O tohle tedy nejde, ale snažím se vám říct, proč o tom tito proroci mluvili. Proč to



řekli. Mohamed Sáhib je dalším prorokem, který řekl: „Nepijte!“ Je jedním z nich, je úplně stejný, není mezi nimi žádný rozdíl. Mezi
Mojžíšem a Mohamedem Sáhibem není žádný rozdíl, mohu vám to dokázat prostřednictvím vibrací, sami to můžete poznat
prostřednictvím vibrací, že jsou to stejní lidé, říkali tutéž věc bez jakéhokoli rozdílu. To jen lidé bojují, nevím proč, nemohu
pochopit, jaký mají důvod kvůli těm dvěma bojovat. Byli stejní, kázali tutéž věc. Když Mojžíš překročil tu řeku a byl vytvořen most,
byl tento most symbolem Kundaliní, která pro vás vytváří most, po kterém můžeme překročit Void v našem nitru. Je to velmi
symbolické. Pracovali tak tvrdě, aby vám řekli, co je výživa, jak se musíme udržovat ve středu, protože pokud jste na zdroji výživy,
jak říkal, jen pak stoupne vlákénko Kundaliní. Není to jen jedno vlákno, které by mělo vzestoupit. V podstatě jsem už viděla lidi, u
kterých vzestoupila celá a zůstala nahoře. Bylo to tak u mnoha lidí, ale problém spočívá v tom, že Kundaliní stoupá, nemá však
na vzestup místo. Máte vyřízenou Svadhištánu a další čakru, která je v tomto centru, což je ... v pořádku... V tomto centru je...
nazývá se Nábhí čakra, což znamená pupeční centrum. Pokud zde máte nějakou překážku, Kundaliní přirozeně, přestože stoupá
v plné síle, všechno - všechna vlákna spadnou a jen jedno nějak vzestoupí nahoru a otevře Sahasráru. V naději, že pokud bude
otevřena, přibudou další vlákna..., sestoupí milost a Sahasrára se možná otevře více. Takže toto je ten problém, proto říkali:
„Veďte umírněný a klidný život,“ a o tom také kázali. Pojďme se podívat na to, co se stane, když zacházíme do krajností. V tomto
centru, jak jsme viděli, spočívá naše vnitřní výživa. Pokud se snažíte překročit tuto či tamtu stranu, podívejme se, co se stane. Za
touto stranou je podvědomí, pokud tam zajdete, vstoupíte do kolektivního podvědomí. Na druhé straně, pokud se pohybujete
směrem k nadvědomí, vstoupíte do kolektivního nadvědomí. Na této straně jsou všichni ti lidé, na levé straně jsou lidé, kteří jsou
pořád nespokojení, velmi úskoční, pochmurní, strašliví lidé, ti, kteří zemřeli, kteří se nechtějí narodit a kteří pořád chtějí lidi trýznit.
Ti stále existují na této straně. Jsou to vetřelci, mohou vás posednout a dělají to. Na pravé straně jsou lidé jako Hitler, kteří jsou
velice ctižádostiví, kteří zemřeli kvůli svým ambicím a podobně, ale stále tam existují. Ať už vstoupíte na tuto stranu, nebo na tu
druhou, zajdete do krajnosti a budete prostě posedlí. Je to velmi nebezpečná oblast, do níž vstupujete. Nedávno jsem se dívala
na BBC program - někteří lékaři objevili zajímavou věc. Říkali, že rakovinu spouští - a teď velice pozorně poslouchejte - rakovinu
spouští určité proteiny, které nazývají protein 58 a 56 nebo tak nějak. Tyto proteiny na nás mohou zaútočit z nějakých
neznámých oblastí v nás, které jsou v nás zabudovány od našeho stvoření. Jaké jsou to oblasti, to vám říkám už dlouhá léta.
Jsou to levá a pravá strana, dva extrémy. Co tedy děláme, když jdeme napravo. Pravá strana je oblast, ve které příliš přemýšlíme
a kde promítáme sebe sama do budoucnosti. Pokud takto pokračujete, pak se z vás stane člověk, kterého zajímá budoucnost
více než přítomnost. Střed je přítomnost. Začnete do toho tedy promítat svou mysl. Když do toho začnete příliš promítat mysl,
začnete se pohybovat na tuto stranu. Pak si každý, kdo je asketický člověk, myslí, že když jste velmi asketický člověk, musíte žít v
celibátu a další nesmysly... Toto vše je úplně nesmyslné. Pokud žijete v celibátu, vůbec vám to nepomůže, právě naopak, z
takového člověka se stane nesmírně suchá osoba a nakonec umře na infarkt. Taková osoba je tak tvrdohlavá, tak vznětlivá, že si
člověk musí vzít klacek, má-li ji potkat. Mají sklon k proklínání. Vůbec je nezajímá zdraví druhých lidí ani nic jiného, mohou
člověka proklít a to je jejich práce - proklínat lidi, jednoho po druhém. Jsou to nesmírně suší lidé, mohou se dát na sociální péči
ve jménu Boha nebo budou pracovat do zemdlení pro chudinu a myslet si, že zachraňují chudé a dělají to a ono. Když je však
uvidíte jinde, jasně pocítíte, že takoví lidé úplně hoří. Mají příšerná játra, velmi výbušnou povahu a vůbec v sobě nemají
přívětivost. Nevyzařují žádný magnetismus, všichni lidé od nich utíkají pryč. Víte, jsou jako vařená kapusta a každému sedí na
hlavě. „Udělej toto, udělej tamto. Toto jsi ještě neudělal. Co děláš?“ Sami nebudou spát a nedovolí nikomu, aby se vyspal. Myslí
si, že každý musí pracovat pod jejich taktovkou. To jsou lidé velmi orientovaní na ego, jak je ukázáno tady, a jsou to lidé, kteří se
pohybují na pravé straně. Jakékoli přísné představy o náboženství vás mohou dostat na tuto stranu. A tato přísnost je pro lidi
velice nebezpečná, protože vás odřízne od celku. Takový člověk může být chycen v nějaké pasti nebo může být posedlý nějakou
osobností z pravé strany. Znám jednu ženu, která je velice slavná v Indii a dostala velké ocenění za svou sociální práci. Náhodně
jsem se s ní poprvé setkala v letadle v době, když ještě neměla žádná ocenění a tak dále. Přišla s nějakými podivnými věcmi a
chtěla sedět vpředu. Letuška řekla: „Omlouvám se, ale toto místo je rezervováno pro nemocné děti, které musí letět tímto
letadlem, takže vám je nemohu poskytnout. A tady je jejich matka.“ Začala se dohadovat s tou matkou, říkat jí, kolik lidí vyléčila,
„Co si o sobě myslíte?“ a tak dále. Poskakovala sem a tam a bránila, aby letadlo odletělo. Půl hodiny zdržovala a dohadovala se,
aby si mohla sednout, kam chtěla, a letušku zahrnula spoustou nadávek. Úplně jsem žasla. A to měla být žena, která dostala
nějakou cenu za mír. Já nevím, v jejím obličeji ani kolem ní žádný mír nebyl, všichni byli jejím velmi jednáním rozrušeni. Bylo
opravdu šokující vidět tu osobnost tolik se vztekat a chovat se tak pedantsky. Hádala se o to sedadlo opravdu dlouho. Díky bohu
ji dostali ven a letadlo odletělo. Říkám vám, že takoví lidé dokážou být tak zběsile vzteklí a tak přezíraví k vaší přítomnosti, že si
na ně člověk musí dávat velký pozor. Mohou vypadat jako lidé, kteří mají v životě velké úspěchy, a chodí s nosem nahoru a
podobně, ale zanedlouho zjistíte, že je to celé jen šaškárna. Tato orientace na ego může vést jen a jen k hlouposti. Člověk může
být nesmírně hloupý a nevědět o tom, jak je hloupý, protože si myslí: „A co?“ Jednou za námi přišel jeden pán a měl manželku,



které bylo pouhých 16 let, a jemu bylo 80. Přirozeně jsem si myslela, že to je její dědeček, a tak povídám: „To je vaše vnučka?“
Manžel Mě štípnul a říká: „To je jeho manželka.“ Řekla jsem: „Skutečně? Omlouvám se, nevěděla jsem, že je...“ Pán na to: „A co
jako, můžu mít za manželku dvouleté dítě, co je na tom špatného?“ Řekla jsem: „Nic, jen se vám lidé budou smát, to je vše.“ Lidé
dělají na světě všechny možné hlouposti a myslí si: „No a co?“ To je nejlepší způsob jak pokračovat se svou hloupostí, dokud
ostatní neobjeví, že jste ten největší hlupák, který se chová scestně. Tato hloupost pochází z tohoto ega, které stoupá a obklopí
celý mozek. Nevidíte nic kromě sebe, vidíte jen sebe. Můj pokoj, můj dům, můj, moje, moje. Nevidíte, že jsou tu i ostatní, že jste
jim povinováni nějakým vztahem, že k nim máte být laskaví, že s nimi máte sdílet věci, vy pořád myslíte na sebe. A takoví lidé
bývají posedlí z oblasti nadvědomí. V duchovním životě se takovým lidem stává, že začnou cítit, že jejich tělo leží zde a oni
vstanou a sedí na stromě. Myslí si, že to je realizace nebo osvícení, jen si to představte. Není to však nic jiného než duch z
nadvědomí, který vstoupil do toho těla, vzal je a položil je tam. Měla jsem, už jsem vám to říkala, tři Američany, kteří přijeli z
Ameriky a byli to známí velcí vědci. Přišli Mě navštívit a řekli: „Matko, musíš nás naučit jednu věc.“ „Jakou?“ řekla jsem. „Chceme
létat.“ „Létat?“ řekla jsem, „už létáte, na co chcete létat?“ Řekli: „My ale chceme létat přes mimosmyslové vnímání.“ Řekla jsem:
„To byste neměli dělat, protože pak budete zotročeni těmito duchy. A to chcete, nechat se zotročit těmi duchy?“ „Ano, ať je to
cokoli - zotročení nebo něco jiného, chceme to získat a chceme mít to, co je potřeba, abychom létali.“ „Proč?“ řekla jsem.
„Protože Rusové to dělají, Rusové provádějí experimenty s mimosmyslovým vnímáním. Takže my bychom to taky měli dělat.“
Řekla jsem: „Když oni půjdou do pekla, vy taky musíte do pekla?“ Řekli: „Ano, co je na tom špatného?“ Řekla jsem: „Nic,
rozběhněte se a dvěma skoky tam budete cobydup. Co se Mě týče, Já bych to nedělala, Já vás nebudu posílat do věčného
zatracení. Takže jsem se zeptala: „Kdo vás za Mnou poslal?“ Řekli, že nějaký Patandžálí. Víte, existuje chlapík jménem
Patandžálí, který je novinář. Řekla jsem: „Tento Patandžálí vás poslal?“ „Ano, ten nás za vámi poslal.“ Byl to člověk, který měl ve
zvyku opouštět své tělo a pohybovat se po všech možných místech. Byl to novinář, víte, takže míval čerstvé zprávy dříve než
kdokoli jiný. Měl ve zvyku vybíhat ze svého domu a jeho žena byla překvapená, když jednoho dne donesl nějaký písek a řekl: „Víš,
kde jsem včera byl? Byl jsem na ... pláži a nesu ti odtud tento písek.“ Dostala opravdu strach. Třásl se tehdy před každou
fotografií Boha nebo Krista a podobně, takhle se třásl, takže ho dovedla ke Mně a povídá: „Muž se tak třese, nevím, co se děje, je
rozklepaný, asi má Parkinsonovu chorobu. Nevím, co se děje, v noci zmizí, všechno zamknu, ale on stejně zmizí, nevím co si
počít, je to velmi šokující.“ Povídal mi, že někdy si jde sednout na strom. „Opravdu?“ řekla jsem. Tak jsem mu řekla, že je posedlý.
Řekl: „Matko, prosím, zbav mě toho. Nechci ten nesmysl. Člověk neví, kde přistane. Zítra můžu viset kdesi ve vzduchu, už to
nechci dělat. Možná se mé tělo už nevrátí.“ A to dnes lidé dělají. Vyvolávají duchy. Když vyvolají ducha nějaké osoby, ponechají si
ho. Jako například děti... Malé děti umírají ve spánku. Když je matka tady a dítě má v Americe, řekne si, že si s ním popovídá
prostřednictvím média. To je velice nebezpečná věc. S médii si nikdy nehrajte, je to velmi nebezpečné. Znám jednu takovou
matku ze Švýcarska. Udělala to svému dítěti, které pak v Americe ve spánku umřelo. Protože ta vzdálenost je taková, že když je
tady den, tam je noc, a ona to dělala během dne, když dítě spalo. Mluvila s dítětem, slyšela jeho hlas, dělala to všechno a dítě
umřelo. „Nikdy se nepřibližujte k lidem, kteří pracují s duchy!“ To říkají všichni velcí lidé tohoto světa, ale nám je to jedno. „No a
co?“ Jdeme za duchy, za mimosmyslovými zážitky, ke svým mrtvým předkům, ke svým bratrům a sestrám. Proč je obtěžovat,
když jsou teď mrtví? Ať jsou volní! Dost jste se je natrápili, už když žili na zemi. Proč je nenecháte na pokoji? Ať jdou a znovu se
narodí. My ale nejsme spokojeni. My říkáme, že ne, že s nimi musíme mluvit. Máme slepé věštce, držíme se za ruce, vyvoláváme
duchy a tak dále. Víte ale, co se těm, kdo to dělají, stane? Především, nedostanou realizaci. Pro takové lidi je to velice obtížné. A i
když dostanou realizaci, mají spoustu problémů. Viděla jsem, jak lidé zešíleli, protože tito duchové jsou ošklivá záležitost.
Například kdybyste vyvolali Mě - jsem Indka, tak byste byli vydáni napospas Indii. Musíte vědět, že byste byli vystaveni Indii a
neměli vůbec kontrolu nad lidmi, kteří by přicházeli z těch oblastí, a byli byste prostě polapeni. Posedli by vás. Posedli by vás,
vaši rodinu, všechno. Je to fakt. Tyto hrozné bytosti se chovají... vábí nebo se snaží budit dojem, že vám pomáhají, ale tito lidé z
vás jen tahají peníze. Budou však odsouzeni mnohem přísněji než kdokoli jiný. Lidé, kteří fungují jako média, jsou jasnozřiví...
používají tyto věci a podobně, říkáme o nich, že jsou guruové z Tibetu, nic takového však neexistuje. Žádná realizovaná duše by
to nikdy neudělala. Žádná realizovaná duše by nikdy do nikoho nevstoupila. Žádný guru nemůže do nikoho vstoupit, věřte Mi,
protože oni znají hodnotu vaší svobody. Nikdo z nich by to neudělal. Je to velice podlé. Vůči těm, kdo jsou mrtví, i vůči vám, kteří
žijete a jste tak krásná bytost, stvořená Bohem. Necháte se posednout těmito nesmysly a černou magií... Nechápu, jak vy,
vzdělaní lidé, se na to můžete dát. Možná jste velmi naivní, řekla bych, že jste naivní. Protože my v Indii tohle víme. Všechno to
známe - materializaci a celý ten byznys, známe to moc dobře. Samozřejmě mladí lidé o tom dnes nevědí, protože Já jsem
starobylá osoba, my jsme o tom všichni věděli, říkáme tomu Branumatí, nazýváme to Préta Vidja, Smašána Vidja, Bhúta Vidja.
Existuje o tom knih a knih, jak se tyto věci dělají. Existuje černá magie, vúdú a další věci, které můžete jmenovat, ale moc o tom
nevíte. Například mrtvá těla pohřbíváme do kostela. To je velice nebezpečné. Nevím, kdo to řekl, kde je to v Bibli napsáno,



nerozumím tomu, proč byste měli mrtvá těla pohřbívat do kostela. Pokud chcete mít kostel pro mrtvá těla, v pořádku, ať si tam
jsou s mrtvolami. Vy jste ale naživu, proč byste měli sedět na mrtvých tělech a dostat všechny ty bhúty, ty ďábly, kteří přicházejí a
usedají na vaše hlavy? Pouze realizovaná duše by měla být pohřbena v kostele, jenom realizovaná duše. V Indii je zvykem
všechna těla spálit kromě realizované duše. Protože ty se nikdy nepokoušejí nikoho posednout, nikdy se nesnaží obtěžovat,
naopak pomáhají mnoha způsoby. Nejsou to lidé, kteří vám přijdou jen otravovat život nebo vás k něčemu podněcovat. Někdy
má člověk radost, protože cítí, že za něj někdo převzal zodpovědnost. Vzali vám zodpovědnost, takže máte pocit úlevy. Na
začátku to může být i pěkné, je to dobrý pocit: „Ó, cítím ve svém nitru takový mír.“ Protože do vašeho domu vstoupil někdo jiný a
hodlá ho celý používat a vy zůstanete venku. A pak začnete být směšní. Takoví lidé si dávají takhle látku do pusy, vypadají takto,
jsou opravdu velmi vystrašení a bojí se. Přede Mnou se samozřejmě takhle třesou, děje se všechno možné. A v této oblasti
existuje další trend. Když řeknete, že tito lidé jsou posedlí a tak dále, tak ti na levé straně budou ještě horší. Levostranní lidé jsou
ti, kteří se hodně zapojují do duchaření, nicméně existují dva typy činností s duchy: jeden může dávat nadvědomí a druhý
dokonce podvědomí. A podvědomí je velmi snadno dostupné, neboť všichni ti duchové z podvědomí jsou všeteční vetřelci. Je to
oblast podvědomí a oni jsou lstivé, nečisté bytosti. Když například žena umře v mladém věku, aniž by se vdala, ráda by
obtěžovala nějakou vdanou ženu, protože žárlí. Proto máme v životě jistá pravidla a pokyny. Člověk by měl chápat, jak se tomu
všemu vyhnout. Například psychologové. Ti nemají ponětí, o co tu jde. Léčí šílence. Už jsem vám říkala o Freudovi. Byl to
nedopečený nedouk, protože věděl jen o té touze. Síle přání a touhy, kterou nazval podmíněnost a tak dále. Nevěděl ale, že
existuje ještě jedna síla, což je naše ego, takže řekl, odstraňte všechny své podmíněnosti, nemějte vůbec žádné podmíněnosti.
Kam tedy půjdete? Skončíte u: „Co je na tom špatného?“ U orientace na ego? Pak si vytvoříte další kult, tím že říkáte: „Musíme
zničit náš kult.“ Pořád si budete říkat, že nejste k ničemu, že jste zbyteční, pořád se budete snažit zabít své ego, až se z vás stane
samotář. Tyto dvě věci se stávají, když se v tomto centru pohybujete do krajností. Prostřednictvím tohoto centra jdete buď
nalevo, nebo napravo. Skutečnost je však to, že toto je centrum tvořivosti. Tvořivosti a poznání Božského. Poznání Božského
spočívá v tom, že po realizaci získáte chladné vibrace Ducha svatého. A musíte vědět, jak ostatním zvedat Kundaliní, musíte
vědět, jak napravit sebe sama, musíte také vědět, jak poznat vše o těchto centrech, a musíte vyřešit všechny absolutní otázky,
které máte v mysli. Toto se vám musí stát. Tato realizace se musí odehrát, protože získat ji je vaše právo. Nyní jste lidská bytost
a musíte se stát super-lidskou bytostí. Já ohledně toho nedělám nic, jak jsem říkala, jen vám proplácím váš bankovní účet. Pokud
jsou ale vaše bankovní účty moc nalevo nebo napravo, je to dost těžké, je třeba dát hodně známek milosti a je to jakýsi
kontokorent. Takže musíte pochopit, že je lepší být ve středu. K těmto věcem se nepřibližujte. Proč, na co? Co z těchto věcí
získáte? Chcete jít ke svému Duchu? Chcete se stát svým Já? Proč? Jen tu a tam něco málo dostat? Proč chodíte k těm
strašným lidem? Vezmou vás do tak strašlivé krajnosti, z které se možná nikdy nedokážete vrátit. Překvapilo Mě, když Mě v
Londýně jeden lékař, kterého znám z příbuzenstva, přišel navštívit a povídá: „Ztratil jsem všechna svá zaměstnání, všechno a
nemůžu pracovat, protože mám depresi. Nevím, co se mi stalo. Jsem v hluboké depresi. Ztratil jsem elán do práce. Nic necítím,
jsem prostě ztracený případ. Mám velkou depresi. Pokaždé, když se snažím pracovat, zase se propadnu do deprese. Jsem velmi
unavený.“ Zeptala jsem se ho: „Šel jsi k někomu z těch tantriků nebo k někomu podobnému?“ „Nikdy. Ale můj děda byl tantrik.“
Ten praktikoval černou magii a nyní kvůli tomu trpěl jeho vnuk. Později se vyléčil. Máme zde jednoho Australana, který byl
lékařem v Rusku. Jeho babička měla ve zvyku brávat ho jako dítě na hřbitov od útlého věku. Velmi dobře si to pamatuje. Po
nějaké době začal trpět depresí, přišel o práci, protože nemohl pracovat. Míval bolesti hlavy a děly se mu různé věci. Míval křeče
v rukou. Když za mnou přišel, vyléčil se, ale trvalo to nějakou chvíli, protože v sobě měl už od dětství otisky těch duchů. Takže
člověk musí vědět, jak si mrtvé držet od těla. Musíte být v přítomnosti, ne v oblasti mrtvých. Vše, co je mrtvé, skončilo. Všimli jste
si někdy, že by opice začala křičet a vřískat a podobně, když nebo než jí umře mládě? Jakmile umře, opice odejde. Nestará se.
Totéž dělají psi a další zvířata. Nestarají se, vědí, že je to pryč. Proto se říká - když někdo umře, myslete na Boha, zpívejte písně a
tak dále a neoddávejte se tomu příliš. My jsme však všechny tyto věci zapomněli a to, jak se někdy zabýváme mrtvými těly, zašlo
příliš daleko, takže většina z nás, pokud toto děláme, žije jen v minulosti. Žijeme v minulosti a takoví lidé vidí duchy a věci a
někteří z těchto lidí viděli Mou minulost, třásli se přede Mnou, všichni se přede Mnou takhle třesou. Všichni se třesou a nemohou
rovně sedět. Pořád se třesou a třesou, jejich těla se pořád třesou, nemají nad svými těly žádnou kontrolu. Takže člověk musí
chápat, že tyto věci jsou pro lidské bytosti krajně nebezpečné. My jsme lidské bytosti, ne mrtvá těla, to nejsme. Nejhorší věc ale
je, že ti, kteří si v takových věcech libují, jsou napadeni proteiny, o nichž mluví lékaři a které nejsou nic jiného než mrtvé duše.
Lékaři říkají „proteiny“, protože tomu nerozumí. Jsou to však mrtvé duše. Rakovina je způsobena pouze útokem mrtvých duší.
Nenarazila jsem na jediný příklad, který jsem léčila, a to jsem jich léčila hodně, který by nebyl ovlivněn nějakým duchem. A po
realizaci ucítíte napadení - tady i tady. Toto jsou dvě Svadhištány, takto označené. Doufám, že teď si dáte ruce takto a dostanete
rovněž realizaci, zatímco k vám mluvím. Jen takto, obě chodidla mějte rovně na zemi, jen takto. Právě jsem vám říkala, že když si



dáte dlaně takto, nejprve začne proudit chladný vánek. Ano? Když však už realizaci máte a přiblížíte dlaň k někomu jinému,
abyste to vyzkoušeli, pocítíte napadení tady. To znamená, že to není oprávněné. Neoprávněná práce s Božským. Mohou to být
podvědomé oblasti, nad- vědomí, mohou to být psychologové, kdokoli tam může mít napadení. Když pracujete na své mysli.
Vaše mysl je superego, tady to modré je mysl, a když jste z jakéhokoli důvodu šli k někomu nebo sami měli co do činění s černou
magií, můžete tady mít napadení - říkáme tomu levá Svadhištána. A když zde máte napadení, musíte říct, že věříte v Božskou
práci, v čistou práci Božského, říká se tomu Nirmala Vidja. Nirmala znamená čisté. Je to čisté poznání techniky, jak zvedat
Kundaliní. Když řeknete toto, spraví se to a ti duchové vás opustí. Přišlo za Mnou dost lidí, kteří už byli šílení, a ptali se: „Jak
pomocí Kundaliní léčíte šílené lidi? Jak to děláte?“ Nijak, jen jim probudím Kundaliní. Když se Kundaliní probudí, jakmile vejde do
tohoto centra, což je druhé centrum uvnitř nás, dojde k osvícení. Probudí se zde Božstvo tvořivosti. A s tím světlem ta temnota ve
vás prostě zmizí. Prostě zmizí. Může se tak vyléčit i epilepsie. Když někdo trpí epilepsií, existuje velmi snadná metoda, jak tu
osobu vyléčit. Extrémně snadná. Až přijdete příště, tak vám řeknu, jak takovou osobu vyléčit. Je to velice jednoduché. Sahadža
jóga je spontánní živoucí metoda, kterou lze lidi vyléčit, což je vedlejší účinek probuzení Kundaliní. Není to tak, že jsem tady jako
léčitelka a budu si účtovat deset dolarů za vyléčení. Tak to není. Prostě když se Kundaliní probudí, vyléčíte se. Budete se těšit
dobrému zdraví, protože Kundaliní projde tímto centrem, které zodpovídá za vaši tělesnou schránku. Pokud je vaše tělo v
pořádku, pak jste zdraví. Jsou ve vás ale i jiné věci. Máte také citovou a duševní složku. Především však máte duchovní stránku.
Všechny tyto složky budou osvíceny prostřednictvím probuzené Kundaliní. První věc, která se vám stane, bude zlepšení vašeho
zdraví, nepochybně. Všechny možné problémy jako paralýza, rakovina, cukrovka - cukrovku dokážeme v Sahadža józe vyléčit.
Budu vám muset vysvětlit, jak se léčí cukrovka. Cukrovku způsobuje, když lidé příliš přemýšlejí. Přemýšlejí do té míry, že toto
centrum musí tvrdě pracovat a nemůže dávat dostatečnou pozornost slinivce, která je na levé straně. Levá strana díky tomu
zamrzne a pravá strana pracuje velmi tvrdě. Jak tedy cukrovku vyléčíte? Jediný způsob je, že pokud jste realizovaná duše, budete
dávat do slinivky vibrace a tím tu osobu dáte do rovnováhy. Tímto způsobem to vyrovnáte. Pokud to dokážete vyrovnat, lidé se
cukrovky zbaví natrvalo. Artritidu lze také léčit, ale nyní vám musím říct o slezině. Je to velice důležitý orgán v nás a myslím si, že
každý z vás mu musí plně porozumět. Slezina - vůbec netušíme, jak moc je v nás důležitá. Je to náš rychloměr. Stará se o naši
rychlost. V současné době jsme se enormně, přímo teleskopicky zrychlili. Mluvíme zkráceně, chodíme zrychleně. Jsme velmi
zrychlení lidé a toto zrychlení nastává, když se slezina pomate. Jak se slezina pomate? Je to velmi prosté. Slezina existuje, aby
tvořila nové krvinky, červené krvinky, které si mají poradit s jakoukoli naléhavou situací, kterou procházíte. Například: jíte své jídlo,
což je stav pohotovosti. Potřebujete více červených krvinek. Takže vaše slezina začne produkovat více červených krvinek, ale
současně jsou tu v 9 ráno zprávy, kde zaslechnete něco strašného, takže je tu další pohotovost. Pak se bleskurychle najíte a dáte
se do běhu. Třetí pohotovost. Chudák slezina úplně šílí. Neví, kdy má produkovat jaké krvinky. Neví, co si s vámi počít, protože
najednou máte tři, čtyři věci naráz - snídat, nastupovat do auta, snídat, mluvit s někým, někdo volá: „Nastup si!“ - a to vše se
odehrává současně. Chudák slezina neví kudy kam. Takže se zblázní. Pak přijde útok a dostaví se rakovina krve. Rakovina krve je
důsledek „zrychlenosti“. Takže člověk se musí pečlivě starat o to, aby jeho slezina byla v pořádku. Varuji vás jako Matka. Znám
tyto problémy. Vyléčili jsme i rakovinu krve, ale je to hrozná nemoc, a jakmile jednou zvítězí, pak může být za týden konec. Vyléčili
jsme mnoho pacientů s rakovinou krve, kterým řekli, že umřou během osmi dnů. Víte, to je vše, vyřknou ortel: „Za osm dní nebo
za měsíc.“ Tohle o vás prohlásí v nemocnici: „Umřete.“ Ale v Sahadža józe se můžete pokusit vyléčit je. Vyléčili se, a když pak šli
k lékaři, řekli jim jen: „Hm, víme, že je to pozoruhodné, ale nemůžeme věřit, že to bylo Sahadža jógou.“ Dokonce, i když je vyléčen
lékař, řeknou: „Ten doktor se teď zbláznil. Jak může takhle mluvit?“ Tady stanovili, že ten člověk za osm dní umře, a on se vyléčil
a ani ne po dvou letech zase nabírá sílu. Řeknou si, že za tím něco musí být, nechtějí to však přijmout, protože to zpochybňuje
jejich poznání. Nejsem tu však od toho, abych jim brala jejich profesi. Mohou mít spoustu pacientů, nejsem tu proto, abych léčila
lidi. Je to jen v tom, že hledači, kteří ke Mně přijdou pro realizaci, jsou požehnáni Božskou milostí a začnou se těšit i dobrému
zdraví. Vyléčí se, protože to jsou hledači. Jsou to lidé Boha a musí se z nich stát proroci. Když se z nich v této éře stanou proroci,
musí transformovat další lidi stejným způsobem, aby z nich byli také proroci. Mluvil o tom William Blake před více než sto lety.
Popsal všechny tyto věci v knize Milton, to byste nevěřili. Jeho proroctví bylo velmi přesné, byl to takový zřec, že dokonce popsal
i místo, kde jsem bydlela - na Surrey Hills. „První signální ohně budou zapáleny na Surrey Hills.“ A také řekl, kde bude náš ášram -
v ruinách. Neměli jsme totiž peníze, tak koupili místo v troskách - ,,základy budou položeny na na Lambeth Way“ - a skutečně tam
také jsou. Náš ášram je na Lambeth Way, tam je... „a Její paprsek vibruje sílu lásky.“ A o Lambeth Way řekl, že to místo bude
Jeruzalém. Jen si představte, před více než sto lety to viděl! Takový to byl zřec! A všechno o tom napsal; lidské bytosti však
nejsou k takovým věcem vnímavé. Šla jsem se podívat na jeho výstavu. Byl to skvělý umělec. Žasla jsem, že se tam lidé dívali jen
na to, jak zobrazil nahaté ženy v pekle. Jen si to představte. Přišli jste se podívat na toto? To je, jako byste šli na výstavu květin a
pak trhali jen nějakou špínu a ohavnosti. Je tohle způsob jak se dívat na krásné věci? Hledejte krásu a myslete na krásu, pak



budete krásou. Proč byste měli v životě prahnout po ošklivých věcech? Proč byste neměli toužit po něčem, co je nádherné? A to
je váš Duch. Toto je druhé centrum, o kterém jsem vám povídala. To, které ohraničuje naše náboženství ve smyslu výživy. Ne
náboženství tak, jak ho chápete vy. Protože všechna tato náboženství jsou jako květy na jednom živém stromě. Otrhali je lidé,
kteří říkají: „Toto je moje, toto je moje!“ A způsobili, že ty květy zošklivěly, a takové květy uvadají. Celá pozornost by měla být na
stávání se Duchem. Pokud tomu tak není, pak to ostatní není Boží dílo. Boží dílo je jen probudit vaši Kundaliní. Je to živoucí
práce, protože pokud je On živoucím Bohem, musí dělat živoucí práci. Jeho prací je přeměnit malý kvítek v plod, což vy
nedokážete. Stejně tak nedokážete nechat pulzovat Kundaliní. Kundaliní začne pulzovat, jakmile přijdete do Sahadža jógy.
Pouhým okem uvidíte, jak pulzování stoupá až do tohoto místa, a uvidíte, jak se odehraje váš křest. Tolik lidí o tom psalo a říká
se, že například Kabír Dás jasně řekl - měli jsme velkého básníka Kabíra Dása, který popsal Sahadža jógu asi před třemi, čtyřmi
sty lety. A měli jsme Ádi Šankaračárju, který zcela jasně řekl všechno, co vám povídám. Toto poznání však bylo omezeno jen na
pár lidí. Dokonce i Krišna mluvil jen k jednomu - k Ardžunovi. Kristus mluvil k davům a byl ukřižován. Protože lidé nemohli
pochopit, o čem mluví. Proč ho ukřižovali? Nerozpoznali ho. Mojžíš - kolik lidí ho rozpoznalo? Abrahám - kolik lidí ho rozpoznalo?
Nikdy nebyli rozpoznáni ani pochopeni. To byl ten problém a to člověk musí pochopit. Nyní nastal čas rozpoznat a pochopit.
Rozpoznat sami sebe - že jste Duch, že nejste toto tělo, tato mysl, toto ego - že jste Duch. A žádní takzvaní guruové! Ten, který
vám nedá duchovní realizaci, není guru, není guru. Musíte pochopit, že toto je kritérium gurua, Prapůvodního mistra, který vám
říká, abyste byli ve středu, abyste byli ve středu, který vám říká, všechny věci, které se musí udělat ve jménu náboženství. Ve
jménu náboženství každý říkal totéž. Já nic takového neříkám, protože vím, jak si v této situaci poradit. Měli jsme v Londýně
lékaře, který byl alkoholik. Přišel za Mnou a dostal realizaci a druhý den se toho vzdal, už to prostě nechtěl. Řekl: „Raduji se,
nenudím se, ani si na to nevzpomenu.“ Pak odjel do Německa a za dva nebo tři měsíce, si řekl, že míval rád jistý druh vína, a chtěl
znovu zkusit, jaké to je. Tak šel a dal si víno. Jakmile si je dal, bylo mu na zvracení, vážně, říkal, že to páchlo jako plesnivý korek
ve vodě. Takto to nikdy necítil a nyní se mu chtělo zvracet, bylo to odporné, a tak s tím skoncoval. Co skutečně nastane, je to, že
když dostanete své probuzení, vaše vlastní náboženství ve vás je osvíceno. Pak už vám nemusím říkat: „Nekraďte, nemluvte
sprostě, nedělejte to a ono.“ Jako Moje vlastní dcera má... Moje vnučka je realizovaná duše... dvě děti, dvě vnučky, obě jsou
realizované duše a jedna z nich přišla a povídá: „Babičko, musela jsi číst tyto stupidní věci, kterým říkají morální věda?“ Řekla
jsem: „Ne, proč?“ „To je tak hloupé, že nám říkají, abychom nelhali, nekradli - proč bychom měli lhát, proč by nám měli říkat
všechny tyto věci? Nelíbí se mi to.“ A tak ta maličká povídá: „Jak můžou ti hlupáci něco takového říkat? Proč bychom to měli
dělat?“ Není tam žádné pokušení. Probuzeným lidem nemusíme říkat o těchto typech pokušení. Jste probuzeni! Vaše dharma je
přítomna, zdroj výživy je probuzen. Jsme lidské bytosti, pokud musíme projít špinavou uličkou, nepůjde nám to. Budeme se cítit
příšerně, ucpeme si nos, budeme cítit ten zápach a špínu. Když tam ale vezmete koně, půjde v pohodě, nebude mu to vadit,
nebude rozrušen. Stejně tak se probudí vaše vědomí. Nebudete mít rádi žádný hřích. Prostě se vám to nebude líbit. Nebudete mít
rádi nic, co by vás odvádělo od Ducha, protože byste ztratili vibrace. Ztratili byste vibrace. Nyní k dalšímu centru, které je také
velmi důležité. Je zde pro naše blaho a pohodu. Jmenuje se Nábhí čakra, o které vám povím příště, protože dnes už jsem vám
toho řekla hodně. Navíc bych od vás dnes ráda dostala otázky. Ale ne jako minule, ať se neptá pořád tentýž člověk. Jeden člověk
by se měl zeptat pouze na jednu otázku na jednu otázku - rozumnou otázku. Jste hledači, neplýtvejte svým časem a neplýtvejte
časem druhých. Ano? Moc vám děkuji.



1981-0327, 3.veřejný program, 27/03/1981, Maccabean Hall, Sydney, Austrálie,

View online.

3.veřejný program, 27/3/1981, Sydney, Austrálie Jestli Mě tentokrát nebudete slyšet, řekněte Mi to prosím. Omlouvám se, že
jsem se na tuto přednášku opozdila, ale Dr. Waren měl alespoň čas vysvětlit vám tuto zkušenost. Někdy je snazší pochopit to od
člověka, který toho dosáhl, než se tomu snažit porozumět od člověka, který o tom mluví odněkud z desátého patra. Proto Mi Můj
otec říkával, že když se někdo narodí v desátém patře a ostatní jsou v prvním patře, pokud k nim začnete mluvit odtamtud, tak
vás zaprvé nebudou poslouchat, ani nepochopí, co vidíte. Není správné snažit se sdělovat jim něco z jisté úrovně na úroveň,
která je v jejich mysli zatím statická. Je tedy třeba pozvednout jejich vědomí o dvě, tři patra výš, aby mohli začít vidět věci za
horizontem. Takto se však už napáchalo hodně chyb a někteří lidé se jich dopouštějí záměrně. Někteří jsou svedeni z cesty,
někteří to dělají záměrně. V konečném výsledku to vyjde nastejno. Když někomu dáte jed omylem, nebo vás k tomu někdo
navede, výsledek je stejný. Stejně tak, ať už jste k něčemu svedeni, nebo něco děláte úmyslně, vše špatné má vliv na Kundaliní.
Nyní k věku Vodnáře, což je termín, který jsem si osvojila od Dr. Warrena a který je dnes tak pravdivý. Vodnář znamená nosič
vody. V sanskrtu se nazývá kumbha. Kumbha je výraz pro Kundaliní, Múladhára je kumbha, místo, kde je síla Kundaliní. Takže
nazvat tuto éru věkem Vodnáře je jistě dílo nějaké realizované duše, která chápala, že v tomto věku bude síla Kundaliní
probuzena. A že to bude věk lidí, kterým se začne probouzet Kundaliní. Už onehdy jsem s vámi mluvila o druhém centru, které se
nazývá Svadhištána, které nám dává naši podporu a také sílu tvořit. Podpora se vytváří uvnitř, v té zelené části, kterou
reprezentuje deset hlavních Prapůvodních Mistrů. Těchto deset Prapůvodních Mistrů mělo další posloupnost mistrů zvaných
Principy Žáka. O těchto lidech jsem vám říkala posledně, dnes bych vám ráda řekla o dalších centrech, zejména o Nábhí, což je
pupeční centrum, které je pro lidské bytosti velmi důležité. Prostřednictvím tohoto centra hledáme. Ve stádiu měňavky hledáme
potravu, na vyšší úrovni hledáme výšku, například když se dospělo k mamutům a všem těmto zvířatům, tak ta chtěla mít výšku,
aby mohla chodit přes stromy mít je pod kontrolou a jíst jejich listy. Jejich výška však začala být přehnaná, takže se museli stát
menšími zvířaty, řekněme inteligentnějšími zvířaty, jako jsou kočky a kočkovité šelmy. Takto se odehrává evoluce
prostřednictvím našeho hledání ve formě améby, pak na úrovni zvířat a teď jako lidské bytosti. Jak jsme se vyvíjeli výš a výš,
naše hledání se stávalo stále subtilnějším. Například lidé, kteří třeba hledají moc, nejsou tak vyspělí jako lidé, kteří hledají svého
Ducha, o tom není pochyb. Protože tím jste si už prošli, máte toho dost. Možná jste v předchozím životě byli králové a královny,
určitě jste viděli všechny ty šaškárny s tím spojené, takže jste si řekli: „Stačí, už nechci mít nic společného s mocí, už takový
bolehlav nechci.“ I lidé, kteří hledali peníze, jsou lidé, kteří už toho mají dost, jsou tím znechuceni, tak si řeknou: „Už to stačilo.“
Nyní hledáte něco, co nás přesahuje. Vždycky to tak bylo, hledáme něco za horizontem, toto hledání však mnoha lidem nebylo
upřesněno a oni nechápou, co je to přesahující, a proto je toto centrum tak důležité pro váš evoluční proces. Především, jak jsem
vám říkala, musíme být v rovnováze. To je jedna věc, kterou musíme mít, životní rovnováhu. Už jen podle zdravého selského
rozumu - kdo by chtěl jet autem, které by jelo jen na jednom kole? Všechno, co v životě děláte, musí mít rovnováhu. V čemkoli -
když něco chytáte, když něco držíte, v maličkostech, i při jízdě na kole víte, že musíte mít rovnováhu. Takže má-li se Kundaliní
pohybovat, musíte mít vyrovnanou osobnost, osobnost s umírněnou povahou a vyrovnaným postojem k životu. To je velice
důležité. Pokud to tak není, můžete být vtaženi do centrální dráhy Sušumny, do střední dráhy vaší evoluce. Evoluce totiž probíhá,
když setrváme na střední dráze. Ti, kteří jdou do extrémů, z ní vypadnou. Viry, kterými běžně trpíme, nejsou nic jiného než určité
rostliny, které vypadly z evoluce. Rostlina, které říkáme tabák, z evoluce jednou vypadne úplně a překvapeně zjistíte, že po
několika letech nebude nikde růst žádný tabák, protože vypadne z vývoje díky lidem, kteří roli tabáku špatně pochopili. Tabák je
insekticid, který se má používat k hubení hmyzu, ne k zabíjení sebe sama. Někdy však zapomínáme, že vše, co Bůh stvořil pro
dobro, můžeme někdy použít k vlastnímu zničení. Totéž platí pro alkohol, alkohol měl sloužit k leštění, je velmi dobrý, když chcete
vyleštit například své křišťálové sklo, měli byste použít džin, je velice dobrý na diamanty a podobně. Je to pouhé leštidlo, můžete
s tím leštit cokoli, způsobuje lesk. Víte, alkohol je leštidlo a jeho složení je takové, že věci vyleští. Bůh chtěl, aby se vám zevně
všechno lesklo, abyste měli vyleštěné věci, čisté napohled, tak vám dal toto leštidlo. A vy jste to začali pít, tak co teď? Nikdy vás
nežádal, abyste to pili, ale jestli to budete pít, tak vám to vyleští i střeva. Má však svou vlastní přirozenost. Nemá žádnou
představu o morálce, nemůžeme vinit chudáka alkohol. Je na leštění, na cokoli jej použijete, pěkně to vyleští. Takže taky pěkně
vyleští vaše játra. A když vám pěkně vyleští játra, způsobí, že horkost z jater, která slouží k vylučování a musí přejít do vašeho
krevního řečiště, nemůže, protože je tam bariéra, a díky této bariéře chudák játra nevědí co si počít. Stále všechnu tu horkost
hromadí uvnitř, a tak jsou vaše játra vyřazena z provozu. Máte jaterní problémy, závratě, je vám na zvracení. A jsou to játra, co
vskutku čistí vaši pozornost. Vše, co nashromáždíte ve své pozornosti, vyčistí. Takže začnete být strašní, věčně vzteklí, výbušní,
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štěkáte na lidi, to vše jsou příznaky nemocných jater. Budete vysocí, jako úplně rovná čára, a extrémně vznětliví. Někdy můžete
být jako jestřáb, lidé budou mít strach se k vám přiblížit, protože takový člověk může být nesmírně suchý, proto si všimněte, že
když se přiblížíte k opilci, který je hodně opilý, může vás jen tak pro nic za nic zmlátit. Někdy se stane, že se náhodou v noci
zeptáte opilce, kolik je hodin, a máte to. Protože alkohol kazí vaše vědomí a v tomto stavu vědomí se i jinak milý člověk může
chovat takto, mohou však samozřejmě být i případy, kdy se člověk cítí lépe. To je další věc, která se může stát, když začnete být
posedlí tímto levostranným pohybem. Protože alkohol snižuje vaše vědomí, budete směřovat na levou stranu, což vám může dát
pocit, že teď jste na tom mnohem lépe. Můžete se cítit šťastní, protože vaše ego ustoupilo a vše je v pořádku a vy si říkáte: „Jsem
umírněný, nikoho nepraštím, dám si jen trošku a pak se z toho vyspím.“ Jenže druhý den máte kocovinu a cítíte se příšerně.
Nevíte co dělat. A večer to chcete znova, protože se chcete znovu dostat do té oblasti na levé straně. Ta oblast levé strany
zdánlivě ukazuje, že váha vašeho ega se snížila, ale není to tak, jen pokulhává. Děje se to, že jdete do superega na levé straně a
ego si myslí, že ustoupilo, protože superego se zvětšuje. Ale když se zvětšuje superego, ego je tlačeno dolů, a když se pak vrátíte
do stavu ega, tlačí dolů, takže je tu velké vrávorání a takoví lidé začnou být velice zmatení. Nakonec mohou skončit v blázinci,
nevím, co dělají, ale i když jsou zdraví na duchu, vidíte, že nemají život ve svých rukou. Takoví lidé jsou například velice frivolní a
bez pití nemají radost ze života. Je velmi udivující, že se lidé nedokážou těšit jeden druhým, pokud mezi nimi není sklenice.
Lidské bytosti jsou tak krásné, mají schopnost velmi se radovat jeden z druhého. Jsou jediní, kdo je požehnán více, než kdokoli
jiný. Když je však mezi nimi pořád sklenice, pak na sebe můžou jenom štěkat, nemohou se těšit sebou navzájem. Radost by měla
být absolutní, pokud mezi nimi nic není. Toto je tedy Nábhí čakra, o které jsem vám vyprávěla. Tato Nábhí čakra se také zničí,
když se dáme na alkohol nebo podobné závažné věci jako drogy, dokonce jsem viděla, že ji mohou ničit i některé léky. Pak máte
další problémy, například špatné zažívání, zácpu, mohou nastat různé věci, kterými si přivodíte nadýmání a jiné problémy, pak
přijdou potíže se srdcem a další a další. Neříkám, že tohle může způsobit pouze alkohol. Existují i jiné příčiny, alkohol vám však
nikdy nemůže pomoct získat dobré zdraví. Někteří lidé mají pocit, že budete zdraví jedině, když budete pít alkohol. To je omyl.
Protože zdraví není jen tělesné, ale také duševní. Lidé si myslí, že tělesné zdraví je základ všeho, to je však naprostý omyl,
protože my nejsme jen tělesné bytosti. Jsme také duševní bytosti a citové bytosti. Pokud si budete se svou Nábhí čakrou příliš
zahrávat, máte ten největší problém, a to ten, že v životě nemůžete být uspokojení, co se týče radosti plynoucí z vašich úspěchů.
Někdo například zbohatne, obrovsky zbohatne, což je požehnání pravé strany Nábhí čakry. Pravá strana Nábhí čakry vám může
dát spoustu bohatství, hodně peněz, můžete mít 10 aut a 15 služebných, můžete mít vše, ale nedá vám to životní spokojenost.
Budete jenom hromadit majetek a nakonec spácháte sebevraždu nebo něco podobného a nebudete vědět, proč ty sebevražedné
sklony máte. A proto ve všech bohatých společnostech najdete tolik lidí se sebevražednými sklony. A čím bohatší země, tím je to
horší. A levá strana se úplně vysuší. Levá strana je centrum rodinného života, Gruha Lakšmí, Bohyně rodiny a domácnosti.
Člověk, který se příliš honí za penězi, zapomíná na svou rodinu a nemá na svou rodinu vůbec čas. Manželé se možná potkávají
někde na letišti nebo na sebe někde zamávají, jen se míjejí. Nebo nejvíce trpí děti. A v tom případě se ženy začnou porovnávat s
muži, soupeří v tom, co dělají špatně, začnou je kopírovat, a tím, jak spolu soupeří, se rodinný život naruší. Žena v domácnosti je
nespokojená, její ego je nespokojené. Za starých časů muž chodíval do džungle, nařezal všechno dřevo, přinesl je domů, dal je
ženě a žena vařila. Nebyl žádný problém, protože existoval směnný systém. Mohl se dívat, jak jeho žena doma pracuje. Nyní
manžel vydělává a žena utrácí. To také obnáší nějakou práci, utratit peníze, že? Jenže muž má pocit, že on vydělává a ona jen
utrácí. Tak žena řekla: „Dobře, taky budu vydělávat.“ Když je však mezi nimi tolik soupeření, rodina trpí, děti trpí. A taková osoba
bude mít problémy se svou ženou, žena bude mít problémy s mužem a toto centrum můžete stále cítit na tomto prstě. Pokud je
tento prst napaden, znamená to, že něco není v pořádku ve vašich rodinných vztazích. Že se musíte se přizpůsobit, nebo se musí
přizpůsobit on. Je to důležitá věc, protože vy jste jako květiny, které mají vyplodit ovoce. Tak to chce příroda. Příroda chce,
abyste vyplodili ovoce - vaše děti. Proto jste muži a ženami. To jsou základy. Pokud si myslíte, že vzdor této zodpovědnosti
můžete dělat i něco jiného, měli byste to dělat. Ale hlavní věc jsou děti. A když to neděláte, když se nestaráte o své děti, nedáváte
jim radost, nevytvoříte pro ně krásné hnízdo, pak musím říci, že zanedbáváte svou základní povinnost a máte pozornost někde
jinde. Proto máme tolik rozvodů a problémů. Ženy žádají o svá práva, překračují své meze, začnou být panovačné, muži začnou
být panovační. Takto nic nevyřešíme. Musíme vědět, že jsme dvěma koly, dvěma koly jednoho vozu. Jedno nalevo, jedno
napravo. Nejsou si podobní, jsou to dva typy, jeden nalevo a jeden napravo. Ale jsou rovnocenní. Ve všem, co dělají, jsou si
rovnocenní. Je třeba je rovnocenně respektovat. Vždycky je to tak, například jsem měla jednu slečnu, která za Mnou přišla, byla
to soukromá sekretářka. Povídá Mi: „Matko, ty říkáš toto, ale já jsem viděla, že všichni tito muži flirtují se svými sekretářkami.“
Řekla jsem: „Možná to tak je, ale to nevadí.“ Víš, to jen ukazuje, že ten muž není v pořádku, nechápe, je mimo, nedokáže se těšit
svou vlastní ženou a běhá za jinými.“ To je jako mít něco doma a dívat se po jiných věcech. Například v Indii, když půjdete k
někomu domů... někdo přijde k vám domů, hlídejte si své věci, ale v Anglii jim říkám: „Když někdo přijde k tobě domů, hlídej si



svou ženu,“ víte. Je to jen malý rozdíl, ale ta druhá věc je nebezpečná, protože to je základ, manželka je základ. Pokud nevíte, co
udělá, jak bude reagovat, nevíte, co hosté, protože to se považuje za jejich svobodu. Když si však něco vezmete z cizího domu, to
není svoboda. „Můžeme si vzít z cizího domu cokoli, proč by nás někdo měl zavřít do vězení?“ Protože máte svobodnou vůli dělat
si, co vás napadne, je dovoleno dělat si, co chcete, ale s tou svobodnou vůlí ubližujete mnoha lidem a nakonec i vaší společnosti.
Jak jsem řekla, tato dvě kola, jsou pro Boha velice důležitá, protože na tuto Zemi se chce narodit spousta skvělých lidí. Tolik
velkých duší se chce narodit na této Zemi, a pokud se budeme chovat tak, že ten vůz bude stále kolísat ze strany na stranu, mohu
vám říct, že žádné skvělé dítě by nebylo ochotné narodit se na takovém místě. Narodí se jen lidé nejhoršího typu, budou to
chuligáni, budou to strašní lidé s hroznou povahou a zkazí celou atmosféru v zemích, kde manželka a manžel nemají dobré
vztahy. Z těch dětí budou takoví chuligáni a budou tak hrozné, že se budete divit - v pěti, osmi letech budou vraždit a budou dělat
takové věci, že budete v šoku. Nyní, mezi námi, protože i vy jste manželky a manželé, jedna věc by se měla dodržovat, neměli
byste se před dětmi hádat. Měli byste se jako manžel a manželka chovat naprosto slušně. Je tolik věcí, které se před dětmi
nedělají. Stejně tak si nesedneme k hádce a neříkáme: „Nenávidím tě.“ „A já zase tebe.“ Řeknu vám, toto byste ve své mluvě měli
trochu změnit. Pokud někdo v Indii řekne: „Nenávidím tě,“ považují toho člověka za velmi nevychovanou osobu. A je to opravdu
nevychovanost říct: „Nenávidím tě.“ Znamená to, že jste velmi nízký člověk, když tohle říkáte. Ale - „nenávidím tě,“ co z toho?
Když nenávidíte, tak co, vy nejste Bůh. Jestli Mě nenávidíte, co na tom vlastně záleží, když někdo někoho nenávidí, tak co?
Ukazuje to, že taková osoba není dobrý člověk - nenávidět někoho! „Nenávidím tě“ znamená, že vyjadřujete něco, co je podle Mě
velmi špatné pro model rodiny. Děti to šokuje. Děti se na vás dívají jako na svůj ideál. Měli byste je vidět, když se narodí, většina
dětí v Austrálii se dnes rodí realizovaná. Viděla jsem je na letišti a vím, že se narodily realizované. Dívají se na vás a jsou udivené,
trucují a jsou smutné. Nemají to rády, nechtějí být na ničí straně, nechtějí, aby se otec hádal s matkou a matka s otcem. A ještě
jednu věc musíte pochopit, že musí existovat jisté odstupňování. Žena je nejsilnějším bodem domácnosti. Jako Matka Země.
Bere na sebe všechny problémy. Ona, protože Ona je nejsilnější. Kdo jiný by ustál takovou zátěž? Jenom Matka to zvládne.
Stejně tak žena v domácnosti je matka a ona musí vše snášet. Víte, je lepší mít manžela, který přijde domů a řekne, co ho
napadne, vyleje na vás všechnu špínu, než mít manžela, který je velmi milý, „nazdar, nazdar,“ a venku je pak na každého jako
nadutý tygr. Takový muž musí být ... víte, oni jsou jako děti, jsou jako děti. Musí se svého napětí zbavit jedině přes svou ženu a vy
byste to jako ženy měly absorbovat, to je znak ženy. Silná žena se takovými věcmi nenechá snadno rozrušit. Neobtěžuje ji to.
Řekne: „V pořádku, pojď, maličký, měla jsem čtyři děti, toto je moje páté, které je nejmenší.“ Ať si křičí a vříská, i s dětmi musíte
být trpěliví, praští vás, můžou udělat cokoli. Řekla bych, že s dětmi se v Indii jedná velmi laskavě, jsou to mimořádné bytosti. Když
jsou děti, dělají si, co se jim líbí. A až vyrostou, nemají žádné problémy s pubertou, nemáme problémy s tím, že by děti neměly
respekt. Toto je velice důležitý aspekt moderního života, že musíme pochopit, o čem je vztah manžela a manželky. Manžel je
jako džentlmen, kterého si jeho žena rozhodně má vážit. Ale když si ho žena neváží, nemůže čekat úctu od svých dětí. Manžel
však musí být hodný úcty, to je velice důležité. Pokud není hoden úcty, není snadné jej respektovat. Ale ještě důležitější je, aby
žena byla velmi úctyhodná. Pokud se nevzdá své sebeúcty, dokáže si poradit s jakýmkoli mužem. Jste-li dost chytré, i ti nejhorší
opilci se změní. Protože jsou to koneckonců lidské bytosti, nejsou to zlí lidé, ale kvůli špatnému zacházení prostě vypadnou.
Nadvláda mužů je pouhý mýtus. Víte, oni nemohou ovládat, nejsou schopni dominovat. Dělají to jen proto, že chtějí mít pocit, že
jsou nadřazeni, to je vše. Ale ovládat nemohou. Pokud v něčem dominují, jsou to jen malé věci tu a tam. Jsou prostě jako děti, to
je celé. Pokud ženy pochopí svoji zralost a svoji zodpovědnost ženy, protože ony jsou Šakti, ony jsou silou, energií rodiny a jsou
mocnou Šakti pro manžela, stejně tak jako pro děti. Jsou-li však nevyrovnané, je nevyrovnaný i manžel a děti. Ženy jsou
potenciálem, zatímco ostatní jsou kinetickou silou. Jako například elektřina, jsme rádi, že máme lampy, elektřinu a tak dále,
odkud však ta elektřina pochází? Zdroj někde tiše v pozadí dodává proud a raduje se z toho, že ho dodává. Stejně tak je velmi
důležité toto centrum. Proč vám to povídám? Dnes jsem jela do Melbourne a celou dobu mě pálil tento prst až potud. Takže to
znamená, že je tu něco špatně mezi muži a ženami, co se týče rodinného života. Cítila jsem, že jsou všichni velice rozhození.
Manžel je rozhozený a manželka také. Možná je zde zákon postavený proti mužům, nevím. Ale v Americe, jak jsem zjistila, mají
manžel a manželka velmi podivný vztah. Například jsem potkala jednu ženu... jsou tam velice podivní lidé. Byla jsem u jedné
ženy, která měla luxusní dům s bazénem a tak dále, kam chodí služka uklízet všech pět poschodí, a ta žena Mi povídá: „Víte,
jeden z mých bývalých manželů vás přijede navštívit do Los Angeles.“ Řekla jsem, že to je velmi dobrý nápad. Přijel a chodil jak
žebrák. Povídá: „Matko, bydlím v pronajaté místnosti, je to velmi těžké, musím sdílet pokoj s někým jiným.“ „Cože?“ řekla jsem.
„Ta žena, která tam byla, má obrovský dům a bývala to tvoje žena.“ Řekl: „To byl můj dům, přišel jsem o něj při rozvodu.“ „Jak
může člověk přijít o dům při rozvodu?“ „Ona požádala o rozvod, a protože shledala, že jsem byl na vině, dostala dům.“ Vzala si
postupně tři manžely a všichni tři jsou úplní žebráci a tato paní je velice bohatá. Jestli se vdáte sedmkrát, zničíte navěky sedm
manželů. Ale ta paní je tak bohatá, sedmkrát víc než kterýkoli z nich. Takže tomuto zákonu Já nerozumím. Zaprvé nechápu, proč



by měl existovat zákon mezi manželem a manželkou. Prostě tomu nerozumím. V Indii takové zákony nemáme, ale každý se o
svou ženu stará, protože ona je nejbližší a nejdražší osoba, kterou mají. Na kom jiném záviset? Pokud je žena oddaná a
odevzdaná manželovi, myslíte, že on bude běhat za jinou? Musí se ke své ženě vrátit. Víte, bude mít plné zuby žen, které žijí jen
pro peníze a tak dále, a musí se vrátit. Takže, člověk se musí rozhodovat velmi moudře, víte, protože musíte pochopit, že jste se
narodili na křižovatce, na které budete buď úplně zničeni, nebo úplně spaseni. Je to velice důležitá věc. Musíte zachránit lidstvo.
Narodili jste se v čase, kdy máte zachránit lidstvo. Nejde jen o probuzení Kundaliní, které vám pomůže, abyste vy mohli být
zachráněni, ale vy máte zachránit celou společnost. Celou rodinu, celý... řekla bych celý Vesmír. Celé stvoření pozbude smyslu,
když budou lidé zničeni. Toto je jeden způsob zničení, zničením rodiny. Děti se zblázní, manželé se zblázní, všichni skončí v
sirotčincích, jak jsem viděla. Většinou pak ve stáří skončí ve starobincích, protože se o vás nikdo nepostará. Je to tedy otázka
dávání, dávání a dávání. Gruha Lakšmí je centrum na levé straně a na pravé straně je centrum Rádža Lakšmí. Toto centrum nám
dává sílu vládnout lidem, a když půjdeme do extrému, můžete se stát velmi arogantními. Mohou z vás být velmi autoritativní lidé
a nakonec můžete mít pohřeb s deseti tisíci lidí, kterým někdo zaplatil a postavil je za rakev, bez jakýchkoli citů, hotovo. Když
umře takový člověk, všichni si řeknou, díky Bohu, způsoboval nám strašlivý teror. Takže takový život může přijít s Rádža Lakšmí.
Uprostřed je však Lakšmí. Lakšmí je Bohyně, síla v nás, kterou se dostáváme do rovnováhy a vedeme velmi vyrovnaný život. A
díky které jsme spokojeni. Namalovali krásný obrázek Lakšmí... člověk by měl chápat, že tato síla je dáma, je to Matka a stojí na
lotosu. Toto všechno jsou symboly, které naznačují, že tyto symboly byly vyryty s velmi hlubokým významem. Stojí na lotosu,
představte si to. Kdo umí stát na lotosu? Je to velmi zdravá žena, velmi zdravá, a stojí na lotosu. Znamená to, že nikdy na nikoho
netlačí. Boháč, když přijede, musí troubit ze svého auta. Hlasitě, protože on je boháč, myslí si, že musí troubit hlasitě. Boháč musí
přijet ve velké limuzíně nebo v něčem podobném, aby dával na odiv své bohatství. Když přijde na jakýkoli program, musí sedět
vpředu, musí mít přední místo, všichni ho musí znát a každý musí pocítit vážnost tohoto boháče. Může zmizet s deseti ženami,
které patří jiným, může mít velkou jachtu jen pro sebe, může získat jakékoli množství žen, může zničit jakoukoli rodinu, která se
mu zlíbí, protože je boháč. Toto se lidem stává. Lakšmí je však ta, která musí stát na lotosu, Ona je krásou a slávou bohatství,
které Bůh té osobě nadělil. Má dvě červené, růžové květiny v ruce, jsou to květy lotosu. Lotos je v Indii považován za velice
posvátnou květinu, protože snadno absorbuje vše, co je hrubé a podivné. Především pochází z bahna. Jen si to představte, v
bahně, špíně, odkud se line strašlivý puch, tam se zrodí lotos. A jediný lotos provoní vůní, nádhernou vůní celou atmosféru. A ničí
všechnu špínu a vše a pokryje celý rybník svými velikými listy a rybník je pak překrásný. To je účel lotosu. Ale tento lotos je
růžový, to je znamení lásky. Růžová je symbolem lásky. Takže takový člověk musí mít obrovskou lásku a hebkost lotosu. Nitro
lotosu je velice hebké a příjemné a nevím, jak se to řekne - včela, obrovská černá včela, která má hrozné... Ne, černá včela,
taková, která má hranaté nohy, příšerná, nemůžete se jí dotknout, tak tato včela si najde v lotosu své místo. Když přijde k lotosu,
lotos otevře své okvětní plátky a pojme včelu dovnitř, zajistí, aby usnula v samém středu, který je měkký jako postel a krásně ji
přikryje. Dává včele příjemný pocit houpání, jako by spala na klíně své matky, a tak usne. I takovému tvorovi poskytne místo k
životu! Člověk, který je Lakšmípati, ten, kdo je požehnán Lakšmí, musí mít takový charakter. Každý, kdo přijde k němu domů, by
měl být okamžitě vstřícně přijat. Viděla jsem takové lidi, viděla jsem za svého života... Měli by být přijati. A oni by měli být vděční,
že mají doma takové lidi, měli by cítit: „Ó Bože, jaké požehnání, že máme v domě hosta!“ V moderní době však vynalézáme
nástroje a metody k tomu, abychom se hostům vyhnuli. Hosté jsou něco jako škodlivá havěť. Byla jsem v Londýně, žili jsme na
Surrey Hills a měli jsme jednopodlažní dům, samostatný dům. Byly to celkem dobré domy. Bylo tam sedm takových domů. A
chudáci manželé dostávali úkoly jako sekat trávník a všechno a manželka svého manžela poháněla, aby to dělal pořádně. Pak
leštili mosaz a všechno, co tam měli, a všechno bylo velmi dobře uděláno. Neviděla jsem však, že by do toho domu vstoupila byť
i jen krysa. Ani krysa, natož pak lidé. Do toho domu nikdo nechodil, jen ti dva lidé, kteří vycházeli a přicházeli. Nevím, možná
mívali nějaké setkání jednou za rok, možná. Jinak nikdo. Zatímco Můj dům byl, stejně jako Já, stále otevřený, lidé přicházeli a
odcházeli a Já se těšila jejich společností. Jednou se Mě ptali: „Co se to děje ve vašem domě, neustále tam chodí lidé, říkali jsme
si, co se u vás doma děje?“ Řekla jsem: „Nic, jen přijdou, dají si čaj a zase jdou, to je vše, jen si povídáme a sdílíme lásku.“ Co to
je, všechny dveře zavřené? Musím říct, že lidé v Sydney mají velice otevřená srdce, jsou rádi spolu a mají v sobě pospolitost. Když
však s tím vším nedokážete cítit pospolitost, abyste se ze svého bohatství těšili s druhými, k čemu pak všechno to bohatství je?
Když jste bohatí, půjdete na dostihy, to je pro vás taky zábava. Když jste bohatí, budete dělat něco, co je velmi individualistické.
Nemůžete se svým bohatstvím těšit, pokud ho nesdílíte. Jak jsem vám jednou říkala, Já jsem kapitalista v tom smyslu, že v sobě
mám všechny síly. Nemohu však žít, aniž bych je sdílela, jsem tedy největší komunista, protože bez sdílení se prostě nedokážu
radovat, a proto jsem musela přijet až sem do Austrálie. A dnes na Mě Můj manžel velmi naléhal, abych se co nejdříve vrátila.
Řekla jsem: „Ne, ještě se musím setkat se všemi Australany, pak přijedu.“ Takže pokud po získání realizace nesdílíte tuto lásku,
nemáte radost. Odpadnou všechny „ismy“, protože se stanete kombinací obou extrémů. A pak se začnete sami sebou těšit.



Takže - Bohyně ten lotos drží v ruce a druhou ruku má takto. Má čtyři ruce a jednu drží takto. A to znamená, že takto musíme
dávat, musíme dávat, musíme být štědří. Lakomci nemohou mít požehnání, to nejde. Lakomí boháči jsou to nejhorší, co si lze
představit. Když vidíte lakomce, nevím, ale vždycky Mě rozbolí hlava z člověka, který pořád počítá každý haléř, všechno měří, víte,
ubohé, mrzké věci. Když pak umřou, jejich děti vyberou všechny jejich peníze a velmi rychle je rozhází. Lakomci mají tendenci
nechat se o své peníze připravit. Například přijde zloděj, pokud nepřijde zloděj, jejich děti začnou být velmi rozmařilé nebo se
něco stane, onemocní nebo si zlámou ruce nebo nohy nebo se něco stane, aby své peníze museli utratit. Tito lakomci jsou pro
společnost taková přítěž. Nedávají společnosti nic, žijí jen pro sebe a jsou to prostě nežádoucí osobnosti. Lidé, kteří dávají...
Samozřejmě si nemyslím, že je správné dávat lidem peníze jen tak, to je taky může zkazit. Pokud dáváte někomu něco zadarmo,
může je to úplně zkazit a ti lidé nebudou vědět, jak ty peníze použít. Toto je potíž s lidskými bytostmi, nedokážou nic unést. Dáte
jim peníze, buď se z nich stanou lakomci, nebo vrtošiví. Dejte jim moc, buď z nich budou diktátoři, nebo ničitelé. Lidem nemůžete
nic dát, pokud nedostanou realizaci. Jinak zajdou do extrému, zblázní se. Můžeme si vysvětlit jedno rčení. Krišna řekl: „Yoga
kshema mahatmyam.“ Řekl: „Dám vám jógu, což je spojení s Bohem, seberealizaci, a pak se budu starat o vaše kšéma.“ „Kšéma“
znamená blahobyt. Tento blahobyt je zajišťován Lakšmí, jedna ruka dává, druhá je ochrana. Tato ruka, která dává, by neměla,
druhá ruka by o tom neměla vědět. Mělo by se to dělat velmi taktně a s grácií. Dnes jsem někomu vyprávěla příběh o Mém otci,
který byl nejštědřejší člověk, jakého jsem poznala. Měl ve zvyku v neděli odpoledne jít a všem volat a říkal jim, že musí dát pryč
spoustu věcí, protože má doma příliš mnoho věcí. Vynesl všechny deky, někdy všechno kuchyňské nádobí, někdy jídlo, cokoli, co
měl chuť rozdat. Takže lidé přicházeli a on jim ty věci předával se skloněnou hlavou a někteří lidé mu říkali: „K čemu to je? Někteří
lidé si berou tři deky, jiní dvě deky, ty ani nevidíš, co se děje, jen to prostě rozdáváš, prosím, zvedni hlavu.“ Řekl jim na to: „To je
tak: já nedávám nic, to Bůh dává. Já jsem jen prostředník. Všichni říkají, že dávám a dávám, děkujeme, děkujeme, takže se
především velmi ostýchám. A za druhé, je věcí Boha, který dává všechny tyto věci, sledovat, jestli si někdo bere kus, nebo dva.
Proč bych se měl starat? Jsem jen prostředník. Není důvod, abych viděl, zda si někdo bere jeden kus, nebo dva.“ S takovou
štědrostí jsem se ve svém životě setkala. Viděla jsem, že čím byl štědřejší, tím více štědrosti proudilo do našeho domu. Je to,
jako když otevřete jedny dveře, začne to proudit z druhé strany. Někteří lidé mají šedesát košil a stejně půjdou a koupí si na trhu
další košile. Říkají: „Mám slabost pro košile.“ Této slabosti nerozumím, na co hromadit další a další košile? Je to směšné.
Některé z těchto věcí jsou opravdu směšné. „Mám slabost pro boty.“ A pak člověk jde a vidí boty od podlahy ke stropu, můžete si
otevřít obchod s obuví! Je to tak, na co mít tolik bot? Vaše chodidlo má stejnou velikost celá léta a nezmění se ani po realizaci.
Není tedy třeba, chci říct, když se vám boty rozpadnou, pak je to v pořádku, ale... i Já mám tento problém. Moji žáci vědí, že by Mi
měli dávat boty, nevím proč, dávají Mi boty, pořád Mi dávají boty nebo sandály a podobně. Řekla jsem: „Už jich mám dost, co s
tím?“ Řekli Mi: „Matko, dej nám je zpět, budeme je uchovávat kvůli vibracím.“ Řekla jsem: „To je dobrý nápad,“ protože nemám
prostory, abych si mohla nechat všechny ty boty, vždyť nejsem žádný švec, nemohu s tím nic udělat. Takže je to zbytečné.
Nejlepší je dávat květiny, abych je pak mohla poslat zpět do nějakého oceánu nebo řeky. Takže i tady, kdy můžeme hromadit,
toto musím mít... Jdete do obchodu a lidé říkají: „To se mi líbí a to se mi líbí,“ na všechno koukají. Na co? Zjistíte, co chcete
koupit, jdete se podívat, co se vám líbí, a koupíte to. Ale ne stylem - musím mít to, musím mít ono. Znala jsem ženu, která měla
deset žehlicích prken a dvacet žehliček. Všechno pod zámkem. Zeptala jsem se: „Pro koho?“ Řekla: „Možná pro moje děti.“ Řekla
jsem: „Vždyť máš jen jedno. Bůh byl vůči tobě velmi skoupý, máš jen jedno dítě, co s tím teď budeš dělat? Bude lepší to vyhodit.“
Vždyť elektrospotřebiče se mohou porouchat a tak dále. Ale ona to neudělala. Nemohla, všem to ukazovala: „Podívejte, mám to!“
Žádné starožitnosti, všechno moderní věci, víte. Tak se hromadí věci, které stejně nemají žádnou estetickou hodnotu. Vlastně
byste měli kupovat věci, jen abyste někoho obdarovali. To je nejlepší způsob, jak se tím vrcholně těšit. A když se to někomu líbí -
vezmi si to! Víte, to je ten nejlepší způsob. Je to úžasné. Vím, že je pro vás dost těžké to pochopit, ale Já jsem jedna z těch, kdo
to tak často dělá. A Mého manžela a děti už to dost znepokojuje. „Bůhví, co rozdá příště.“ Žasli byste, že přesto všechno mám
tolik věcí, tolik věcí! Pořád přemýšlím, co komu dát, a přesto je doma tolik věcí, že si budeme muset pořídit větší dům. Nevím, co
dělat s tolika věcmi, snažím se je lidem vnutit: „Vezmi si to, líbilo se ti to.“ Ale oni řeknou: „Ne, ne, jak mi to můžeš dávat?“ Mně to
ale opravdu dává tolik potěšení, jen se to člověk musí naučit. Viděla jsem však, že lidské bytosti jsou jiné. Pro sebe si nakoupí
diamanty a pro druhé koupí umělé věci. Je to velice běžné. Koupí si... nosí diamanty, když však mají někomu něco dát, darují
něco umělého. Alespoň na sobě v tu chvíli nemějte diamanty, alespoň tolik slušnosti byste měli mít. A když dáváte, dávejte z
celého srdce. Cítíte prostě tu lásku z dávání, jste přešťastní, protože cítíte, jak jste velkorysí, jako oceán, který dává spoustu
mraků a znovu je získává zpět prostřed- nictvím řek, znovu z nich udělá mraky. Tak začne koloběh krásné proměny do jedné
krásy za druhou, je to překrásné! A takoví byste se měli snažit být, stát se součástí toho koloběhu, který je tak nádherný a který
dává tolik radosti, i vám! Tak to je a tato ruka je pro „ášraja“ - ochranu. Musíte chránit lidi, kteří jsou vaši podřízení, kteří na vás
závisí, vaše děti. Je velice běžné urážet své děti od raného dětství. „Proč jsi zničil ten koberec? Proč jsi to udělal? Toto jsi neměl



říkat! Proč jsi to udělal?“ To je moc špatný výchovný prostředek. Nejlepší výchova je dát dětem důstojnost. V Indii říkáme, že
dobrý dům se pozná podle toho, jak jsou děti v rodině oslovovány. V dobré rodině se děti oslovují jako „sa“. Tak nějak. „Ap,“ což
znamená „sa“. Nikdy neoslovujeme děti nedůstojně. Klademe je na důstojnou úroveň. Je to velmi pěkné. Povím vám o své
vnučce. Jednou ji někdo upozorňoval na jednoho chlapce, proč prý se za něj nevdá. Řekla: „Proč chceš mluvit o manželství?
Ještě vůbec nejsem tak velká, abych pomýšlela na manželství. Musíme být důstojní, co se týče těch věcí. Jak můžeme myslet na
manželství, když na ně nemáme myslet? Moje babička mě provdá a já chci žít jako důstojný člověk.“ Malá sedmiletá holčička to
řekla té ženě, která byla velmi pseudointelektuální a zkoušela Mou vnučku škádlit. A ta řekla: „To není důstojné.“ Jen si
pomyslete! Už v sedmi letech mají svůj vlastní smysl pro důstojnost. Když jim řeknete... víte, nemusíte jim říkat, aby neničily
koberec, jen jim dejte důstojnost a ony jej nikdy nezničí, uvidíte. My je pořád sekýrujeme, proto tak zlobí. Chtějí... myslí si:
„Nejsme k ničemu. Nevíme co dělat, pořád nám nadávají.“ Nebo i když je třeba jim něco říct, mluvte o někom jiném... Například:
„Ten kluk, víš, byl úplně nemožný, neuměl se chovat. Zničil celý koberec, šla jsem k nim domů a uklouzla jsem. Dítě to okamžitě
pochopí. Když ale dítě pořád přímo napadáte, dáte mu osobnost, která v něm neudrží nic podstatného. Může z něj být velmi
arogantní člověk, který bude přebírat znaky svých rodičů a možná se bude chovat stejně, ale nebude mít tu důstojnost, která je
tichá a jen se projevuje. Měla by to být tichá důstojnost, která jen působí. A když lidé vidí takového člověka, stává se, že si
řeknou: „Podívejte se na toho člověka, jaká důstojnost.“ Víte, to je ono. A ti se pak stanou vzory společnosti. Myslím, že
napravování dětí není cesta, nejde o to ukázňovat je, ale přimět je dozrát. Svým dětem musíme dát radost, rodinné štěstí,
naprosté bezpečí. Pocit naprostého bezpečí a uvidíte, že nebudete mít žádný problém s jejich pubertou. Nikdy nebudete mít
problém s jejich pubertou. Budete překvapeni, ale ať je pošlete kamkoli, budou se chovat tak důstojně a vyzrále, že lidé budou
žasnout. Nebudete jim muset nic říkat. I malé děti, jak jsem viděla... pokud udržujete dům v čistotě a stále se o něj staráte, děti
samy ho budou udržovat v čistotě. Budou to dělat rády. Protože děti jsou opravdu krása v rozpuku. Když je ponížíme, zraňujeme
je u kořenů. Víte, ony toho od nás tolik očekávají... Ztratí veškerou důstojnost. Zkuste to se svými dětmi, dejte jim důstojnost,
budete žasnout, jak se budou chovat. Říkáme, že jsou rozmazlené, ale Já jsem nikdy neviděla, že by děti byly rozmazlené, když
jsou důstojné. Jako Můj vnuk, který je realizovaná duše, velká bytost, a všem jeho přátelům je minimálně pětadvacet. Je mu
teprve pět nebo šest a nerad nosí šaty, na kterých jsou legrační obličeje a podobně, a říká: „To je jako klaun, já nejsem klaun, toto
já nosit nechci.“ Zjistila jsem, že v Singapuru je velice těžké koupit pro něho kalhoty, které by neměly legrační obličeje. Protože
všechny mají Mickey Mouse a podobně. Viděla jsem svoje vnoučata - vnučky, s těmi panenkami, které mají takový kačení obličej.
Řekly Mi: „Na těch panenkách je něco špatně, měly by vědět, jak dát rty. Tohle není dobré.“ Samy vědí, co je špatné. Říkají: „Ona
chce dělat scény, tato kačena se chystá mít záchvat vzteku, proto se takto chová. Ach, ach.“ Víte, někdy jsou jako prababičky v
tom, jak něco dělají a jak se někdy chovají. Musíme jim dát opravdovou lásku, radost a štěstí, to je to, co můžeme svým dětem
dát, a užasnete, že Austrálie bude požehnána dětmi, které jsou velkými světci. Opravdu nesmírně velkými světci. Vím to. A vy se
o ně musíte starat s důstojností. Velcí světci se narodí v této zemi, proto vás musím požádat, abyste zapomněli na své problémy
v manželství, o nic nejde. Starejte se o své děti, dejte jim důstojnost, dejte jim hnízdo, kde by mohly žít, a ostatní zapomeňte. V
Anglii jsem viděla ženu, která se i v osmdesáti chovala jako nevěsta, nemohla se zbavit pocitu, že je nevěsta. Jako z románu
„Nadějné vyhlídky.“ Určitě jste ho četli, od Charlese Dickense, o nevěstě, která pořád seděla a myslela si, že je nevěsta. Dodnes
před sebou vidím ten obraz, v jednom kuse v náladě na vdavky. Víte, jste matka a musíte s dětmi zacházet s tou důstojností a
láskou, kterou by matka měla dávat. Pro některé lidi je velmi těžké přijmout pozici matky. Říkají si, proč by ženy měly být
matkami. Řekla jsem, že to je ta největší věc, podívejte se na Mě. Podívejte se na Mě. Být matkou je to největší, milovat každého,
kdy spoléhají na vaši lásku a vedení, jen tak, z lásky. Je tak úžasné cítit: „Bože, podívej se, kolik dokážu dát, kolik pohárů dokážu
naplnit.“ Je to tak skvělý pocit, přála bych si, abyste věděly, co znamená být matkou. A mateřství se musíte učit od svých dětí a
vnoučat a rozšířit to na celý Vesmír. Je to úžasná věc, kterou má žena, a stejně tak otec musí dělat spoustu věcí, o kterých vám
řeknu, až přejdeme k dalšímu centru. Myslím, že jsem o tomto centru mluvila tak obšírně, protože stále cítím, že tato dvě centra
jsou v Austrálii hodně zablokovaná. Takže si musíme povídat o věcech, které napadají toto a toto. Dnes jsem viděla pět nebo
šest dětí, které si cucaly oba tyto prsty, samé realizované duše, a cucaly si právě tyto prsty, ukazovaly Mi, že sají právě tyto prsty.
Takže si dovedete představit, jak je to silné, protože jinak tento prst a tento znamená že chodíte k nějakému člověku, který nemá
oprávnění. Když chodíte k někomu, kdo nemá oprávnění, tento palec bude napaden, proto si ho děti budou dávat do pusy. Freud
na to má svou nesmyslnou teorii, ve skutečnosti to však signalizuje napadení toho centra a děti, které se narodily realizované,
vám to ukazují. Dnes vám toho nebudu moci tolik povědět o dalších centrech, ale později ano. Kdy je naplánován další program?
Na příští pondělí, středu a pátek, v těchto třech dnech budu mluvit o všech dalších centrech, zejména bych ráda mluvila o
Kristovi. Protože když jsem jela do Ameriky, potkala jsem nějaké lidi, říkala jsem jim, že se musí znovu narodit, musíte se znovu
narodit a získat seberealizaci. Zjistila jsem, že na každou velkou přednášku, mnohem větší, než je tato, si lidé přinesli nahrávací



zařízení a nahrávali všechny Mé přednášky. A lidé, kteří organizovali Můj program, Mi říkali: „Matko, měla by sis to nechat
patentovat a nedovolit jim to nahrávat.“ Řekla jsem: „Proč?“ Řekli: „Budou to publikovat, jsou to všechno spisovatelé.“ „To je
dobře, jen ať píšou,“ Já na to. Někteří z nich však založili orga- nizaci, nazvanou „Znovuzrození,“ představte si. Když jsem řekla, že
musíte být, tak založíte organizaci a sami si už dáte osvědčení. Víte, tuto věc byste měli pochopit, musíte se znovu narodit.
Kristus řekl: „Znovu se narodíte skrze Mě.“ To je fakt. Kde je Kristus... je tu. Toto je ta brána, úzká brána, a vaše Kundaliní tudy
musí projít. Pokud neprochází, musíte říct Otčenáš. Musíte použít Kristovo jméno, musíte ho vroucně milovat, pak teprve
Kundaliní projde, což znamená, že jste prošli skrze Krista. Vstoupíte do království Boha, což je limbická oblast. Takže je to
pravda, když řekl: „Musíte projít skrze Mě.“ Nemyslel tím, že lidé, kteří si sami dali osvědčení, mohou říkat: „V pořádku, toto je
Kristus, toto je Bible, toto je Kristus,“ jako by tam někde Kristus ležel a stačilo by jen obrátit kámen a On tam bude. Kristus je
tady. Dostat se k němu lze jedině probuzením Kundaliní, která projde skrze Krista. On je brána. Možná jste všichni křesťané, nebo
jste židé, kdokoli, ale například v Indii, mají vůči křesťanství velmi nepřátelský pocit. Dokonce i hinduista nebo muslim. Pokud
popírá, říká: „Já nevěřím v Krista.“ Musí věřit. Já mu musím říct: „Víš, pokud nebudeš věřit v Krista, nemohu ti dát realizaci. Musíš
požádat o odpuštění. Musíš požádat Krista, jinak neprojdeš.“ Takže ať už jsou židé, nebo křesťané, kdokoli, musí vědět, že oni
tam jsou všichni. Například za Mnou přijel jeden lékař z Teheránu, měl rakovinu a přijel za Mnou. Měl rakovinu žaludku, tak jsem
mu řekla: „Věříš, že Mohamed Sáhib byl totéž, co Dattatréja nebo Nának?“ Řekl: „Ne, nevěřím ani, když říkáš, že byl Mojžíš nebo
Abrahám.“ Řekla jsem: „Byl Mojžíš i Abrahám a všichni tvoří velmi mocnou osobnost. Dokud nepřijmeš Mojžíše a Abraháma,
nezískáš to.“ Řekl: „To nemůžu říct, protože židé a muslimové jsou proti sobě.“ Řekla jsem: „Oba jsou totéž, jsou to velkolepé
osobnosti a vy proti sobě bojujete úplně zbytečně. Já vím, kdo je Mojžíš, a vím, kdo je Abrahám.“ On to však nemohl přijmout,
osm dní, pak mu jeho manželka, ta byla moudřejší, řekla: „Raději to získej. Nejsi v pořádku, umřeš, raději to dostaň.“ Tak přišli.
Víte, toto se stává, lidé jsou prostě přinuceni. Přišel a řekl: „Matko, dobře, přijmu, cokoli řekneš.“ Řekla jsem: „Tak ne, musíš to říct
od srdce.“ A vyléčil se. Pro vaši informaci - uzdravil se. Takže nemějte žádné extrémní představy. Jsou tam všichni a všichni jsou
Jedno. To jen my spolu bojujeme a říkáme: „To je moje, tamto je moje.“ Takže toto jsem chtěla naznačit k tomuto centru, protože
si myslím, že je to velice důležité centrum. Jak jsem mluvila o Voidu a o všech - o Abrahámovi, Mojžíšovi a o Starém Zákoně, což
je velmi důležité. A že Kristus je ten, který zde sídlí, který se ukřižoval, aby pro nás vytvořil cestu, kterou musíme projít, a proč bylo
jeho ukřižování důležité. Příště k tomu řeknu více. Doufám, že budete moci zase přijít a doufám, že seženete lepší halu, tady je
jim příliš teplo. Moc vám děkuji.



1981-0407, Rodina, manželství a vztahy mezi jogíny (6 min)

View online.

Takže musíte vědět, že manželství má v Sahadža józe specifický význam. Neberete se jen kvůli módě, berete se, protože chcete
mít za děti realizované duše, které chtějí přijít na Zemi. Dáme jim místo a výchovu. Pokud nechápete hodnotu manželství, pak je
lepší, abyste se v Sahadža józe neženili a nevdávali. Je lepší toho Sahadža jógu ušetřit. Je tu jeden háček, v Sahadža józe jste
všichni zrozeni ze stejné Matky, všichni jste jistým způsobem bratři a sestry. Pokud se budete brát, je to trochu podivné, protože
jak by si mohl bratr vzít svou sestru? Můžeme říci, že bude lepší, když si vezmete někoho z jiné komunity - abyste si nebrali
někoho ze stejné komunity. Například sahadžajogín ze Sydney by si mohl vzít sahadžajogínku z Melbourne. Měla by tu být nějaká
vzdálenost, aby to nebylo jako mezi bratry a sestrami, tak by to mělo být lepší. Viděla jsem, že takto častěji vznikají konflikty,
protože lidé se stále drží představy, že oni jsou z Melbourne a ti druzí ze Sydney. Sydney. Mezi Sydney a Melbourne by neměl být
žádný konflikt. Protože jakmile se začnou dohadovat, pak řeknou: „Jo, ty jsi z Melbourne, tak proto se tak chováš.“ A ona na to:
„Vy ze Sydney, vy jste prostě takoví.“ Okamžitě, jak něco uděláte, začnete se o tom hádat. Musíte vědět, že nejste člověk ze
Sydney nebo z Melbourne, vy nejste nic jiného než sahadžajogín. A jako sahadžajogíni nemáme kasty, komunity ani rasy, ani
náboženství nebo národnostní hranice. Nezáleží na tom, z jakého jste národa, jste sahadžajogín a jste univerzální bytost - tím
jste. Můžete cítit vibrace lidí, co sedí okolo, nezáleží na tom, jestli je z Havaje nebo z Ameriky, na tom nesejde. Když toto cítíte,
znamená to, že nepatříte žádné komunitě, žádné konkrétní zemi, jste univerzální bytost. Toto musíte vykonat, musíme vytvořit
více univerzálních bytostí. Abychom to urychlili, musíme dostat na Zemi ty velké duše, takže je to velice důležitá práce. Musejí se
dostat na Zemi, protože tvoří velké kanály božské práce. Jakmile začnou sestupovat na Zemi ti skuteční, vše se urychlí. Bude to
tak velkolepé - vy nevíte jak, bude to náhlá a obrovská exploze Sahadža jógy. Budete žasnout, jak rychle bude růst, když přijdou
tito lidé. A měli bychom podniknout takové kroky, abychom dostali skutečná požehnání těchto lidí tak, aby přišli na Zemi. Je to
velice důležité. Takže bych vás ráda požádala, abyste pomýšleli na manželství z nového úhlu a s novými představami, díky
kterým skutečně pochopíte význam a hodnotu těchto manželství. Pak může být vaše manželství úspěšné a neskončí krachem
nebo nějakým nesmyslem. Což je tak velmi hříšné, protože se necháte oddat před realizovanými dušemi. Takže není to o tom
nechat se oddat jako ostatní, kteří si na auto nalepí ceduli „Novomanželé“ a pak jdou a nechají se rozvést. V Sahadža józe toto
nemůže být, je to vážná věc. Pokud to neberete vážně, je lepší, abyste do manželství nevstupovali. Jestliže máte ohledně
manželství nějaká očekávání, bude lepší, abyste se nebrali. Bude lepší, abyste se nebrali. Nikdo vás nebude nutit, abyste se vzali.
Prostě jen řekněte: "Ne, vůbec ne, já se neožením a nevdám." Pokud ale budete pokračovat, budete Sahadža józe škodit
nejhorším možným způsobem. Je to jako byste Sahadža józe vrazili kudlu do zad. Není potřeba, abyste se brali, pokud sami
nechcete. Právě naopak, bude lepší, když bude mnoho sezdaných párů, které mohou mít děti, a jim se mohou narodit ti skvělí
lidé. Pokud si ale myslíte, že přizpů- sobení se a to vše znamená setrvání na vašich původních představách o manželském
soužití, je lepší, abyste se nebrali. Je to nové nebeské manželství, na které musíte být připraveni tak, abyste mohli přijmout krásu
a požehnání, ale také jeho absolutně nejvyšší význam. Doufám, že pochopíte, že Sahadža jóga zdůrazňuje manželství, ale
nevěříme v žádnou askezi a útěk od rodinného života. Věříme, že rodinný život je to nejdůležitější. Musíme jej na této Zemi velmi
dobře upevnit, abychom v těchto krásných hnízdech božské lásky mohli vidět narození velkých duší a abychom tak mohli
pokračovat. Není úniku, je potřeba vést velmi dobrý rodinný život.

http://amruta.org/?p=26223


1981-0407, Význam manželství (7 min)

View online.

19810407 - Význam manželství

Dnes je výročí dne svatby a Já jsem povolila tyto oslavy, protože manželství je v Sahadža józe velmi důležité. V Sahadža józe je
to jedna z nejdůležitějších věcí, měli byste se vdát či oženit. Za prvé, manželství vám dává rovnováhu porozumění, pokud máte o
manželství správné představy. Jestli máte podivné představy a jestli se vdáváte či ženíte jen pro zábavu a nechápete hodnotu
manželství, pak je to jen žert. Není to manželství. V Sahadža józe ale především pochopíte opravdovou hodnotu manželství, to,
co to znamená. A dnes budeme šťastnou shodou okolností slavit i sahadžajogínské svatby, během kterých uvidíte, jak se můžete
pokoušet naplnit božské zákony manželství, a můžete se podle nich nechat oddat. V Austrálii a i v jiných zemích vidím, že
manželství ztratilo svůj posvátný charakter. Lidé nechápou, že když páchají hřích proti manželství, tak páchají tak obrovské
hříchy, že kvůli tomu bude trpět mnoho generací. Člověk musí chápat, že věrnost je základem manželství. Bez věrnosti nemá
manželství žádný význam. Jestliže nejste schopní být věrní, znamená to, že jste se ještě nestali lidskou bytostí. Člověk musí být
věrný. Manželstvím stvrzujeme, že je tento problém vyřešen, že jsme skončili s vybíráním a že se teď usadíme s jedním
člověkem. Sdílení života, nejsoukromějšího života, je s jedním člověkem. Takže musíte být s tím člověkem úplně sladění, musíte
mít úplné pochopení a musíte si vybudovat pro druhého naprostou věrnost. Jak se říká, manželství slouží rozmnožení druhu.
Protože vy jste jiný druh, vy jste sahadžajogíni, manželství je pro vás nový druh vědomí - vy vychováte děti velmi vysokého
kalibru. Velcí světci dychtí po tom, aby se na této Zemi mohli narodit. Pokud najdou dobré sahadžajogíny, kteří se milují, kteří v
Sahadža józe dělají velké pokroky, kteří jsou Sahadža józe oddaní, rozhodně si pro sestup na tuto Zemi vyberou právě takové.
Takže je velmi důležité a v tomto čase naléhavé, abyste pochopili hodnotu manželství v Sahadža józe. Již bylo oddáno mnoho
párů, ale jaká je jejich hodnota, jaká je jejich důvěryhodnost, když je oddal ve jménu Boha člověk, který není realizovanou duší?
Musí to být realizovaný člověk, jinak nemá oprávnění oddávat ve jménu Boha. Civilní sňatek je další věc, protože tito lidé se
neberou ve jménu Boha, ale ve jménu národa. Jestli se máte vzít ve jménu Boha, musíte být realizovaní. Člověk by měl pochopit
každý detail manželství, který se odehrává, měli byste vědět, co děláte a proč to děláte. Jsou tu jisté sliby, které si dáte. Převzali
jsme tento systém sňatku ze staré sňatkové tradice a udělali jsme nějaké změny v souladu se Sahadža jógou. Snažili jsme se
vše dodržet, všechny ceremonie, které se vykonávají v kostelech a v dalších náboženstvích, ale většina je založena na Kundaliní.
Takže v manželství dáte slib ohni, dáte slib ohni, protože oheň je ten, který spaluje vše ošklivé. Kundaliní je do jisté míry jako
oheň, protože je to jediná energie, která stoupá vzhůru. Jako stoupá oheň, tak stoupá Kundaliní. Proto je k ohni připodobňována.
Oheň je energie, která je v žaludku, což je dharma, tedy náboženství. Náboženství sahadžajogínů je o udržení se ve středu a
vyvarování se extrémů. Jak se vdáte, vaše porozumění Sahadža jógy vás bude táhnout ještě více ke středu a budete se sebou
těšit. Budete se těšit přítomností, přítomností takovou, jaká je. Sahadžajogínské manželství je opravdu fantastické, pokud jsou
sahadžajogíni, kteří se berou, rozumní a stejně vyvážení. Pokud jeden druhého nekritizují, nesnaží se dominovat jeden druhému.
Je možné, že když si sahadžajogín vezme jiného, že se ten druhý v Sahadža józe zdokonalí. Je však také možné druhého sahad-
žajogína v jeho růstu zbrzdit, pokud je ten druhý sahadžajogín moci chtivý a tak negativní, že může druhého člověka zkazit.
Záleží však na vašich kvalitách, zda půjdete nahoru či dolů. Takže manželství je v Sahadža józe velké požehnání, protože
všechna božstva a všichni andělé tato manželství sledují a postarají se o to, aby tato manželství byla úspěšná.
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1981-0407, Sahadža svatby a púdža ke Gruha Lakšmí, 7/4/1981, (nekontrolováno) Austrálie

View online.

Sahadža svatby a púdža ke Gruha Laškmí, 7/4/4981, Sydney, Austrálie
Dnes je výročí dne svatby a Já jsem povolila tyto oslavy, protože manželství je v Sahadža józe velmi důležité. V Sahadža józe je
to jedna z nejdůležitějších věcí, měli byste se vdát či oženit. Za prvé, manželství vám dává rovnováhu porozumění, pokud máte o
manželství správné představy. Jestli máte podivné představy a jestli se vdáváte či ženíte jen pro zábavu a nechápete hodnotu
manželství, pak je to jen žert. Není to manželství. V Sahadža józe ale především pochopíte opravdovou hodnotu manželství, to,
co to znamená. A dnes budeme šťastnou shodou okolností slavit i sahadžajogínské svatby, během kterých uvidíte, jak se můžete
pokoušet naplnit božské zákony manželství, a můžete se podle nich nechat oddat. V Austrálii a i v jiných zemích vidím, že
manželství ztratilo svůj posvátný charakter. Lidé nechápou, že když páchají hřích proti manželství, tak páchají tak obrovské
hříchy, že kvůli tomu bude trpět mnoho generací. Člověk musí chápat, že věrnost je základem manželství. Bez věrnosti nemá
manželství žádný význam. Jestliže nejste schopní být věrní, znamená to, že jste se ještě nestali lidskou bytostí. Člověk musí být
věrný. Manželstvím stvrzujeme, že je tento problém vyřešen, že jsme skončili s vybíráním a že se teď usadíme s jedním
člověkem. Sdílení života, nejsoukromějšího života, je s jedním člověkem. Takže musíte být s tím člověkem úplně sladění, musíte
mít úplné pochopení a musíte si vybudovat pro druhého naprostou věrnost.
Jak se říká, manželství slouží rozmnožení druhu. Protože vy jste jiný druh, vy jste sahadžajogíni, manželství je pro vás nový druh
vědomí - vy vychováte děti velmi vysokého kalibru. Velcí světci dychtí po tom, aby se na této Zemi mohli narodit. Pokud najdou
dobré sahadžajogíny, kteří se milují, kteří v Sahadža józe dělají velké pokroky, kteří jsou Sahadža józe oddaní, rozhodně si pro
sestup na tuto Zemi vyberou právě takové. Takže je velmi důležité a v tomto čase naléhavé, abyste pochopili hodnotu manželství
v Sahadža józe. Již bylo oddáno mnoho párů, ale jaká je jejich hodnota, jaká je jejich důvěryhodnost, když je oddal ve jménu Boha
člověk, který není realizovanou duší? Musí to být realizovaný člověk, jinak nemá oprávnění oddávat ve jménu Boha. Civilní sňatek
je další věc, protože tito lidé se neberou ve jménu Boha, ale ve jménu národa. Jestli se máte vzít ve jménu Boha, musíte být
realizovaní. Člověk by měl pochopit každý detail manželství, který se odehrává, měli byste vědět, co děláte a proč to děláte. Jsou
tu jisté sliby, které si dáte. Převzali jsme tento systém sňatku ze staré sňatkové tradice a udělali jsme nějaké změny v souladu se
Sahadža jógou. Snažili jsme se vše dodržet, všechny ceremonie, které se vykonávají v kostelech a v dalších náboženstvích, ale
většina je založena na Kundaliní. Takže v manželství dáte slib ohni, dáte slib ohni, protože oheň je ten, který spaluje vše ošklivé.
Kundaliní je do jisté míry jako oheň, protože je to jediná energie, která stoupá vzhůru. Jako stoupá oheň, tak stoupá Kundaliní.
Proto je k ohni připodobňována. Oheň je energie, která je v žaludku, což je dharma, tedy náboženství.
Náboženství sahadžajogínů je o udržení se ve středu a vyvarování se extrémů. Jak se vdáte, vaše porozumění Sahadža jógy vás
bude táhnout ještě více ke středu a budete se sebou těšit. Budete se těšit přítomností, přítomností takovou, jaká je.
Sahadžajogínské manželství je opravdu fantastické, pokud jsou sahadžajogíni, kteří se berou, rozumní a stejně vyvážení. Pokud
jeden druhého nekritizují, nesnaží se dominovat jeden druhému. Je možné, že když si sahadžajogín vezme jiného, že se ten druhý
v Sahadža józe zdokonalí. Je však také možné druhého sahad- žajogína v jeho růstu zbrzdit, pokud je ten druhý sahadžajogín
moci chtivý a tak negativní, že může druhého člověka zkazit. Záleží však na vašich kvalitách, zda půjdete nahoru či dolů. Takže
manželství je v Sahadža józe velké požehnání, protože všechna božstva a všichni andělé tato manželství sledují a postarají se o
to, aby tato manželství byla úspěšná. Pokud však máte tendenci vaše manželství ničit, protože máte stále stejné vědomí, jako
jste měli před tím, a chcete dělat totéž, může to skončit neúspěchem jako u zvířat. Kdybyste žili se zvířaty, začali byste se i vy
chovat jako zvířata. Takže sahadžajogíni musí vědět, že jejich vědomí se změnilo, jste jiní lidé, musíte žít se sahadža- jogíny i s
lidmi, kteří ještě svou realizaci nezískali. Můžete s nimi mluvit, ale oni musí vědět, že sahadžajogíni mají jinou úroveň vědomí.
Pokud si tento bod uvědomíte, pokud rozumíte tomuto jednoduchému bodu, že vaše vědomí je jiné, budete se mnohem lépe
přizpů- sobovat manželskému životu. V Sahadža józe není žádný rozvod, nepomýšlíme na rozvod, protože nikdo nikoho nenutí.
Pokud se lidem nedaří spolu žít, je to škoda, ale zatím jsme tu žádné rozvody neměli. Protože však lidé pocházejí z různých
kultur, je tu možnost se nechat legálně rozvést. V Sahadža józe však nic jako rozvod neexistuje, protože nikdo nikoho nenutí.
Člověk musí chápat manželství, je tu pro vaše potěšení. Jestliže vám však nedává potěšení, neumíte se jím těšit, pak je to
zbytečné. V Sahadža józe je potřeba zajistit, aby se lidé svým manželstvím těšili. Aby spolu dobře a spokojeně žili. V Sahadža
józe je to zodpovědnost obou lidí. Například v Mém vlastním případě Můj manžel nebyl realizovaná duše, nerozuměl významu
realizace, ani nebyl hledač. Přesto všechno... Rád by si nyní poseděl na Mém klíně! Víte, přes to všechno, jsem se nerozčilovala,
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netlačila jsem na něj, na nikoho netlačím. Řekla jsem: "Postupně to bude schopen jasně vidět." Takže dokonce i když ten člověk
není realizovaný, můžete to dobře zvládnout a žít spolu velmi šťastný život. Pokud jste však oba realizovaní, je to mnohem lepší,
a měli byste se tím těšit. Zájem by ale měl být o Sahadža jógu. Pokud máte jiné zájmy, mohou nastat problémy, protože
sahadžajogíni nemohou tolerovat, aby jejich partneři plýtvali svou energií na nesmysly. Může tak vyvstat nový druh konfliktu mezi
Sahadža jógou a sahadžajogíny a jogínkami. Nikdy by tu však žádný konflikt neměl být, protože máme tolik metod, pomocí
kterých můžeme zjistit, co se s námi děje. Pokud je s námi něco v nepořádku, měli bychom se k tomu postavit čelem a vyčistit to.
Neměli bychom čistit čakry druhých lidí, ale své vlastní. V podstatě nevěnujeme sami sobě tolik pozornosti, jako věnujeme
druhým. Musím říct, že sahadžajogínská manželství budou nejúspěšnější manželství - musí taková být. Obnoví instituci
manželství na zdravém základu. O tom není žádných pochyb. Ti, kteří se vezmou v Sahadža józe, budou tvořit výjimečně šťastné
manželské páry. Jakmile se ale vezmou, okamžitě na ně začnou útočit negativity, protože negativity nejsou moc rády, když vidí,
že je někdo šťastně ženatý či vdaná. Budou se snažit ze všech sil, aby vyvolaly řadu problémů a spoustu komplikací na začátku,
jen aby viděly rozpad těchto manželství.
Když jim začnete nahrávat, budete mařit své šance na získání dobrých realizovaných duší do vaší rodiny, protože ony by takovou
situaci nepřijaly. Pokud se na začátku hádáte, není to dobře, protože vaše hodnocení u nich klesá. Takže musíte být velmi trpěliví,
měkcí a jeden na druhého hodní, posta- rejte se o to, abyste vytvořili vstřícnou atmosféru pro ty velké duše, které chtějí přijít na
Zemi. Pokud to tak není, budou čekat, nebudou se inkarnovat, protože nechtějí mít rodiče, kteří se budou hádat, bít a podezřívat,
jeden druhému dělat potíže. Takže musíte vědět, že manželství má v Sahadža józe specifický význam. Neberete se jen kvůli
módě, berete se, protože chcete mít za děti realizované duše, které chtějí přijít na Zemi. Dáme jim místo a výchovu. Pokud
nechápete hodnotu manželství, pak je lepší, abyste se v Sahadža józe neženili a nevdávali. Je lepší toho Sahadža jógu ušetřit. Je
tu jeden háček, v Sahadža józe jste všichni zrozeni ze stejné Matky, všichni jste jistým způsobem bratři a sestry. Pokud se budete
brát, je to trochu podivné, protože jak by si mohl bratr vzít svou sestru? Můžeme říci, že bude lepší, když si vezmete někoho z jiné
komunity - abyste si nebrali někoho ze stejné komunity. Například sahadžajogín ze Sydney by si mohl vzít sahadžajogínku z
Melbourne. Měla by tu být nějaká vzdálenost, aby to nebylo jako mezi bratry a sestrami, tak by to mělo být lepší. Viděla jsem, že
takto častěji vznikají konflikty, protože lidé se stále drží představy, že oni jsou z Melbourne a ti druzí ze Sydney. Sydney. Mezi
Sydney a Melbourne by neměl být žádný konflikt. Protože jakmile se začnou dohadovat, pak řeknou: "Jo, ty jsi z Melbourne, tak
proto se tak chováš." A ona na to: "Vy ze Sydney, vy jste prostě takoví." Okamžitě, jak něco uděláte, začnete se o tom hádat.
Musíte vědět, že nejste člověk ze Sydney nebo z Melbourne, vy nejste nic jiného než sahadžajogín. A jako sahadžajogíni nemáme
kasty, komunity ani rasy, ani náboženství nebo národnostní hranice. Nezáleží na tom, z jakého jste národa, jste sahadžajogín a
jste univerzální bytost - tím jste. Můžete cítit vibrace lidí, co sedí okolo, nezáleží na tom, jestli je z Havaje nebo z Ameriky, na tom
nesejde. Když toto cítíte, znamená to, že nepatříte žádné komunitě, žádné konkrétní zemi, jste univerzální bytost. Toto musíte
vykonat, musíme vytvořit více univerzálních bytostí. Abychom to urychlili, musíme dostat na Zemi ty velké duše, takže je to velice
důležitá práce. Musejí se dostat na Zemi, protože tvoří velké kanály božské práce. Jakmile začnou sestupovat na Zemi ti
skuteční, vše se urychlí. Bude to tak velkolepé - vy nevíte jak, bude to náhlá a obrovská exploze Sahadža jógy. Budete žasnout,
jak rychle bude růst, když přijdou tito lidé. A měli bychom podniknout takové kroky, abychom dostali skutečná požehnání těchto
lidí tak, aby přišli na Zemi. Je to velice důležité. Takže bych vás ráda požádala, abyste pomýšleli na manželství z nového úhlu a s
novými představami, díky kterým skutečně pochopíte význam a hodnotu těchto manželství. Pak může být vaše manželství
úspěšné a neskončí krachem nebo nějakým nesmyslem. Což je tak velmi hříšné, protože se necháte oddat před realizovanými
dušemi. Takže není to o tom nechat se oddat jako ostatní, kteří si na auto nalepí ceduli "Novomanželé" a pak jdou a nechají se
rozvést. V Sahadža józe toto nemůže být, je to vážná věc. Pokud to neberete vážně, je lepší, abyste do manželství nevstupovali.
Jestliže máte ohledně manželství nějaká očekávání, bude lepší, abyste se nebrali. Bude lepší, abyste se nebrali. Nikdo vás
nebude nutit, abyste se vzali. Prostě jen řekněte: "Ne, vůbec ne, já se neožením a nevdám." Pokud ale budete pokračovat, budete
Sahadža józe škodit nejhorším možným způsobem. Je to jako byste Sahadža józe vrazili kudlu do zad. Není potřeba, abyste se
brali, pokud sami nechcete. Právě naopak, bude lepší, když bude mnoho sezdaných párů, které mohou mít děti, a jim se mohou
narodit ti skvělí lidé. Pokud si ale myslíte, že přizpů- sobení se a to vše znamená setrvání na vašich původních představách o
manželském soužití, je lepší, abyste se nebrali. Je to nové nebeské manželství, na které musíte být připraveni tak, abyste mohli
přijmout krásu a požehnání, ale také jeho absolutně nejvyšší význam. Doufám, že pochopíte, že Sahadža jóga zdůrazňuje
manželství, ale nevěříme v žádnou askezi a útěk od rodinného života. Věříme, že rodinný život je to nejdůležitější. Musíme jej na
této Zemi velmi dobře upevnit, abychom v těchto krásných hnízdech božské lásky mohli vidět narození velkých duší a abychom
tak mohli pokračovat. Není úniku, je potřeba vést velmi dobrý rodinný život. Přeji vám všem, abyste měli velmi šťastný manželský
život. A těm, kteří jsou svobodní, také přeji, aby měli velmi šťastný manželský život.



Myslím, že jsem vdaná už 36 let ke dnešnímu dni. Uběhlo mnoho let, ale stejně se se svým mužem cítím jako nevěsta, protože
jsme vedli svůj život opravdu moudře. Samozřejmě, že jsme měli nějaké drobné neshody, ale na konci člověk celou věc vidí úplně
jinak. Dnes poslal krásný dopis, ve kterém vám děkuje za všechnu laskavost, kterou Mi projevujete, a za všechnu laskavost,
kterou projevujete jemu. Takže bychom měli začít s púdžou, dnes Mne uctíváte jako Gruha Lakšmí. Jako Gruha Lakšmí ve vás,
což je velice důležité uctívat Mne jako Gruha Lakšmí, protože všichni máte problém s vaší Gruha Lakšmí. To je vaše levé Nábhí.
Takže doufám, že se to zlepší. Začneme s púdžou. Po této krátké púdži uděláme Déví havan, protože jsme jej ještě neudělali a je
velmi důležitý. Dnes to nějak musíme zvládnout, pokud to bude možné.



1981-0523, Napadení Svadhištány - cukrovka a rakovina krve (4 min)

View online.

19810325 - Napadení Svadhištány - cukrovka a rakovina krve (Sydney, Austrálie)

Cukrovku způsobuje, když lidé příliš přemýšlejí. Přemýšlejí do té míry, že toto centrum musí tvrdě pracovat a nemůže dávat
dostatečnou pozornost slinivce, která je na levé straně. Levá strana díky tomu zamrzne a pravá strana pracuje velmi tvrdě. Jak
tedy cukrovku vyléčíte? Jediný způsob je, že pokud jste realizovaná duše, budete dávat do slinivky vibrace a tím tu osobu dáte do
rovnováhy. Tímto způsobem to vyrovnáte. Pokud to dokážete vyrovnat, lidé se cukrovky zbaví natrvalo. Artritidu lze také léčit, ale
nyní vám musím říct o slezině. Je to velice důležitý orgán v nás a myslím si, že každý z vás mu musí plně porozumět. Slezina -
vůbec netušíme, jak moc je v nás důležitá. Je to náš rychloměr. Stará se o naši rychlost. V současné době jsme se enormně,
přímo teleskopicky zrychlili. Mluvíme zkráceně, chodíme zrychleně. Jsme velmi zrychlení lidé a toto zrychlení nastává, když se
slezina pomate. Jak se slezina pomate? Je to velmi prosté. Slezina existuje, aby tvořila nové krvinky, červené krvinky, které si
mají poradit s jakoukoli naléhavou situací, kterou procházíte. Například: jíte své jídlo, což je stav pohotovosti. Potřebujete více
červených krvinek. Takže vaše slezina začne produkovat více červených krvinek, ale současně jsou tu v 9 ráno zprávy, kde
zaslechnete něco strašného, takže je tu další pohotovost. Pak se bleskurychle najíte a dáte se do běhu. Třetí pohotovost. Chudák
slezina úplně šílí. Neví, kdy má produkovat jaké krvinky. Neví, co si s vámi počít, protože najednou máte tři, čtyři věci naráz -
snídat, nastupovat do auta, snídat, mluvit s někým, někdo volá: „Nastup si!“ - a to vše se odehrává současně. Chudák slezina neví
kudy kam. Takže se zblázní. Pak přijde útok a dostaví se rakovina krve. Rakovina krve je důsledek „zrychlenosti“. Takže člověk se
musí pečlivě starat o to, aby jeho slezina byla v pořádku. Varuji vás jako Matka. Znám tyto problémy. Vyléčili jsme i rakovinu krve,
ale je to hrozná nemoc, a jakmile jednou zvítězí, pak může být za týden konec. Vyléčili jsme mnoho pacientů s rakovinou krve,
kterým řekli, že umřou během osmi dnů. Víte, to je vše, vyřknou ortel: „Za osm dní nebo za měsíc.“ Tohle o vás prohlásí v
nemocnici: „Umřete.“ Ale v Sahadža józe se můžete pokusit vyléčit je. Vyléčili se, a když pak šli k lékaři, řekli jim jen: „Hm, víme,
že je to pozoruhodné, ale nemůžeme věřit, že to bylo Sahadža jógou.“ Dokonce, i když je vyléčen lékař, řeknou: „Ten doktor se teď
zbláznil. Jak může takhle mluvit?“ Tady stanovili, že ten člověk za osm dní umře, a on se vyléčil a ani ne po dvou letech zase
nabírá sílu. Řeknou si, že za tím něco musí být, nechtějí to však přijmout, protože to zpochybňuje jejich poznání. Nejsem tu však
od toho, abych jim brala jejich profesi. Mohou mít spoustu pacientů, nejsem tu proto, abych léčila lidi. Je to jen v tom, že hledači,
kteří ke mně přijdou pro realizaci, jsou požehnáni Božskou milostí a začnou se těšit i dobrému zdraví. Vyléčí se, protože to jsou
hledači.

http://amruta.org/?p=22191


1981-1005, Kundaliní a její umístění (2 min)

View online.

19811005 - Kundaliní a její umístění

Uvnitř nás, jak jsem vám řekla, je tato zbytková síla, které se říká Kundaliní. Je částí všepronikající síly, která myslí, chápe,
koordinuje, miluje. Všechny tyto síly uvnitř nás jsou sjednoceny jako Kundaliní. O Kundaliní bylo napsáno velmi mnoho knih. Když
jsem je četla, byla jsem šokována, jak mohou lidé psát knihy o Kundaliní, aniž by chápali, co znamená a kde je. Tak velké knihy
byly napsány o Kundaliní, které říkají, že Kundaliní je v žaludku, některé říkají, že Kundaliní je v nose. Nevím, jak to mohli lidé
napsat, napíší cokoliv a vydají to a nebojí se Boha, že píší všechny tyto nesmysly, aniž by tomu rozuměli. Kundaliní je tedy
umístěna v křížové kosti. Tato kost, dokonce i v angličtině, se nazývá svatou. To slovo pochází z řečtiny, poněvadž jak jsem vám
řekla, Řekové věděli o Kundaliní. Sacrum znamená svatý. Tato kost je svatá kost. A proč je svatá - protože Kundaliní, prapůvodní
přání v nás sjednotit se s Božským, je stále ještě neprojevená a spící, a je to nejbezpečnější místo pro ni.

http://amruta.org/?p=22290


1981-1005, Nevinnost a Muládhára (4 min)

View online.

19811005 - Nevinnost a Muládhára

Pod Kundaliní, která je ve tři a půl závitech, je umístěno velmi důležité centrum nevinnosti, je to centrum nevinnosti. První věcí,
která vyzařovala z všepronikající síly, byla - měla formu, měla bych říct, všepronikající síla nebyla nic jiného než nevinnost, která
je tou nejmocnější věcí na světě, vaše nevinnost. A tato nevinnost je umístěna pod Kundaliní a je ozdobena božstvem, kterému
se říká Šrí Ganéša, který má chobot jako slon. Toto je bídža, základ Krista. Toto tvoří jádro... a pak se inkarnoval na tuto Zemi,
toto je jeho subtilní forma, inkarnoval se jako Mahavišnu, což je popsáno v Déví Puráně, nebo mu říkáme Kristus. Jméno Kristus
a Ježíš mají také velký význam a vztahují se k něčemu, co se stalo předtím. Tato velká inkarnace Krista přišla na Zemi. Nebyl
ničím jiným než nevinností, sama nevinnost vzala na sebe podobu a byla to sama všepronikající síla, která na sebe vzala tuto
podobu a přišla na tuto Zemi. Proto je to velmi důležité centrum, je počátkem, protože je nevinností. Je jako lotos a je umístěno v
bodě, kde se v nás otevírají brány do pekla. Toto centrum dává růst na hrubé úrovni. Je to subtilní centrum zvané Muládhára
čakra, čakra Muládhára. Muladhára znamená podpora kořene. Kořenem je Kundaliní. Je podporou kořene. Kundaliní je Matkou a
toto je vaše nevinnost, vaše dětství a tak je ona Matkou. A Matka je tu proto, aby vám dala realizaci, celou tu dobu čeká, je vaší
vlastní individuální Matkou, a jen čeká, celé věky, aby vám dala zkušenost seberealizace, aby vám dala druhé narození. Takže
poslední centrum se stará, na hrubé úrovni, o pánevní pletenec, o kterém jste už slyšeli, který má čtyři subplexy, kterým říkáme
čtyři okvětní lístky, jsou tam čtyři okvětní lístky. Toto centrum se tedy na hrubé úrovní stará o pánevní pletenec, který má na
starosti vylučování. Nad tímto centrem se musíme trochu více zamyslet, protože je velmi důležité pochopit, že má také na
starosti sex a reprodukci, převážně sex a další vyměšování. Můžete zde vidět, že je umístěno pod Kundaliní. To znamená, že sex
ve vaší evoluci nehraje žádnou roli.

http://amruta.org/?p=22291


1981-1029, Co je meditace, Mana a Prána (15 min)

View online.

19811029 - Co je meditace, Mana a Prána

Mohli bychom teď... Co bych vám dnes měla říct o praktické stránce? Tedy o meditaci. Zaměřme se na to, co je meditace a co je
k meditaci třeba. Nejprve tedy máme levou stranu, to je Mana-šakti, síla vašich emocí. Emoce jsou spojené také s vaší pravou
stranou, Pránou. Například když jste emocionálně rozrušení. Zrovna teď jsme se rozrušili, pak se naše „šva“, náš dech se zrychlil.
A cítili jsme, že celé naše tělo nějak reagovalo. Cítili jsme reakci své Prány, tedy i pravé strany, jak se snažila také projevit. Když
například došlo na slzy, to je element vody. Všechno se dalo do pohybu, celá ta emoce se tolik vzdouvala napovrch, a tím se do
toho zapojila i naše Prána. Řekněme například, že jste vyděšení. Když se bojíte... Když jste hodně vyděšení, co se stane? Když
máte strach, tak se váš dech také velice zrychlí, že ano? Je to tedy propojené. Je to tedy spojené. Když se bojíte, je to propojené
s Pránou ve vašem dýchání a celý fyzický systém je propojen s vašimi emocemi. Když hodně pláčete, stále roníte slzy, nebo když
jste zasmušilý člověk, odrazí se to ve vašem obličeji, ukáže to i vaše Višudhi, nejen Anaháta, ale i Višudhi. Pak se poškodí i vaše
Ádžňá. Všechny čakry tedy odrážejí levou stranu takovým způsobem, že se to projeví i fyzicky. Což dokazuje, že obě strany jsou
velmi propojené. Když máme tedy tyto dvě strany v sobě nějakým způsobem rozpustit - levou a pravou stranu - protože když je
nerozpustíte, zůstanete v polovině cesty, zde, takže tyto dvě věci musíte rozpustit. Co dělat, aby se rozpustily? Co můžeme v
meditaci dělat? Napadá vás něco? Máme tedy Pránu a Manu. Prána reprezentuje pravou stranu a Mana-šakti levou stranu. Obě
se musí rozplynout, „laja“, což znamená rozplynout se. A jak to uděláme, aby se obě rozplynuly? Jsou spolu spojené. Po realizaci,
ne před ní. Takže před meditací se dáme do rovnováhy. Vyrovnáme strany, které je více a které méně, v tu chvíli. Řekněme, že jste
právě emocionálně rozrušeni. Pak si přehodíte pravou stranu na levou. Když jste rozrušeni z levé strany, myslím tím - rozrušeni
tak, že levá strana je ztuhlá, pak si zvednete levou stranu a dáte se do rovnováhy, před meditací. Nejprve se podívejme, která
strana je slabší. Polož si takhle ruce. V pořádku? Cítíš chladný vánek? Fouká? (Šrí Mátadží hovoří k malé dívence) Jakmile se
tedy dostanete do rovnováhy, pak je nejlepší zaměřit pozornost na své emoce, na Mana-šakti. Pozorujte je. Můžete osvítit své
emoce tím, že budete myslet na svou Matku. Abyste je osvítili. Ona pak vyřeší ten problém, jakékoli problémy v Maně. Chápete?
Jakmile se tedy napojíte na emoce a začnete je pozorovat v meditaci, zjistíte, že tyto emoce ve vás vzrůstají. A když se je
pokusíte předat Matce, jak se říká, položit je k Lotosovým chodidlům Matky, tyto emoce se začnou rozpouštět a jaksi se
rozprostřou, rozšíří se, rozšíří. Rozšíříte je tak, že pocítíte, že své emoce ovládáte. Že je máte pod kontrolou. A tím, že je ovládáte,
se tyto emoce, které se rozšířily, osvítily, stanou mocnými. A jakmile budete vnímat emoce tímto způsobem, pak se může vyřešit
jejich příčina. Tak například, právě teď jste se emocionálně rozrušili, protože jsem, řekněme, hovořila o těchto dětech. Přirozeně,
každý by byl rozrušený. Když jste tím tedy rozrušeni, položíte ten problém a ty pocity, které ve vás narůstají, ty vlny emocí, které
přicházejí, k Lotosovým chodidlům vaší Matky. Tím se jich, dá se říct, dotkne ta síla, čímž se tyto emoce stanou osvícenými. A
když se emoce stanou osvícenými, mají sílu vyřešit problém. Rozumíte tomu? Jako kdyby dosáhly břehu, kde získaly světlo, pak
se ten problém může vyřešit. Protože teď už nejste v individuální buňce, jste v prostoru, jste v samašti, a protože jste vstoupili do
toho místa, získali jste síly, díky nimž můžete proniknout do těla jiného člověka, cítit vibrace druhého člověka, zvednout
Kundaliní. Jinak byste to nemohli dělat. A pro vás je to velmi snadné, protože tu s vámi sedím osobně. Je tak jednoduché tam ty
emoce položit, aby byly osvíceny a vaše přání se splnilo. Protože emoce nejsou nic jiného než přání. Nesplněná přání. Ještě se to
dá udělat jinak - když se emoce vezmou a vloží se... tyto emoce jsou vlastně levá strana, jsou tedy přáním. Toto přání, jakékoli
přání, se tedy vezme a vloží se do Prány. Jak je ale vložit do Prány? Tím, že kontrolujete svou Pránu. Proto někteří provádějí
Pránajámu, víte? Když se teď například posadíte, velmi pohodlně, a dáte pozornost na to přání, které máte. Pozornost je velmi
důležitá, víte? Pozornost se pak musí zaměřit na Pránu, tím se tam dostanou emoce, pak tyto emoce vložte do své pozornosti, to
znamená, že si jich budete vědomi. Pak je třeba sledovat svůj dech. Zkuste to, zkuste omezit dýchání, zredukovat. Tak, že
vydechnete, chvíli počkáte a pak se nadechnete. Nadlouho a pak vydechnete. Během minuty se tak vaše dýchání omezí. Zkuste
to. Nádech. Teď s emocemi, držte pozorost na emocích. Tím se upevní spojení s nimi. Hmm, lepší. Cítíte, jak Kundaliní stoupá?
Při dýchání zjistíte, že je zde mezi- prostor, který necháte prázdný. Nádech, zadržet dech, teď výdech, nedýchat. Nádech, zadržte
dech, pak výdech. zadržte dech, pak výdech. Zůstaňte ve výdechu. Nádech. Teď začněte dýchat tak, že přestanete dýchat.
Pozornost by měla být na srdci, případně na emocích. Je to lepší. Zadržte v sobě na chvíli nádech, vydechněte a pak vydržte
chvíli vydechnutí. A znovu. Pak zjistíte, že chvíli nedýcháte. Hm, vidíte, uklidnili jste se. Mezi vaší Pránou a Manou se vytváří
rovnováha. Obě Šakti se sjednotí. Zkuste v tomto stavu vnitřního ticha dát pozornost na svou mysl. Ztratila se. Zamyslete se nad
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tím, je tichá, už tam není. Děje se vlastně to, že tato pozornost se dotkne mysli, kterou osvítí. Všimněte si, mysl je tichá. Zkuste ji
v sobě najít. Zkuste to. Kde je má mysl? Zkuste ji najít. Není tam, nepracuje. Zkuste to znovu. Pracuje, ale stala se samašti,
kolektivní. Vidíte? Pochopili jste to? Žádná myšlenka. Tohle cvičení vám dá bezmyšlenkové vědomí, upevní vás v
bezmyšlekovém vědomí, kde nejsou žádné myšlenky.



1981-1029, Cvičení pro Múladháru, Svadhištánu a Višudhi (10 min)

View online.

19811029 - Cvičení pro Múladháru, Svadhištánu a Višudhi

Včera jsem vám říkala o fyzické stránce. Jak fyzicky dosáhnout rovnováhy za pomocí všech těchto pohybů a zvedání Kundaliní
atd. A jak dát určité čakry, kam patří, především Múladháru, která je velmi důležitá. Pro Múladhára čakru je cvičení, jak jsem
říkala, kde obě nohy... Mohli bychom to zkusit znovu? Dejte si obě nohy k sobě a zkuste je tlačit proti sobě. Tlačte je proti sobě. A
tlačte to celé směrem dolů. Můžete to udělat obráceně, že to budete tlačit směrem dolů - rukama tlačit dolů. Tlačte. Ano. A teď
tlačte paty směrem nahoru. Tlačte je směrem k sobě, znovu, znovu. Zatlačte je po stranách dolů. Jste ztuhlí, musím říct. Dobře,
znovu. Poradím vám ještě jednu věc, kterou na to můžete zkusit. Dát jednu nohu přes druhou, takto. Ano, tak. Tlačte. Takto je to
lepší. Tlačte nahoru. Tuhle nahoru, jak jen to jde. Druhou dolů. Jednu tlačte dolů, druhou nahoru. Je to lepší. A teď nohy vyměňte.
Tuhle tlačte dolů, stejným způsobem - dolů. Jednou rukou můžete tlačit nahoru, druhou dolů. To je lepší způsob. Teď takhle.
Zkuste to. Držte je ze strany, ze strany, jako on. Ne, ne, ruku směrem dolů, ano. Tuhle nohu držte levou rukou, levou rukou, pak
neuhýbá do strany. Tak, jak sedí on. Dobrá. Jde to dobře. Teď tlačte tuhle dolů a druhou nahoru. Tuhle nahoru a tuhle dolů. Teď
to zkuste obráceně. Zkuste to zase druhou nohou. Jde to? Ne, ne, ne, tuhle teď dolů. Ta která byla... ano, už správně. Teď je to
obráceně. Tlačte tuhle dolů, jak jen to jde. Tuhle nahoru. Uvidíte, že se to teď trochu rozevře. Zkuste zjistit - otevírá se? Už se
uvolněte a zkuste to. Sedí se vám teď lépe? Lepší? Je to už lepší? Je to lepší. Postupně se to zlepší. Postupně se vám to zlepší.
Nejste na to ještě zvyklí a také v tomto věku už je to těžší, ale zlepší se to, postupně. Sedni si takto. Když bude už od dětství
sedět takto, nebude chtít nikdy sedět jako vy. Dokážeš sedět takhle? Zkus to, zkus. Jogín: „Jane, sedni si se zkříženýma nohama,
jako při meditaci.“ No vidíš, umíš to. Jsi šikovná, skvělé, šikovná. Lepší. Jogín: „Jsou velmi subtilní, Matko.“ Jsou velmi subtilní,
ale je to o tom, jak vyrůstáte. Když pak začnete sedět jen na židli, odvyknete si, odvyknete si a pak se židle stane... chápete?
Jogín: „To, jak dříve seděla, to bych nedokázal, přímo na podlaze, měla nohy až takto. Dokázala sedět opravdu zvláštně.“ Děti
jsou velmi subtilní. Včera jsem vám tedy řekla jednu věc, jak si můžete zlepšit Múladháru. Druhá věc byla o Svadhištáně. Musíte
si držet obě nohy u sebe, takto. Zkuste je tlačit k sobě. Takto tlačte, držte je rukama a jen se kývejte. Zkuste prostě to horko
dostat ven. Je vysoký, že? Je to v pořádku. Teď se takto kývejte. Vysocí lidé to mají těžší. Takto se vám zlepší Svadhištána.
Kývejte se. Pojďme se podívat. Dejte si ruce směrem ke Mně. Zlepšuje se to. Svadhištána se takto zlepší. Jogín: „Je nějaké
cvičení na Višudhi?“ Pro pravou stranu? „Ne, Višudhi.“ Kterou, obě? „Ano, obě.“ Včera jsem to říkala - jedno z těch cvičení je
zvedat si Kundaliní. S uvolněnou hlavou, oběma rukama nahoru, jak jen to jde. Ukažte. Takhle ne. Zvedejte, rovně nahoru, výš,
výš. Obě ruce takto rovně. Zkuste to. Takto nejsou rovně. Natáhněte je. Nejde to? Je to teď lepší? Jen je natáhněte rovně nahoru.
Už je to lepší. Zlepšilo se to. Stále je to zatuhlé, ty ruce. Zkuste si teď vibrace. Mělo by to být lepší. Další je spojit si takto ruce za
zády. Zakloňte hlavu. Dobře. Velmi dobře. Hlavu tlač dozadu, Anno, středem. Zhubla jsi. Trpíš na játra? Jogínka: „Ano, držím
půst.“ Vezmi si trochu cukru. Hodně jsi zhubla. Jogín: „Je dobrý nápad sedět v lotosovém sedu, Matko?“ Jogín: „Je dobrý nápad
sedět v lotosovém sedu?“ Myslím, že ne. Někdy je to příliš. Při meditaci nemusíte. Jako cvičení je to dobré, ale ne k meditaci. K
meditaci je sahadža ásana. V sahadža ásaně jsou obě nohy úplně roztažené, co nejvíc to jde. Co nejvíc takto. Velmi pohodlně.
Měla by to být pohodlná pozice. To je sahadža ásana.
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1981-1101, Divali púdža, 01/11/1981, Londýn, Anglie

View online.

Dnes jsem vám řekla o důležitosti Lakšmí principu v nás a třech procesech, jimiž procházíme. Prvním je Gruha Lakšmí. Slaví se
většinou třináctý den nové fáze měsíce a říká se, že hospodyně musí dostat nějaký dárek. A nejlepší věc, kterou může dostat, je
nějaké nádobí. Můžete jí tedy dát nádobí. Vlastně je to oboustranně výhodné, protože pokud dostane nádobí, musí pro vás uvařit.
Je to velmi milý způsob, jak jí říct, aby pro nás něco uvařila. Následující čtrnáctý den je velmi důležitý, protože to je den Bohyně
jako síly. Síly, protože to byl Kartikéja, kdo zabil démona Narakasuru. A to byl jeden z nejhorších démonů, nebylo možné ho zabít.
Šiva a Párvatí se tedy spojili speciálně za tímto účelem, aby vytvořili tohoto mocného Šaktiputru, to znamená syna Šakti,
známého jako Kartikéja. A on se narodil právě proto, aby zabil toho hrozného ďábla, nazývaného Narakasura. A On ho zabil. To
bylo čtrnáctý den. Tento den je něco jako Halloween. Protože toho dne se otevřely brány pekla a všichni ďáblové byli uvrženi do
pekla. A proto bychom v tento den měli ráno odpočívat tak dlouho, jak jen to jde. Ať se tam hezky dostanou všichni ďáblové,
protože někteří mohou ještě být venku. Je lepší nechat je odejít. V oblasti, ve které jste, jejich existenci moc nevnímáte. Kdybyste
ale byli v oblasti podvědomí nebo kolektivního podvědomí, dokonce byste některé duchy viděli a také byste cítili jejich existenci,
viděli černé skvrny a podobně. Tento den je tedy velmi nebezpečný. Ale protože Narakasura byl zabit, lidé oslavovali. Tato oslava
probíhá následující den, kterému se říká Divali. V tento den se také uctívá Lakšmí, protože se má za to, že v tento den se Lakšmí
zrodila na Zemi z moře, jak jsem vám řekla minule. Poté přichází Nový rok, protože na severu Indie lidé tou dobou dokončují
sklizeň a zjistili, že tento den je velmi dobrý k oslavě Nového roku. A lze říci, že v Indii je to spíš společenská záležitost,
nemusíme se jí držet, pokud to tak necítíme. Můžete mít svůj vlastní Nový rok. Na jihu, v Maháráštře, mají totiž Nový rok jindy, jak
jsem vám řekla. Šaliváhana tam ve své dynastii založil jiný kalendář a slaví se podle něho. Takže musíme vědět, že nic z toho
není pevně dané. Nic není pevně dané. Neochota ke změnám pochází z neznalosti. Všechno je to pro vás, pro vaši radost a
štěstí. Celý systém svátků a oslav je pro vaše potěšení, a ne pro potěšení daného času nebo dne. Je pro vás, proto by měl být
přizpůsobitelný podle vašich potřeb a vašeho chápání. A také podle vašeho národního způsobu života. Neměli byste být
připoutaní k žádnému konkrétnímu druhu kultury, konkrétnímu druhu představ. Je to všechno pro vás. Všechny tyto svátky jsou
pro vás, ne pro Bohy. Oni tyto svátky nemají. Tyto svátky jsou zde jen pro vás. A když je slavíte, je to jen pro vaši radost a vaše
štěstí. A měli byste je slavit tak, aby vám daly co nejvíc potěšení. A měly by se slavit všechny svátky na světě. Čím více slavíte,
tím lépe. Proč vynechat příležitost, chápete? Jako sahadžajogíni můžete tedy slavit. Nemůžete se... Posuňte se více na tuto
stranu... Jako sahadžajogíni už teď nepatříte k žádné kastě nebo skupině, patříte k univerzální kastě. Jakmile začnete být
univerzální, můžete slavit všechny svátky všech náboženství. A mít z nich to nejlepší. Celý rok můžete slavit všechny svátky,
poznat je, čím více o nich víte, tím lépe. A jezte všechny druhy sladkostí, jakékoli máte ve zvyku, jakékoli, v jakýchkoli oblastech,
zemích a kulturách. Takže tímto způsobem musíme více slavit. Poslední den je velmi důležitý, je třeba říci, že je to velmi
univerzální den. Nazývá se Bhaija Dudža nebo také Vao Didžum v maráthštině, říkají mu různě. Je to den bratrů a sester.
Bratrsko-sesterský vztah musí být nesmírně silný. A je třeba zachovávat čistotu takového vztahu. Není nezbytné, abyste se
narodili jako bratři a sestry, není to nutné. Pokud jste však realizované duše, narodili jste se jako bratři a sestry. Ve společenství
Sahadža jógy je tedy třeba zachovávat tuto čistotu. Je velmi důležité, abychom se snažili vybudovat si tento postoj, že bratři a
sestry jsou něco velmi čistého. Jejich vztahy jsou velmi čisté. A neměli byste to v žádném případě pokoušet. Platí to do takové
míry, že i když někoho jen nazvete svým bratrem, stane se vaším bratrem. A čím více si rozvinete tento vztah, tím lepší bude vaše
levá Višudhi. Protože levá Višudhi je vztah s Bohem jako bratrem nebo s Bohyní jako sestrou. Šrí Krišnova sestra, jak víte, se
narodila Nandovi a Šrí Krišna sám se narodil ve vězení. Takže došlo k výměně. Museli Ji položit na Jeho místo. A když se pak
Kamsa, Krišnův strýc, tuto dívku pokusil zabít, vznesla se k nebi a coby blesk řekla: „Ten, který tě zabije, stále žije v Gókulu, dosud
je tam.“ Takže blesk, který vidíme, představuje tuto sílu, které říkáme Višnumája, síla sestry. Pokud bude váš vztah k ženám jako
sestrám správný a silný, vaše levá Višudhi bude velmi dobrá. Má mnoho dalších vlastností. Například člověk, který má velmi
dobrou levou Višudhi, je velice sebejistý. A nejen to - cokoli řekne, se splní. I když něco řekne omylem, stane se to. Levá Višudhi
je velmi mocné centrum. Pokud takový člověk mluví, aby něco kritizoval, něco omezil nebo proti něčemu vystoupil, jeho řeč má
sílu rozdrtit všechno, co se mu nelíbí. Jako například Kristus, Jeho levá Višudhi se projevuje Jeho vztahem k Máří Magdaléně.
Když vystoupil a řekl: „Ti, kdo nespáchali žádný hřích, ji mohou kamenovat“, projevil svou sílu. Jejich vlastní hřích ty lidi zcela
rozdrtil, nemohli nic dělat, protože tu byl hřích. A ten hřích pocházel z levé Višudhi. Nebyla v nich žádná čistota. A když chybí
čistota a člověk, který je tak čistý, řekne takovou věc, všichni tito lidé ztratí veškerou sílu. Nemohli ani kamenovat. Později se
Jeho sestra narodila jako Draupadí, a to velmi blízko místa, kde jsme byli, Vani. Víte, když jsme viděli... Gavine, vzpomínáš si,
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když jsme jeli do Nágpuru? Narodila se blízko Vani, a díky tomu je tam veliký chrám. Jmenovala se Draupadí a vy víte, jak se Šrí
Krišna snažil chránit Její cudnost. Slyšela jsem, že se lidé také snaží říkat něco proti Máří Magdaléně a Kristovi a všechno
možné. Je to známka úpadku našeho rozumu a naší morálky, že nedokážeme v žádném vztahu vidět čistotu. V žádném vztahu
nedokážeme vidět čistotu. Jako sahadžajogíni si to tedy musíme více rozvinout. Místo toho zjišťuji, že se lidé, zejména na
Západě, snaží spekulovat, koho za koho provdat. Že takové vztahy vznikají, je špatně. Není třeba domlouvat svatby a hrát tyto
romantické hry a podobně. Pokud má vzniknout manželství, stane se to. Nekazte ale atmosféru. Někteří lidé jsou jako
dohazovači, snaží se domlouvat manželství a jsou velmi pyšní, že zařizují sňatky, toho s tou a té s tím. Není to žádoucí. Nemělo
by se to dělat. Na neustálém domlouvání svateb není nic ctnostného. Když přijde čas na svatbu, dojde k ní. V době Mohameda
Sáhiba vyvstala velká otázka, protože bylo velmi málo mužů, ale mnoho žen všech věkových skupin. A nevěděli, co dělat, jak ty
dívky zachránit, protože mnoho mužů zemřelo ve válce. Ptali se tedy: „Co máme dělat v této katastrofální situaci, kdy je zde tolik
žen, ale velmi málo mužů?“ Řekl: „Dobrá, můžete si vzít čtyři nebo pět žen jakéhokoli věku.“ Protože žít podle dharmy znamená
žít ve společensky schváleném svazku, ne bez manželství. Řekl tedy: „Dobrá, můžete se oženit až pětkrát, ale musíte se oženit,
nemůžete žít bez sňatku.“ A proto trval na tom, aby byli všichni sezdaní a nežili ve vztahu bez manželství, což byl hřích. Jenže
dnes si muslimové myslí, že mají právo vzít si pět žen, i když je mužů víc a žen méně. To je špatně. Musíte najít řešení. A v té
době dokonce i vztah mezi sourozenci musel být vymezen, protože měli velký problém. Řekl tedy: „Takže, děti stejných rodičů se
vzít nemohou, ale bratranci a sestřenice ano.“ V té době. Ale doba se změnila, je jiná doba. Nejsme ve válce, nic takového se
neděje. Není takový problém. Rozviňme si tedy čistý bratrsko-sesterský vztah. Když jsme poprvé slavili Divali, požádala jsem lidi,
aby si každý našel jednu sestru. Každý muž musel mít jednu sestru, najít si jednu. A tehdy jsem řekla: „Začněme takto, až se
příště sejdeme v den, kterému se říká Rakhi Púrnima, uvážete na ruku týchž bratrů a sester rakhi. V Indii jsme to také tak udělali a
fungovalo to velmi dobře. Tam jsou ale tyto vztahy velmi silné. Jednou Dhumal uvázal rakhi Raulbáj. A když teď i Já něco řeknu
Raulbáj, nelíbí se mu to. Dosáhlo to až takové míry. Je to tak milé. A i Dhumalova žena si Raulbáj váží jako starší sestry. Je to
velmi sladké. Takovým způsobem vzniklo mnoho vztahů. A v následujícím roce se Raulbáj stala sestrou jednoho z našich
správců, který už jím není. A ona ten vztah udržovala dál a oni také, představte si. Celé je to o tom, že tento vztah je tak
výjimečný, tak blízký a tak čistý. A takový vztah by si měl každý rozvinout s ženou, s jakoukoli ženou nebo přítelem, kterého
chcete mít. Měli byste si pamatovat, že nemůžete překročit určitou hranici, musíte mít marjádu. Jinak se stanou bratry a
sestrami a pak se vezmou. To není možné. Musíme mít tedy hranice. To je velmi důležité. V Sahadža józe musíme mít marjády a
hranice. A jednou z nich je, že jakmile jednou někoho nazvete bratrem nebo sestrou, jedná se o naprosto čistý vztah. Když
půjdeme trochu dál, tak vztah, jak jsem vám řekla už dřív, s mladšími bratry vašeho manžela je právě takový, jsou jako vaši
mladší bratři. Všichni manželovi mladší bratři, nebo sahadžajogíni, kteří jsou mladší než váš manžel. A naopak - všechny ženy,
lze říci, manželky všech mužů, starší ženy, starší než vaše ženy, jsou jako sestry, starší sestry. Tento vztah je tak sladký a dává
vám jistou míru pochopení, jaký odstup si s kým udržovat, s kým být svobodný a u koho se chovat zdrženlivě. A to je třeba
udržovat tak nádherným způsobem, aby se tato čistota nezkazila. Držíte se čistých standardů. Čistota je výživa Sahadža jógy,
výživa vašeho růstu - čistota. Čistota je pro nás tou nejdůležitější věcí, čistota ve všem. Pokud jste čistí, nebudete dělat nic, co je
falešné, co je, nebo spíš, co není čisté. Nejprve budete tedy sami čistí a přijmete čistotu, budete si vážit čistoty, budete posilováni
čistotou. Nebudete spolupracovat nebo se snažit dělat kompromisy s žádnou nečistotou. Proto je čistota jméno vaší Matky.
Víte, že Mé jméno je čistota. A tato čistota je taková, že prostě očišťuje, prostě čistí. Čistota by měla být taková, že čistí, jinak tato
čistota nemá význam. Například mýdlo čistí. Ale vy nečistíte mýdlo. Čistíte mýdlo? Možná nějací blázniví lidé. Znám lidi, kteří
myjí dokonce i kohoutek a také vodu. Takže voda je to, co očišťuje, voda očišťuje, čistí nás fyzicky. Voda také odvádí jedy z jater.
Voda je ohromný element, který odstraňuje všechny problémy. Používáte vodu na tolik věcí. Víte, jak je účinná. Takže Lakšmí,
která očišťuje, se zrodila z vody. Proto jí říkali Marie, jak jsem vám pověděla. A já se jmenuju také Nira, což znamená zrozená z
vody. Musíme tedy pochopit, že dnešním poselstvím je, že přijmeme čistotu. Neměli bychom klamat sami sebe. Je snadné
podvádět, ale měli bychom do sebe vstřebat čistotu jako svou vyspělost, svou ozdobu, svou krásu, a ne jako něco velmi
namáhavého nebo obtížného. To ne! Měli bychom toho dosáhnout s velkým potěšením a radostí. Jak se nám líbí vykoupat se
nebo být čistí a upravení? Stejným způsobem bychom se měli pokusit vyčistit své myšlenky. Jen pouhým zaměřením pozornosti
je můžeme vyčistit. Myšlenky je třeba vyčistit. Předně, proč vůbec mít nějaké myšlenky? Ale i když je máte, mějte čisté a nevinné
myšlenky. Když už je musíte mít, nemějte myšlenky plné namyšlenosti, agrese nebo strachu. Někteří lidé si myslí, že je velmi
dobré mít strach. „Mám strach, bojím se.“ Je to nečistota. Proč byste se měli bát? Znamená to, že máte napadenou levou
Višudhi. Není třeba něčeho se bát, není třeba něčeho se bát. Pokud jste nuceni se bát, znamená to, že je s vámi něco v
nepořádku. Pokud věříte, že Bůh je nad vším, že jste realizovaná duše a že Bůh se o vás postará, že je váš Otec, že vám otevřel
bránu, čeho se potom bát? Mnoho lidí si myslí, že když se bojíte, jste pokorní. Pokora je něco jiného než ustrašenost. To je něco



úplně jiného, nemá to nic společného s pokorou. Být pokorný je tedy něco jiného než bát se. Pro sahadžajogíny je velmi snadné
zjistit vibračním vědomím, co je strach a co je pokora. Neboť pokora vám dá vibrace, ale strach napadne celou levou stranu.
Očištění naší mysli tedy přichází pomocí určitých metod porozumění sobě samému. První porozumění, které musíme mít, je, že
jsme se narodili do nějaké rodiny, do nějaké společnosti, do nějakého takzvaného náboženství a podobně. Všechny tyto vazby
nám daly určité množství nečistot. Mohly nám dát ego, superego, cokoli. Abyste svou mysl tedy udrželi čistou a prostou,
používejte element vody, jak je to jen možné. Pomáhá proti obojímu, egu i superegu. Používejte element vody. A to je Lakšmí.
Lakšmí je ta, která vám dává Mahálakšmí tattvu. Jedině z Lakšmí vychází Mahálakšmí princip. A to po vyčištění prostřednictvím
Lakšmí procesu. Kristus řekl: „Chcete-li, mohu vám dát zlato, kusy zlata, můžete s ním žít. Ale jen ti, kteří Mě milují, vstoupí do
Království božího. A Já s nimi budu jíst.“ To znamená - budu jíst pouze s těmi, kteří jsou čistí. Nebudu jíst s lidmi, kteří nejsou
čistí. Takový byl. Každá Inkarnace si je vědoma toho, že musí být s čistými lidmi, že musí pomoci čistým lidem. On ale také jasně
řekl, že pokud chcete Lakšmí, můžete to mít, to znamená peníze. To ale není Mahálakšmí. Takže ze stavu Lakšmí do stavu
Mahálakšmí. Už jste získali svou realizaci. Ani nevíte, kolik jste tím už získali. Mahálakšmí princip už máte v sobě. A co je
Mahálakšmí princip? O to jde. Mohu položit tuto otázku? Co je Mahálakšmí princip ve vás? J: Je to všechno pro Ducha. J: Je to
všechno pro Ducha. Ne, ne. Vy přece máte sílu. Máte v sobě síly Mahálakšmí, víte to? J: Dává potěšení. Hm? J: Dává potěšení.
Prosím? J: Dává potěšení. Potěšení? ŠM: Ne, ne, ne. J: Sílu dávat realizaci. Jen do toho, ještě trošku víc, víc. Potěšení není síla.
Potěšení je, čím se těšíte. Vy ale máte sílu Mahálakšmí. J: Podporující sílu. J: Podporující sílu. To není síla. Síla znamená, že
máte sílu něco udělat. J: Sílu šířit Sahadža jógu. Sílu šířit Sahadža jógu, Matko. ŠM: To je poněkud neurčité. J: Sílu dávat
realizaci. J: Vyvíjet se, Matko. J: Vyvíjet se. Vyvíjet se - to je ale vaše. Síla je to, co děláte ostatním. Právě jsem vám to říkala.
Znamená to čistit. Máte sílu čistit. Jak léčíte lidi? Tím, že je čistíte. Rozumíte? Jen pomyslete na to, jak druhé čistíte. Tím, že s
nimi mluvíte, je čistíte. Čistíte je tím, že se druhých dotýkáte. Čistíte je tím, že se na ně díváte. Jediný člověk, který je realizovaný,
čistí celou atmosféru. Atmosféra se čistí. Od té doby, co jsem tady, je dost teplo. Čistíte všechno. Čistíte světlo. Všimli jste si
toho? Probudili jste světlo. A jaké jiné síly máte? J: Zvedat Kundaliní. To je probouzení. Víte, Kundaliní znamená mnoho sil. Je
mnohočetná. Čistíte sebe, druhé a sebe. J: Jsou tam ještě další síly. ŠM: Tak do toho, sem s nimi. Všichni tyto síly máte a nejste
si toho vědomi. To je na tom to nejlepší. Nemohu to pochopit. Co dál? J: Sílu ovládat čas, Matko. J: Sílu ovládat čas. J: Ovládat
čas, aby pracoval pro nás. To není síla Mahálakšmí. To dělá někdo jiný. Řeknu vám kdo. J: Rovnováha. J: Dává rovnováhu mezi
egem a superegem. To je pravda. Je to jedna z nich. Je to však síla gurua. Jedná se ale o sílu gurua. Rovnováha přichází od
gurua. Víte, že Mahálakšmí je voda. Tak na to zkuste přijít. J: Čistit. To už bylo. Čištění už jsme měli. Co dalšího dělá voda? J:
Spokojenost. Teď se k tomu dostáváme. Hasí žízeň, duchovní žízeň. Můžete hasit duchovní žízeň lidí, to je ohromná síla. Protože
když dáte realizaci, hledání je u konce. Jasné? Pojďte, další. Jaké další síly? Pomyslete na vodu. Výživa. Vyživujete. Dáváte lidem
duchovní výživu prostřednictvím vlastní síly. I když tam jen stojíte, vyživujete ostatní. Dále je rozpouštědlem. Rozpouštíte jejich
ego, rozpouštíte jejich superego. Všechny tyto síly jsou po realizaci vašimi silami. Jen na to pomyslete. Co dále? J: Božství. To je
velmi neurčité, protože Božství... lidé neporozumí, jak to souvisí s vodou. Pojďme na to tedy odjinud. Co dalšího? J: Zklidnit
emoce. J: Ochladit emoce. Stanete se zklidňujícím člověkem. Velmi dobře. Velmi dobře. Stanete se ochlazující osobností. Máte
ochlazující efekt. Co dál? J: Nosit druhé. Můžeme druhé nést. Ano, velmi laskavě. A některé také utopit. Ponořit je do lásky, do
oceánu. Ano. Můžete je ale také postrčit dvěma rychlými skoky. To je také možné. Voda má další ohromnou kvalitu - že proniká
až do nejmenších částeček. Jde ke kořenům. Je nasávána do kořenů. Díky síle Mahálakšmí tedy jdete ke kořenům onoho
člověka. Prostě víte, odkud ten problém pochází, vrhnete se na něj. Je to ve skutečnosti vědomí, je to inteligence, která nasaje
pravdu, jejíž část se osvítí. A vy pochopíte, kde je problém, jdete prostě ke kořenům a nasajete to, dokážete se do toho snadno
vnořit. Pronikáte. Chápete, když sedíte v blízkosti nějakého člověka, řeknete Mi: „Matko, je napadený tady vzadu,“ a ten člověk o
ničem neví. Pronikli jste. Vaše osobnost pronikla do toho člověka. On nic neví. Pronikli jste do toho člověka a vnímáte kořeny
jeho problému. Voda vtéká do té bytosti. Božská voda teče do té bytosti a díky této božské vodě cítíte blokádu a pak můžete říct,
je napadeno tohle, tamto... Takže pronikání. A dále je to lesk vody. Vaše kůže se začne lesknout, začne zářit. A to poslední je
odraz. Člověk, který vás uvidí, uvidí svůj vlastní odraz. A dostane strach. Někdy se to u Mě stává. Nechci pro nikoho nic špatného,
ale někdy ze Mě lidé mají zbytečně strach, protože uvidí svůj odraz. Takže když vás potkají, uvidí svůj odraz a mohou být velmi
agresivní, protože vidí svůj odraz. Mohou být na vás velmi tvrdí, protože vidí svůj odraz. A je-li voda průzračně čistá, uvidíte
hloubku toho člověka. Když jste čistý sahadžajogín, vnímáte tu hloubku jasně a skrze ni vidíte, jak Duch září. Toto jsou kvality
vody uvnitř nás. Zejména Já ve svém těle, řekla bych, té vody shromažďuji víc, abych chránila čakry. Kdybych neměla v těle vodu,
mohla bych mít problém. Takže funguje jako tlumič. Také uklidňuje buňky vaší pokožky; lze říci, že zklidňuje epitel vaší sliznice.
Víte, když chybí vlhkost, trpíte na dutiny. Zklidňuje všechno. A existují další síly vody, které známe. Když vyjde z vašich očí,
vyjadřuje váš soucit, vaši lásku, vaše emoce. Je to jediný element ze všech, který vyjadřuje emoce. Mám na mysli sílu vody. Voda



má také další kvalitu, fyzici ji znají jako hydrostatiku, má tlak. Vytváří tlak. A člověk, který je sahadžajogín, bude určitě vytvářet
tlak na druhé. Nebude vůči druhým agresivní, ale bude tu tlak. A když druhý ten tlak přijme, bude z toho mít výhodu. Když ho ale
nepřijme, bude se cítit utlačený a trochu ovládaný. Vaši sousedé, členové rodiny cítí zpočátku tlak, protože tělo získá něco jako
váhu a tak se z vody vytváří guru tattva. A pokud je tam i sůl, pak váží guru princip ještě víc. Takže o vodě bychom si dnes měli
uvědomit, že je velice posvátná, používáme ji také při našich púdžách, a zejména toto symbolizuje Kundaliní. Kundaliní je totiž
džbán na vodu neboli nositel - Vodnář. A toto je věk Vodnáře. Jak důležitá je tedy voda. A voda je nositelem Boží lásky. Je
nejlepším nositelem. A toto je věk Vodnáře, což znamená, že Kundaliní je stvořena z Božské vody. Takže celá dnešní oslava
Lakšmí nás má přivést k pochopení, že Ona se v nás stala Mahálakšmí. Díky tomu máme hodně sil, jichž si nejsme vědomi. Chci
říci, že si nejsme vědomi, že jsme realizované duše. Někteří z nás to neví. A že máme v sobě tyto síly, že můžeme pronikat do
druhých. Můžeme svou osobnost promítat do druhých. Můžeme zjistit, co s nimi není v pořádku. Můžeme se dovědět něco o
sobě. Můžeme jít do sebe. Naše pronikání je takové, jako když se pohybuje voda. Stále teče. A to je velmi důležité, že bychom si
měli být vědomi svých sil, kterých jsme dosáhli. Začneme si pak vážit sami sebe a pak se přidá Rádžalakšmí a pak se přidá
Gruhalakšmí a přidá se všechno ostatní, když si uvědomíme, co jsme získali - jakou sebeúctu, jakou důstojnost. Dává nám tedy
důstojnost, Mahálakšmí nám dává důstojnost. A tak začneme rozumět hodnotě lidské důstojnosti. Měli bychom si také
uvědomovat, co znamená lidská důstojnost, že nemůžeme urážet lidskou důstojnost. Jako lidé, kteří druhým pořád nadávají. To
je proti lidské důstojnosti. Nebo se stále snaží prosazovat a dělají druhým ze života peklo. To je proti lidské důstojnosti. Musíte
zdobit život druhého, musíte ho učinit krásným, musíte ho učinit radostným a šťastným, učinit každého šťastným, ne stále do
někoho rýt. Když sekýrujete, to není Gruha Lakšmí; to není Gruha Lakšmí. Nesekýrujte druhé: „Udělej to a ono, postav se, co
děláš, postav se tady, pojď sem!“ To všechno je nesmysl. Proč někoho k něčemu nutit? To nejdůležitější je lidská důstojnost.
Musíte ctít lidskou důstojnost. A je to možné, protože teď máte sílu Mahálakšmí. Ti, kteří nemají důstojnost, ji od vás mohou
získat, protože vy jste důstojní. Máte-li smysl pro důstojnost, nikdy nebudete urážet důstojnost druhých. Kvůli maličkostem,
malichernostem urážíme druhé. „Proč jsi dal mýdlo sem? Proč jsi udělal tohle, proč tamto?“ Na druhé straně druzí možná nemají
důstojnost a dělají věci jako zvířata. Oba případy jsou špatně. Musíme mít úctu, s tou dosáhneme nejlepších výsledků vůbec.
Nejlepší je, máte-li úctu a lásku, pak vzrůstá důvěra a důvěru je třeba udržovat. Tímto způsobem lidská důstojnost podporuje růst
sahadžajogína. Musíme si vážit každého sahadžajogína, protože jsme všichni svatí; važme si jeden druhého, s naprostou úctou,
vždyť jsme všichni svatí. Nevím, zda si uvědomujete, co vám teď říkám. Každý z vás je schopen dát realizaci celému světu,
kdokoli z vás. A pokud si to uvědomíme, musíme si vážit sebe i druhých. Neměli bychom mluvit o druhých lehkomyslně, dělat si z
nich legraci. Obzvlášť v případě vaší Matky, k Ní se nemůžete chovat neuctivě. Tohle byste měli vědět, na Západě je to důležité.
Je velmi důležité, abyste o tom věděli. Nedávno jsem někoho opravovala a Hugh mu pak řekl: „Máš veliké štěstí, že tě Matka
opravuje; máš velké štěstí, že tě Matka opravuje a něco ti říká.“ Protože jste naivní, víte, proto začnete mluvit neuctivě. Především
musíte ctít důstojnost vaší Matky, To je velmi důležité. A to vám dá tu největší důstojnost. Říkám vám to, protože pokud to
nebudete dělat, nebudete zdárně růst. Takže tento bod je velmi důležitý. Jako když jde třeba někdo v Indii do chrámu. Nebo
jdou... Například dnes přišla ona nebo někdo... bylo by lepší, kdyby si oblékly krásné šaty. Víte, vždyť jdete do chrámu! Tehdy se
ozdobí různými šperky, vším možným. To je den, kdy musí projevit veškerou důstojnost. Takže by nikdo neměl přijít s
rozcuchanými vlasy nebo něčím podobným. Není to správně, protože všechny tyto věci jsou důležité, jak projevujete svou úctu.
Jakým způsobem se musíte oblékat, jak být reprezentativní, protože tyto věci... Někteří řeknou: „Ó, já žiju Duchem, nemusíme být
upraveni, protože žijeme Duchem.“ Duch je ten nejupravenější. Dává do pořádku všechno kolem. Dává vše do pořádku. Vše dává
na správné místo, do souladu, do jednoty, vzniká z toho krásná melodie. Jak může být chaotický člověk nazýván duchovním
člověkem? Nemůže! Je-li někdo chaotický, i v jeho domě a jeho věcech bude chaos, musíte vědět, že je v nich nějaký bhút, zcela
určitě. Ale nesmíte se stát opakem, být natolik úzkostliví, až všechny otrávíte. To je druhý extrém. Neměli byste dělat ani jedno. A
já na tom trvám, jelikož je to velmi důležité pro egoisticky orientované lidi, protože z těch se může stát cokoli. Jednou jsem jela
po King’s Road a byla jsem překvapena, jak se lidé oblékají. Myslí si, že jak se oblečou, takoví jsou. To znamená, že musí být
opicemi, když se oblékají tímto způsobem. Pokud v to věříte, musíte být spořádaní lidé, musí být ve vás slušnost. Dnes jsme si
řekli o tom, jak se z Lakšmí stala Mahálakšmí. Neplatí ale, že pokud do něčeho vyrosteme, to ostatní zmizí. Není pravda, jak si
někteří myslí, že když se stanou duchovní bytostí, Lakšmí tattva zmizí, tak to není. Musíte být důstojnou osobností. Slušně
oblečeni v souladu s vaším postavením a způsobem života. Nemělo by v tom být žádné, jak tomu říkáte, pokrytectví, žádná
přetvářka. Žádné výstřední, nesmyslné chování, jako třeba, když si někdo myslí, že primitivním životem a podobně udělá na druhé
dojem. Tím nikoho nezaujmete. To je postoj žebráka. Pokud budete jako žebráci, jen do vás vnikne nějaký žebrácký bhút. Nemají
se z nás stát žebráci, ani nějací frajírci, ale sahadžajogíni, důstojní lidé. Máme sebeúctu a žijeme důstojně. Proto musíme být
čistí, transparentní, upřímní, musíme být upřímní sami k sobě, zcela upřímní. Voda je k sobě velmi upřímná: všechno, co do ní



vložíme, je vidět. Přidáme-li do ní barvu, ukáže to. Dáme-li do ní bahno, ukáže to. Musíte být velmi upřímní, upřímní sami k sobě, a
tímto způsobem by z vás měla vyrůst osobnost, která je příjemná, krásná, pronikající, to ano, avšak velmi příjemně osvěcující.
Protože Mahálakšmí tattva sama o sobě je osvícením v našem vědomí. Takový člověk nemůže být idiot. Pokud je idiot, není to
sahadžajogín, určitě ne. Idiotický člověk nemůže být sahadžajogín. Hlupák, roztržitý, to vše musí odejít. Pokud máte být
sahadžajogíni, nemůžete říkat: „Óóó, já vím, já vím.“ Tyto nesmysly by měly zmizet, neměli bychom je mít. „Lakšany“ nebo jak
nazýváte ty příznaky, můžeme říct... Jak nazýváte lakšany? Způsob, jak rozpoznáte sahadžajogína? To bude jako Laskšmí putra -
syn Lakšmí, jako král. To neznamená, že má vše pro sebe, ne, tak to není. Král dává. Štědře obdarovává. Je proslulý svou
štědrostí. Není proslulý tím, kolik si nahrabe, že ne? Je králem, to znamená, že dává. Měl by tedy být „cool“, pohodovou
osobností. Neměl by být chladný jak led. Měl by být „cool“, ne vznětlivý. Ti, kteří jsou vznětliví... viděla jsem zde lidi, kteří se hned
uchylují k násilí. Násilí je pro sahadžajogíny naprosto nepřijatelné. Bez debat! Ani když vás někdo udeří, vy byste neměli oplácet.
Máme své způsoby, jak je bít. Neměli byste ale oplácet. Neměli byste se jim stavět na odpor. Ale pokud jste sahadžajogíni,
nesmíte na nikoho používat násilí. Ani slovní. Někteří jsou takoví, že provokují slovem. Pochopte, že tohle všechno musíte
napravit. Je to důležité, protože vy zítra budete ukazovat světu, co znamená Sahadža jóga, ne Já. Musíme se tedy zasvětit své
očistě, oslavování sebe samých, protože voda oslavuje, dává vám slávu. Vypadáte všichni tak krásně, září vám tváře, vidím to na
vás, Kanti Rupena Samsthita. Řekl: „Ya Devi Sarva Butheshu Kanti Rupena,“ zář na tváři, světlo. A to je to, co zde vidím na vás
všech. Už to máte, ale musí to být i uvnitř vás. Pak člověk, který je realizovanou duší, vám nemusí přísahat, že jí je. Lidé zkrátka
poznají, že je realizovanou duší. Nemusíte to nikomu říkat, lidé to poznají z toho, jaký je. Dnes jsme probrali mnoho bodů.
Doufám, že si je opět poslechnete, protože přednášky Šrí Mátadží jdou jedním uchem dovnitř a druhým ven. Díky Bohu mám
způsob, jak je zachovat. Doufám, že si tyto kazety vezmete a budete je poslouchat, jednu po druhé, každý den. A také konat, ne
plánovat na papíře nebo v hlavě, musí to vejít do srdce. Takto všichni dospějete v nádherné děti. Jen počítám, Sir C.P. bude opět
zvolený na čtyři roky a pak budu muset odejít. Budou to sotva tři roky, a až uplynou, už nebudu moci jezdit do Velké Británie tak
často. Odpovědnost přejde hlavně na vás. Doufám, že spolu ještě nějaká Divali oslavíme. Nechť vám Bůh žehná! J: Matko, mohu
se na něco zeptat? Šrí Mátadží: Ano, ano, prosím. J: Často se říká, ať nereagujeme na násilí, což je v pořádku, když někdo páchá
násilí na nás. Ale co dělat, když někdo páchá násilí na někom jiném? Co dělat pak? ŠM: Jakže? J: Pokud někdo páchá násilí na
někom jiném, měli bychom jen přihlížet a dovolit to, nebo co bychom měli dělat? Šrí Mátadží: Dejte jim bandhan. Máme svoje
metody k boji s těmito věcmi. Dejte jim bandhan, Dejte jim bandhan, takhle, zvedněte jim Kundaliní. J: Děkuji. Nejde mi o sebe, u
mě je to v pořádku, ale jde-li o dítě... ŠM: Sledujte tu hru. J: Ano. ŠM: Jasné? J: Ano, děkuji. ŠM: Nechte je bojovat. Co můžete
dělat? Nechte je, ať se spolu srovnají sami, chápete? J: Co si myslíte o vojenské službě ve vyspělých zemích, Matko? ŠM: Cože?
Co říkal? J: Ptá se na vojenskou službu. ŠM: Je to hloupá věc, kterou musíte dělat, protože jste se narodili v této hloupé zemi. To
bylo vaše hloupé rozhodnutí narodit se tam. Pak musíte dělat tyto hloupé věci podle vaší země. V Indii také musíme dělat
některé hlouposti. Ne takové, ale jiné. Pokud jste se narodili v hloupé zemi, jako je Francie, je lepší to udělat. Další, kde to mají, je
Švýcarsko. Nikdo zatím neútočil na Švýcarsko, víte, přesto mají tuto vojenskou službu, protože okrádají lidi o peníze, a mají ty
banky, takže musí ukázat, že mají armádu na obranu peněz. J: Máme alternativu: můžeme napsat vládě a... ŠM: Ne, ne, lepší je
dát bandhan, psát je zbytečné. To je pořád ještě něco mentálního. Šubitujte to. Vaše vláda se teď mění. J: Ano. ŠM: Hodně se to
změnilo. J: No... ŠM: Mnohem lepší, teď. J: Možná ano. ŠM: Mnohem rozumnější, že ano? J: Ano. ŠM: Takže - modlete se za
ostatní vlády. Všechno se vypracovává. Všechny ty hloupé věci tu dosud jsou, co dělat? Musíte teď jít na vojenský výcvik? J:Ano,
možná, Matko .... [jiný jogín navrhuje civilní službu]. ŠM: Navrhovala bych jednu věc. Víte, když... pokud budete muset jít na vojnu,
nevadí. Tam nikoho nezabijete, je to jen legrace. Je to jako komedie. Takže nic špatného. Meditujte, dělejte všechno. Není to nic
vážného, je to vše jen fraška. Udělejte si dovolenou. Berete to tak vážně, vždyť nejdete do války! Žádná válka už nebude. Nechte
je hrát celou tu frašku. Nějaké další otázky? Všechno se hodně zklidnilo. Síla vody vám stoupá vzadu po zádech. No a teď
bychom měli provést púdžu. Dnešní púdžou si musíte rozvinout Mahálakšmí tantru /tattvu?/. Všechny tyto síly se musí prokázat
praxí, proto provádíme tuto púdžu. Rozumíte? Už jsem vám vysvětlila, co znamená Mahálakšmí princip. A všechny tyto síly se ve
vás musí probudit. Stále natáčíte?



1982-0125, Mocná láska - sladká láska (13 min)
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19820125 - Mocná láska - sladká láska

Sahadža jóga je místo, kde se musíte učit, ve všech směrech. Indové se musí učit poctivosti a Angličané se musí učit milovat,
Američané se musí učit sebeúctě. Všichni se musíme učit. Vzdát se starého, svých ztotožňování se, a stát se subtilnějšími a
univerzálními. O lidech takových kvalit, když je druzí uvidí, řeknou, že v Americe Matka vytvořila Abrahamy Lincolny, v Rusku
Tolstoje, v Maháráštře Šivádžíje. Jsem příliš ambiciózní, řekla bych. Jenže Já dokážu vidět realitu ve vás a realitu v sobě. Teprve
na takových základech lze vytvářet lidi tak mimořádných kvalit, kteří mají prvotřídní kvality, vynikající kvality, duchovní kvality,
kteří jsou tak subtilní, tak krásní, tak líbezní, plni porozumění, a přece pevní, jako z oceli. Nikdo je nemůže přinutit zradit své
vlastní zásady, tatvy. A tak to je, takhle prosté. A pak se začnete těšit svou láskou, svými ctnostmi, prostě vším a začnete s
ostatními soucítit. Pak nic nechytíte. Chytáte, protože nemáte milosrdné soucítění. Když soucítíte, nikdy nic nechytíte. Matka se
nikdy nenakazí nemocí svého dítěte, nikdy, to je fakt. Dítě může mít tuberkulózu či podobně, ona se nikdy nenakazí, protože
miluje. Stejně tak i vy, když skutečně milujete, nikdy nic nechytíte. Pak nezáleží na tom, co kde a jak čistit, co dělat, na tom
nesejde. Vaše srdce prostě přetéká. V tuto chvíli Mé děti, Moji sahadžajogíni, jsou na takové úrovni, že mohou otevřít svá srdce
dokořán bez jakéhokoli strachu. Dosáhli jste teď úplně jiného stádia. Jste na jiném stupni, stačí chopit se svých sil. Vězte, že tím
jste, a jen otevřete svá srdce. Onehdy jsem například potkala člo- věka napadeného od hlavy až k patě. Nebyl sahadžajogín. Ptala
jsem se ho, jak se mu podařilo dostat do sebe tolik bhútů. Byl u všech guruů, na které si jen vzpomenete! „Jak se ti to podařilo?“
Řekl: „Mám velmi otevřené srdce.“ „Ó Bože!“ Já na to. Řekla jsem, že je jak otevřené okno do špinavé díry, kdy nasajete každý
zápach a nalétá tam všelijaká havěť. Takže strach otevřít srdce až do té míry pochází odtud. Z takových zkušeností. Ale teď už
jste na takové úrovni, kdy svá srdce prostě otevřete! Neměli byste se bát, žádný problém nebude. Vyřešit materiální problémy
není nijak těžké. Někdo si s sebou například vezl Mou fotku, která byla ve stříbrném rámu, a obával se celní kontroly, že to zabaví.
Fotografii samozřejmě nezabaví, ale možná ten stříbrný rám. Ten muž Mi řekl, že si to veze s sebou ve stříbrném rámu, a bál se,
že někdo bude proti. Ale jakmile uviděli fotografii, poklonili se jí a rámu si nevšímali. Tolik problémů se může vyřešit. Vyřešit
materiální problémy je tak snadné, tak snadné. Ty lze vyřešit nejsnáze ze všeho. Fyzické problémy také. Znám některé
sahadžajogíny, kteří jsou v Sahadža józe šest, sedm let, ale stále mají strach o své fyzické tělo, kvůli problémům, které měli...
Kdyby jen mohli toho strachu nechat, dostanou se z toho. Vytvořili si v sobě takový začarovaný kruh! Stejně je to s „operací“ k
otevření našeho srdce, jak tomu říkáme. Bojíme se, že se naše srdce znovu chytí nesmyslných věcí, tak ho nechceme otevřít.
Tento strach dokážu pochopit. Ale už jste sahadžajogíni, dost s tím! Řekněte všem těmto lidem, ať se ztratí. Všem svým
strachům byste měli říct, ať se ztratí. Až zjistíte, že jste Duchem, že jste tím mocným Duchem, jen se to pokuste upevnit. Jaká je
to radost! Je to velmi prosté. Kdy se cítíte opravdu šťastní? Když někomu něco dáte, nejen Šrí Mátadží. Když obdarujete Mě, tak
jste, Já vím. Když od vás něco přijmu, cítíte se velmi šťastní, vím. Dejte však trochu lásky a pocit pohody někomu jinému. Jak
úžasnou sílu v sobě má ten hlas, ta „vání“, že můžete ostatní potěšit, když jim řeknete něco krásného. Uvědomujete si, jakou sílu
vám Bůh dal? Aniž byste utratili jediný haléř, můžete druhé utěšit, jen dobrým slovem. A když řeknete nějakou mantru, subtilně
jim dáte ještě víc. Když jim vštípíte Boží lásku, je to ještě velkolepější. A ta radost z toho je tak veliká, protože Duch je radostí.
Čím více se otevřete, tím více světla vejde, tím více se vypracuje. Zbavte se tedy toho strachu, který v sobě máte z dřívějších
zkušeností. Tohle je nová zkušenost nového života, v němž vaše energie pochází z Ducha, který je láskou. Jedním slovem je
láskou. Třemi slovy je pravdou, pozorností a radostí. Když je všechny spojíte, je láskou. Když je smísíte, vznikne láska. A to je to,
co máte, velkou sílu lásky. Skrze svou pozornost druhé milujete. I pouhá pozornost stačí. Podívejte, jak jste pozorní, potřebovala
jsem kapesník, ano? Opravdu jsem jej potřebovala. Zapomněla jsem si ho, tak jako vždy na tyto věci zapomínám. Pak si někdo
všiml, že Matka potřebuje kapesníček, a tak Mi ho podali. Velmi prosté gesto, víte? Ale ta pozornost na Mně! Drobnostmi jako je
kapesníček můžete dát lidem pocit pozorné péče. Když sahadžajogín daruje pouhý kapesník, má to samo o sobě tolik vibrací!
Lidi si získáte stejným způsobem - laskavostí a štědrostí. Když jim však dáte realizaci, to je to nejvyšší. Až se vaše vnímání
zjemní, všimnete si, že necítíte soucit k lidem, kteří trpí, nebudete k nim cítit soucit, ale budete k nim cítit lásku. Mezi soucitem a
láskou je veliký rozdíl. Když cítíte soucit, znamená to, že spolu sdílíte patos. Chcete-li sdílet patos, prosím. Beze všeho, sdílejte
patos. Pokud však chcete sdílet radost, nebudete cítit soucit, ale lásku. Chcete s druhým sdílet radost svého Ducha, a tak s ním
možná budete mluvit způsobem, který nebude vypadat příliš přívětivě. Padat mu k nohám a... to jsou způsoby politiků nebo
podnikatelů. Ne vaše. Vy se z nich nesnažíte získat nějaký profit. Chcete jim dát realizaci. Musíte je tedy upozornit na to špatné

http://amruta.org/?p=21905


naprosto nekompromisně. S absolutní jistotou musíte říct: „To je naprosto špatné a absurdní!“ Musíte je o tom přesvědčit. Když
mluvíte nepřímo, chodíte okolo, nikdy se jim to nedostane do hlavy. Protože to dělají bhúti a vy je musíte tvrdě zasáhnout. To je
také láska. Láska je tedy tou nejmocnější a nejsladší věcí. Taková překrásná kombinace. A ten, kdo má moudrost, tu subtilní
moudrost, jen ten toho může dosáhnout. Ale mysl zas začne: „Jak to udělat?“ Myslím, že byste všichni měli slovo „jak“ hodit do
moře. Měli byste používat jiné, velmi dobré anglické spojení: „Proč ne?“ Tím si dodáte jistotu, upevníte se v ní a vypracujete to až
po úplné nastolení Boha. Musíte jen všechna tato požehnání předávat ostatním. To je vše. Nic víc není třeba. Jen to světlo
předávat druhým. K tomu potřebujete člověka, pro kterého je jeho kariérou láska. Člověka, který uctívá lásku. Osobu, která věří, že
láska je nadevše.
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Khandhavara (odnož buddhismu) se zabývá Sluncem. A árijská (odnož) je založena na pohybu Měsíce. A Měsíc je náladová
záležitost. Proto my, Indové, sledujeme Měsíc. A oni se pokusili předložit, jak je astrologie přesná. A co bylo předpovězeno před
14 tisíci lety, se dnes začíná dít. Toto však bylo napsáno asi před dvěma tisíci lety jedním z velkých astrologů tohoto místa, ne ze
Šólapúru, ale trochu níže, z Karnataky. Popsal naši současnost tak jasně, že se, myslím, budete divit. Řekl, že... na tuto Zemi
přijde velký jogín v mína ráša - ve znamení Ryb. Já jsem se narodila na rozhraní Ryb a Berana. To není tak důležité. Pak říká, že se
postupně začnou dít nějaké zázraky, podle něj spíše menšího rázu, v období mezi 1964 a 1966. Říká však, že skutečná změna,
man malkar, Nový věk - New Age, započne roku 1970. A rokem 1980 se upevní. Tehdy se touto novou metodou začne formovat
Nový věk. A tento starý, Vaivastav... bude další (věk). Máme jugy (věky) a jedna juga skončí. A tou jugou je Kali juga. Tím bude
Kali juga ukončena. Od roku 1970 začne ustupovat Kali juga. A začne nový věk aktivního Božství, Krita juga. Nový věk aktivního
Božství. Začne Krita juga. Tehdy... bude Slunce vládnout novým způsobem. Slunce! Zemská osa se bude snižovat a postupně se
bude snižovat rychlost Země. A tehdy se narodí velký Mahá jogín, který bude úplným Parambrahma. Úplným Parambrahma. To
jsem já. Boló Džagan Mátá Šrí Nirmala Déví kí, džej! A On bude mít všechny síly konat, nebo nekonat. To znamená Mahákálí a
Mahálakšmí. Všechny síly, všechny síly! Dříve se lidé zaměřovali na bhakti, oddanost k Bohu, gňánu, což znamená čtení,
Patańdžálího jógu, a tak získávali mókšu (vrcholné vysvobození). Ale s touto novou metodou, kterou tento Mahá jogín přinese,
poroste čistá síla ve vás, ve vašich čakrách. A výsledkem toho bude probuzení Kundaliní šakti, která bude osvěcovat. Díky této
nové metodě Maha jógy uvidíte na vlastní oči a dostanete ve svém těle, za svého života, sebeuvědomění (realizaci). A získáte
radost z realizace (sebeuvědomění). Představte si, před 2 tisíci lety! Musím říct, že je větší než Blake. Jak se jmenoval, Matko?
Jmenoval se... Bhudžandar, Káka Bhudžandar. Jmenoval se Ačárja Káka Bhudžandar. Satváčárí. Nemusíte obětovat toto tělo.
Mnoho lidí, velkých světců, obětovalo své tělo špatným životním podmínkám. Odešli do jeskyně, uzavřeli se a zemřeli. To v této
juze není nutné. A ani při tom nezemřete. Znamená to, že dosáhnete svého Ducha. (sanskrt) Uvědomělé duše, světci, kteří jsou
realizovaní, mají Brahmánandu - radost Brahmy, díky této nové józe. A nebudou se muset uchýlit k samádhí. Samádhí je, když
lidé sedí, celé hodiny jen meditují, lezou po nich mravenci, nic z toho není třeba. Aniž by dělali něco takového, dostanou svou
realizaci. A budou si užívat radosti Brahmy. Asahadža samádhí (ten starý způsob). Nazývá to asahadža samádhí. Jeden z
milionu získá realizaci. Snažte se tedy pochopit svou výsadu. Víte, někdy upíráme pozornost na nesmyslné věci, ale uvědomte si,
že jste tím jedním z milionu. O tom se zde píše. Odvádíme svou pozornost na nesmyslné věci, jako třeba: můj manžel, žena, děti,
to a ono. Tady se jasně píše, že bude vybrán jeden z milionu. Chápete? A pak se celá lidská rasa může překlenout přes svou smrt
nebo zničení díky této józe. Budete muset vést normální manželský život, nebo ne manželský, ale žít v běžné domácnosti. Jinak
nezískáte tuto „Jógasikši“ (jógový výcvik). Třeba když se stanete velkým světcem, „Sádhu Baba“, guruem nebo někým
významným, tak to nezískáte. Musíte mít normální domácnost, být ženatý nebo svobodný, ale to není podstatné. ‚Samsárí‘ -
znamená žít na této Zemi v plném dění, jak říkáte. V plném dění. Říká se „v plném dění“. Také se však říká jít k jádru věci. Od
základů. Být v dění od samého základu. Už se ze mě stává Američanka. To je spíše britský výraz, Matko. Ano? A jak to říkáte v
Americe? Popřemýšlím... a řeknu vám. Jít k jádru pudla. Jádro pudla! Pak všechny vaše nemoci s touto jógou zmizí tak rychle, že
nebudete potřebovat žádnou nemocnici. Nejdřív tito velcí jogíni a teď i vy lidé, pouze tím, že se dotknete lidí, můžete je vyléčit. To
je fakt. A lidské bytosti získají stav Ardhanárí Natéšvara, což je Šiva. Přestanou stárnout. Jejich tělo zůstane takové, jaké je, a
budou mít tělo, které je Božské. To je příslib! Takže není třeba starat se o své tělesné pohodlí, ano? Pak možná někteří z vás,
pokud budete chtít, budete moci létat ve vzduchu s tím tělem. Také se mohou stát subtilními a umět vstupovat do těla. A to už
děláte! Vstupujete do těla ostatních, abyste je vyléčili. Nedotkne se jich oheň ani žádné zbraně. Také budete schopni vidět tyto
jemné věci vlastníma očima: To už vidíte. To se nestane pouze v Indii, ale po celém světě. Indie je zemí velkých zásluh (punja).
Proto jsou tu síly, které dohlížejí na směřování této země. A tato země bude postupně stoupat. Dále říká, že třetí světová válka,
což bylo... Kdy to bylo? Měli jsme jen dvě. Druhá světová válka skončila v roce 1945, Matko. Mohou se pustit ještě do 3. světové
války a budou za to muset trpět. Po tom všem tato velká Inkarnace zasáhne a všechny země se spojí v pochopení kolektivní
jednoty. A pochopí, že válka je hrozná věc. Ve velmi velkém městě, nevím v jakém, se bude konat konference všech zemí. A tu
nepovedou politici, ale jogíni. Jogíni! Vidíte? On vás všude nazývá jogíny. Možná to je třetí válka, kterou jsme vedli s Čínou -
možná. Nebo válka s Koreou, Matko? Ne, asi Čína, protože tu říká, že bude kvůli agresivní politice Číny. A kvůli třetí světové válce
budeme muset snášet hodně... Obviňování? Ne, hodně... Ne, ne, budete muset snést hodně problémů, víte. A v nich budeme
muset vyplnit ty mezery. Ale upřímnými modlitbami dokážeme sjednotit všechny země. Možná Vietnam? Díky novým vynálezům
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vědy se Božské poznání a věda stanou jedním. J: To je nevyhnutelné. S pomocí vědy budeme schopni prokázat existenci Boha a
Ducha. Pak nebude žádného rozdílu. Bude existovat koordinace mezi vědou a spolupráce mezi vědou a Duchem nebo
vědomostmi od Boha. Už se to děje, protože, jak víte, díky mé fotografii lidé dostávají vibrace. Je to věda. Mantry v televizi a
podobně. Pokud si projdete vědecké metody, využijete vědu za tímto účelem, můžete dokázat, že tyto věci mohou být přenášeny
magnetickými silami, zvukem, všemi těmito věcmi. Můžeme to dokázat. Pak říká, že kvůli nevědomosti a kvůli máje (iluzi) jogíni
museli hodně trpět, aby se stali kolektivně vědomými - Brahmaít. Aby cítili Brahmu. Avšak teď, kdy dříve museli činit mnohá
pokání, která byla velmi obtížná, se to bude dít sahadž (spontánně). To je to slovo sahadž. Sahadža prápta - bez úsilí. A nebudete
se muset vzdát ničeho, abyste dosáhli Brahmy. V novém systému jógy, až se projeví v různých zemích, v Novém věku, bude
správa řízena lidmi, kteří mají své vlastní jogínské síly, v závislosti na tom, jak jste pokročili ve své józe, a na vašich jogínských
kvalitách. To bude určující bod. Budou schopni vytvořit společnost, která... zcela uspokojí přání a potřeby všech a lidé nebudou
potřebovat střádat si peníze. Chudoba a nemoci zcela vymizí a v jejich nepřítomnosti bude země a samádž (společnost) zdravá
a poklidná, bez jakéhokoli hněvu. Píše se tu o Číně, která zaútočí na Indii a tak dále. Na jiných místech (ne tady). To je docela
dobré. Uvádějí tu také jméno Jacqueline Murray. Je to Američanka. Jacqueline Murray. Jak se to píše? To se tu nehláskuje. Tato
žena mě vylíčila. A také řekla, že.... Řekla, že se v Indii narodí významná osobnost - žena. Mluvila o roce 1924. Já jsem narozená
roku 1923. Skoro se trefila. Ale Cheiro [William John Warner] řekl, že roku 1980 nový Advent odstartuje Nový věk. Je to rozdíl
deseti let. Jogínka: To je dobré. Mluví se tu o ženě jménem Alice Bailey. Je to určitě jasnovidka. Jogín: Ano, Matko, je. A v
jasnozření řekla, že přijde nová... Protože Indové mají veškerou svou pozornost na józe. Že přijde nová jóga, díky které budou lidé
spojeni s Duchem svatým. Řekla to, tahle hrozná Alice Baileyová. „Existuje nebezpečí třetí světové války, nevyhnutelně. Lze se jí
však vyhnout, pokud si lidé pomocí této jógy vypěstují lásku k sobě navzájem.“ Jogínka: Je to na nás. Ano. Je toho tady spousta,
přečetla jsem jen část. Modleme se, ať to zvládneme, Matko. Teď tu mám ještě jinou věc, ano. Co je to? Toto je páska o tom, co
Dňánéšvara řekl o tomto Novém věku, co se stane. Mám tu jeho překlad, ale je v maráthí. Přeložím to do angličtiny. Mluví o tom,
že budou lidé realizovaní, co se stane a jak se budou mít navzájem rádi a tak. Džňánéšvara. A o tom zpívá v této nahrávce velmi
známá... indická zpěvačka, Lata Mangeškar. Tuto pásku vám chtějí dát. Na jedné straně je Džňánéšvarí a na druhé je „Óm namó
dží Ádja - Ádja Déví“ a Pasajdan - to je druhá část. Toto chtějí dát Warrenovi. Můžete to nahrát a rozdat to všem. Děkujeme.
Skvělé. Toto je sárí, které mi pořídili v Šólapúru. Je dlouhé 8,2 metrů. To místo je proslulé ruční výrobou. A přála bych si, abyste si
povlečení koupili právě tady. Odsud budete mít velmi dobré povlečení, proslavili se výrobou povlečení. Toto by mělo zůstat
uvnitř. Dali mi ho včera v Mánagar Pura. Pod něj nemusíte nosit spodničku. Nosí se k tomu taková věc vzadu, jakou nosí Bohyně.
Přáli by si jednu fotografii mých chodidel. Pošlete jim fotku? Chtěli by fotografii. Barbaro, zajistila bys poslání té fotografie?
Vezměte si jejich adresu a před odjezdem jim všem ze srdce poděkujte, že jste velmi vděční a že se vám tu moc líbilo, ano? Víte,
všichni mluvili s takovou láskou a s takovým dojetím, že to nedokážu ani přeložit. Jsem tedy teď naplněna báječným pocitem.
Nejprve řekli: „Kvůli tomu jste sem přijeli. Uvědomili jsme si, že se na tomto místě konají oslavy, a cítíme, že i v našich srdcích
začaly velké oslavy. Jsme velice šťastní a nedokážeme ani vyjádřit svou radost z toho, co se nám stalo. Máme pocit, že se jen
vznášíme ve vzduchu. Velice rychle to uteklo. A vy jste naši bratři a sestry a jejich bratři a sestry a tuto skutečnost si uchovejte ve
svém srdci a nechte ji ve svém srdci růst.“ A pak řekli: „Udělali jsme nějaké chyby, ne úmyslně, ale stalo se, že jsme zkoušeli
zarezervovat nějaké sály, ale nepovedlo se nám poskytnout vám prostorné místo, máte však místo v našem srdci. Všechny
potíže pominuly.“ Tři z nich říkali totéž: „Tímto vás chceme třikrát poprosit, odpusťte nám, jestli jsme vám způsobili nepohodlí
nebo jiné nepříjemnosti. Chyba je na naší straně, že se nám něco nepovedlo. Některým lidem jsme nedokázali zařídit ubytování a
lidé, (kteří spali) v přístěnku nás opustili a nedali nám vědět. Ale příště to zařídíme lépe. Nezlobte se na nás. Jestli se zlobíte,
prosím, odpusťte nám.“ A otec Dhamle také řekl: „Nedokázali jsme se o vás postarat.“ A ta dívenka také řekla: „Nedokázali jsme
vám poskytnout pohodlí, tak nám všichni odpusťte. Velice nás těší, že jste přijeli. Získali jsme tím mnoho. Hodně jsme se od vás
naučili tím, jakou jste prokázali shovívavost k našim chybám, a nevíme, jestli se i vy můžete něco naučit od nás, ale i když jsme
se moc snažili, někdy se to tak přihodí. Tak nám to odpusťte.“ Žádali o odpuštění. Moc nás těší tato krásná slova. Mohli bychom
jim nějak pomoct vyřešit slabiny v šíření Sahadža jógy? Například, pokud potřebují nějakou materiální pomoc, aby se mohli
společně scházet: na pronájem sálu nebo na propagaci, ať je to cokoli. Mohli bychom něco vymyslet, s čím můžeme, tak či onak,
pomoci. To je velmi hezké. Chtějí vám také poděkovat, že jste jim darovali magnetofon i za všechny fotografie a vše, co jste jim
dali. Jejich dárky vám dám v Púně, protože by se to těžko přenášelo. Matko, více než cokoli jiného jim chceme poděkovat za
jejich lásku. Džej Mátadží! Bolo Džaganmátá Šrí Nirmala Déví kí, džej! Ádi Šakti Mátadží Šrí Nirmala Déví kí, džej! Parambrahma
Mátadží Šrí Nirmala Déví kí, džej! Dobře, myslím, že můžete pokračovat. Dodělejte to a užívejte se vzájemně. Děkujeme Ti, Matko.
Možná tam budu.
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Někdo by mohl říci - proč Šiva? Proč něco jako Šivovy narozeniny? Jak to může být? On je věčný, On existuje po všechen čas.
Takže to, co vymezuje dnešní oslavu, je nastolení Šivy na této Zemi v hmotném já. Každá hmotná věc byla vytvořena nějakým
Božstvem a to Božstvo je usazeno v této hmotné věci, jak víte. Takže to byla myšlenka Ádi Šakti, že nejprve je třeba nastolit Šivu,
bez Šivy nelze ustanovit nic. Nejprve má být nastolen On, protože On je absolutní. Takže budete muset nastolit Šivu. Co bychom
tedy měli udělat? Jak ho nastolit, ustanovit? On je Bohem tamo guny. Je studený, chladný, je Bohem všeho, co není aktivní. Takže
v první řadě, když se vzdálila Země od Slunce, které bylo velmi horké, byla umístěna velmi blízko k Měsíci. Měsíc je švagr Pána
Šivy. Posunula se tak blízko k Měsíci, že celá Země se pokryla ledem. A poté se postupně pohybovala směrem ke Slunci. Když se
pohybovala směrem ke Slunci, začalo postupné tání. A bod, který vůbec neroztál, byl bodem, kde měl být nastolen Šiva. Bylo to a
stále je to stejné místo. To místo je Kailáš. Led tam nikdy netaje, a když se podíváte, celá hora je jako Šivova tvář - oči, nos a vše,
co můžete vidět, jasně vystupuje - a po celý rok si udržuje tento svůj tvar. Takto byl stvořen Šiva a byl umístěn do stavu svědka,
jako divák všeho, co se děje na této Zemi. S tváří obrácenou směrem ke Kundaliní vesmíru, která má být - bude umístěna v Indii,
takže On směřuje směrem k jihu. Dívá se na jih s oběma rukama takto, jako divák sledující představení Ádi Kundaliní. Takto byl
stvořen Šiva. I když budeme říkat, že srdcem vesmíru je Anglie, přesto Šiva přebývá na vrcholku Sahasráry. Je to Jeho trůn - Jeho
sídlo. Stejně jako máte sídlo Šivy na vrcholu svojí hlavy, ale On přitom bydlí ve vašem srdci, stejným způsobem patří Šiva k
tomuto místu. A dívá se na celé tělo z tohoto bodu - takže nohy jsou jih, toto (vrchol hlavy) je sever, toto je východ, - vlastně
západ (pravá paže), a toto je východ (levá ruka). Takto můžeme vidět celou mapu vesmíru, stvořeného světa. Tak teď... Jen se
posaďte. Posaďte se. Nevstávejte. Poslouchejte Moji přednášku. Teď nefotografujte. Musíte poslouchat pozorně Moji
přednášku. Ve stavu meditace Mě musíte sledovat. Musíte Mě využít plně, že? Měli byste být v meditaci. Pak Mě uslyšíte velmi
jasně, nesmíte rušit. Máte být v meditaci. Jogín: „Tam je jih.“ Takže se díváte směrem na jih jako svědek. Právě teď Mi někdo řekl,
že na jihu lidé dali hlavu směrem k jihu a nohy položili směrem k severu, představte si to. Nohy jsou položeny směrem k Šivovi,
který je na severu. Kailáš je na severu, je to tak? Není na jihu. Tak proč pokládat nohy směrem k severu? Myslím, že člověk musí
používat logiku. Tihle brahmíni vám řekli všechny ty příběhy a vy děláte pravý opak toho, co by se mělo dělat. Někdy mám pocit:
„Bůh ochraňuj tuto zemi před brahmíny.“ Jsou teď všude: jsou to naši vládci, jsou všude a nemají ponětí, co to je Brahma. Jsou-li
skuteční brahmíni, jsem si jistá, že jednoho dne budou mít na starost tuto zemi skuteční brahmíni. Takže teď, když chápeme, že
Šiva je první věcí, která je ustanovena v této hmotě, pak také v nás je nejprve ustanoven Šiva. Když plod (fétus) nabývá svojí
podoby, je Šivou nastoleno pulzování srdce. To je známkou toho, že Šiva byl ustanoven. V případě lidí, kteří se narodili se
špatným srdcem nebo s potížemi, je nutné říci, že Šiva není plně ustanoven. Ne, že to jsou špatní lidé, ale nepředpokládá se, že
by žili dlouho, a později možná musejí mít jiné, další srdce. Anebo možná byl nějaký problém v jejich předchozím životě, a pokud
věnují pozornost Šiva tattvě, může se jejich srdce vyléčit. Takže nejdůležitějším orgánem v těle je srdce. V případě, že srdce
selhává, nemůžete dál zůstat na této zemi. Takže nejdůležitější je starat se o svůj Šiva princip, což je Átma. Máme starost o
všechny možné světské věci. Staráme se o všelicos, ale nestaráme se o svého Ducha. To je náš největší problém. Pokud se
staráte o svého Ducha, pokud věnujete pozornost svému Duchu, celý vesmír pak vibruje Parabrahma, což není nic jiného než
radost. Takže pokud si myslíme, že se můžeme radovat ze života bez pozornosti na Duchu, nemůžeme. Nemůžete se radovat ze
života, pokud budete mít pozornost na jiných nesmyslných věcech a nebudete věnovat pozornost svému Duchu. Dokonalé a
úplné ticho do nás přichází jen skrze Ducha. Je-li v nás Duch probuzen, to ticho začne pracovat a budete se cítit velmi uvolněně a
naprosto zajedno sami se sebou. Neexistuje žádný problém, nemusíte hledat jiné věci, které normálně lidé hledají - budete hledat
svou vlastní společnost a chcete být nějaký čas sám se sebou. Jediná věc, kterou budete hledat poté, co jste našli svého Ducha,
je společnost jiných sahadža- jogínů, kteří našli Ducha, takže je tam nastolen vztah mezi Duchy, kteří se nacházejí v srdcích. A
tento Duch je univerzální bytost v nás, o které jsem vám řekla, že jakmile se stáváte zajedno s Duchem, automaticky se stáváte
univerzálně vědomými. Existuje tolik vlastností Šivy - Šiva tattva, Šivův princip - o kterých vám nemusím říkat, ale dnes vám
povím o dalším rozměru, kterého jsem se doposud ohledně Šiva tattvy nedotkla. Fyzický aspekt Šiva tattvy je, že takový člověk je
spíše chladným typem člověka v tom smyslu, že takový člověk nedává horké vibrace, ale který někdy má příliš mnoho chladu,
není v rovnováze, přežene to a rozvíjí si druh temperamentu, který může být extrémně chladný. Mohl by mít zároveň nízký krevní
tlak, může mít rovněž průjem. Průjem lze také dostat spolu s příliš velkou duchovní silou. A také by mohl být na straně lásky -
kvůli levé straně. Vzhledem k tomu, že levá strana je kapha, jak to nazýváte, kapha je hlen, který je navíc. Protože levá strana
převládá, takový člověk je vždy náchylný k nachlazení a má problémy s nachlazením. Takže takový člověk se musí chránit před
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tím, aby se nachladil a podobně. A měl by používat metody, které se má naučit skrze Sahadža jógu, ale dát to i do rovnováhy.
Duch sám je nad zdravotními problémy. Ale levostranný člověk, který neustále myslí na Ducha, se také může stát jednostranným.
Když má žít na této zemi, musí být vyrovnaným člověkem. Takže se musí dát na druhou stranu a tato strana je aktivitou
duchovního růstu v jeho nitru. Osoba, která je velmi duchovně vyvinuta, nemůže existovat na této zemi jako Šiva tattva. Musí
existovat jako vyvážená osobnost. A když začne rozvíjet to vyvažování ve svém nitru, Duch z jeho srdce začne stoupat a jde na
vrchol hlavy. Tak to je druhá etapa, které člověk musí dosáhnout. Zde je celá kolektivita - takže když začnete přijímat svoji lásku a
náklonnost do svého centrálního nervového systému a položíte ji na vrchol své hlavy, to znamená, že jakmile ji vložíte do své
Viráty, kde se začíná šířit prostřednictvím vaší Viráta šakti, prostřednictvím kolektivní bytosti, pouze pak jste úplnou osobností. V
opačném případě jste Šiva tattva - Šiva tattva existuje, ať už tento vesmír existuje nebo ne. Existuje, i když celý vesmír je, jaký je.
Dokonce i v případě, že se rozplyne či zmizí, všechno směřuje k tomuto magnetu, k této Šiva tattvě. Takže osoba, která má
duchovní touhy, musí vědět, že aby zvedla svého Šivu nad úroveň srdce, musí ho zvedat postupně velmi odpoutaným způsobem
existence na vrchol Sahasráry. Tam, kde je úplná rovnováha, úplná vyrovnanost. Mnoho lidí, které jsem viděla v Sahadža józe
jsou velmi milující, pěkné, velmi sladké osoby. Stejně jako v Dillí, řekla bych, že lidé nejsou tak drsní jako v Bombaji. Lidé z
Bombaje mohou být drsní, lidé z Puny jsou trochu tvrdší také. Ale lidé z Bombaje a Puny jsou hlubší. Důvodem je, že se trochu
dali do rovnováhy a šli nad svoje srdeční pocity, jako je soucit či sympatie. „Nebuďte k nikomu nelaskaví, nic drsného nikomu
neříkejte," může být někdy také velmi, velmi legrační - jako včera. Spala jsem na místě, kde jste spali vy všichni. Když jsem byla v
jakémkoliv centru v Bombaji nebo v Puně, kdekoliv, neslyšíte ani hlásku, nikde, nic. Víte, jako když je lev či tygr v pralese, nikdo
nebude slyšet váš hlas. Pokud je tu tygr, můžete společně vědět na míle daleko, že tu je někde tygr, takové je ticho. Ale když jsem
v Dillí, pak každý mluví. Někdo mluvil o penězích, celé to brebentění pokračovalo dál, dokonce i sahadžajogíni ze zahraničí se
stali sahadžajogíny z Dillí. Tolik povídali, byla jsem překvapena, jak se tam tolik dali do povídání. Pořád mluví, brebentí, brebentí.
Naopak, jestli tam spím, všichni byste měli být v meditaci, posadit se a meditovat místo toho, aby byl každý zaneprázdněn všemi
možnými nesmyslnými řečmi, jako by neměl jinou šanci promluvit. A všichni brebentili a Já jsem nevěděla, co říci, prostě jsem
nevěděla, co mám dělat. Ale je nutno vědět, že pokud a dokud neukončíte své soucitné postoje - jako když něco někomu říkáte:
„Měl jsem v tomto oboru takový problém," například. Chci říct, jaké je to téma, ale na tom nezáleží. Začnete-li: „Měl jsem problém
s tímto", další dodá: „Ano, já taky měl ...", vidíte soucit či sympatie. „Já jsem také měl takový problém. Tito lidé jsou tak špatní, že
se stalo, že jsem měl stejný problém", stejná řeč. Vidíte, že všichni hovoří o věcech, které se netýkají Sahadža jógy. Dokonce, i
když to souvisí se Sahadža jógou, neměli byste mluvit, když jsem tam. Musím vás všechny skromně požádat, že způsob, jakým
se vy, lidé, někdy chováte, není dobrý a není vhodný a přiměřený pro sahadžajogíny. Dokonce není dobré, abyste měli přede Mnou
otevřená ústa. Nechci vám říkat takové podrobnosti, ale je tolik věcí, které se budete muset naučit, než povznesete svoji Šiva
tattvu ze svého srdce. Potěšit lidi vám jde velmi dobře, na organizování jste vynikající, organizujete velmi dobře, nejsou žádné
hádky. Sahadžajogíni v Bombaji se hádají poměrně hodně a dokonce i sahadžajogíni z Púny jsou hašteřiví. Ale musím říci, že
sahadžajogíni z Puny jsou velmi hlubocí a sahadžajogíni z Bombaje jsou velmi hlubocí individuálně, něčeho dosáhli. Nyní musejí
pokračovat dál a trochu se vrátit k srdci. Toto je druhá základní věc, že musí cítit více takto, protože jinak jsou velmi, velmi přísní
vůči lidem. Ale, víte, určitá míra přísnosti se má přijmout. Například, pokud se někomu řeklo: „Nedotýkejte se chodidel Matky",
člověk se cítí velmi špatně. Ale to je velmi světské chápání Matky. Pokud Ona říká: „Nedotýkejte se Mých chodidel", přesně to se
předpokládá, že uděláte. Musíte udělat přesně to, co Mě těší, a ne to, co potěší vás. Takže je nutné změnit vaši pozornost od
snahy potěšit celou veřejnost. Někteří lidé říkají: „Nově příchozím, Matko, toto nesmíme říkat." Musíte! Některé věci je třeba jim
říci, jinak ze Mě uděláte „a-prasanna“ (nepříznivou) a to bude způsobovat problémy. Ale když to říkáte ostatním, nemusíte
používat jako lidé z Puny a Bombaje jejich zvláštní jazyk maráthí, ale říct to správným způsobem v urdu, aby se lidé necítili
špatně, ale musíte to říct. Neměli byste tyto lidi pokládat na Moji hlavu, namísto toho byste jim to měli říct tak, aby to bylo pro ně
přijatelné. Takže jděte hlouběji do sebe, musíte také dělat individuální meditaci a samuhik (kolektivní). Neřekla bych, že všichni
sahadžajogíni v Dillí jsou takoví, ale my jsme velmi dobří organizátoři, což se naši sahadžajogíni z Bombaje a Puny musí naučit.
Hádají se mezi sebou a z toho jsem doopravdy unavená. A nechovají se k sobě s respektem a to se Mi nelíbí. Ale jednotlivě jsou
v pořádku, takže se stávají individualisty. Někteří lidé se stávají individualisty a jiní se obracejí k publiku, zavděčují se veřejnosti,
takže teď existují dva extrémy. Co by měli sahadžajogíni dělat? Měli by se stát drogově závislými na Matce. Měli by dělat, to co
Matku těší. Rozumíte? Není třeba zavděčit se veřejnosti nebo jednotlivci, ale dělejte to, co se zalíbí vaší Matce. Toto je velice
jednoduchá věc, kterou vám Ádi Šankaračárja sdělil: „Pouze udržujte Matku spokojenou." Ale nikdo to nezkoumá. Zkuste
vypozorovat „co potěší vaši Matku“. Pak zjistíte, že je velice jedno- duché Mě potěšit, rozumíte? Jako Šiva tattva. A když děláte
chyby, třikrát se zatahejte za uši, dobře? Ale nezacházejte v tom daleko. Rozumějte, dělat chyby je v pořádku, ale neberte to jako
samozřejmost, že můžete dál dělat chyby. Protože si přichystáte opravdu dlouhý provaz, ale nakonec se oběsíte, že? Takže se



obávejte provazu, který je vám dán, jinak vás snadněji oběsí. Takže musíte chápat, že byste neměli být závislí na veřejném nebo
vašem vlastním mínění. Oboje je chybné. Musíte se chovat takovým způsobem, aby to těšilo všechny Božstva ve Mně. Co se týče
Mě, neexistuji. Moje bytí není, opravdu, věřte Mi, Moje bytí vůbec není, Já jsem seskupení mnoha bytí. Jinak neexistuji,
nenacházím sebe samu nikde v tomto těle, nikde nenacházím samu sebe, nikde ve vesmíru! Nejsem nikde, občas si uvědomuji:
„Co je toto všechno? To není Moje, je Mi to všechno cizí." Ale stále do toho pronikám, těším se tím, žiji s tím, ale nejsem nikde v
tom. Pokuste se jen porozumět, co těší vaši Matku, rozvíjejte svoji důstojnost, protože Já chci, abyste byli důstojní. To rozvine
vaši radost, protože Já chci, abyste byli radostní. To vám dá větší schopnost dosáhnout uvnitř sebe více vibrací, protože to je to,
co Já dávám. Pokud budete dělat cokoliv, co je pro vás dobré, Mě to potěší. Ale co si myslím Já, že je pro vás dobré, si vy možná
nemyslíte, můžete mít svoje představy, opět individuální nebo možná veřejné. Tak jako jsem vám už řekla, nepořádejte Moje
programy před 7 hodinou večerní. Můžete říct: „To se nebude hodit veřejnosti.“ Ale na tom nezáleží, nehodí se to Mě a to je
hlavní. Protože mám určité načasování, kdy jen můžu být opravdu velmi dobrá. Onen čas, který musím dát někomu jinému, je
stanoven! Takže neopravujte Moje načasování podle svého. V době ráno před 11 hodinou by neměly být stanovovány žádné
programy. Brzy ráno, když je stanovíte na pátou, Mi nevadí. Mám určité načasování, které musím využít k jinému účelu! Takže
musíte pochopit, že cokoliv Mi vyhovuje, by se mělo provést, protože je to také pro vaše dobro. Protože je to nanejvýš prospěšné.
Pouze vám sděluji své vlastní finty, abyste si ze Mě dokázali vzít víc. Ale oni trvají na tom, že lidé, kteří chodí do kanceláře,
nebudou moct přijít - tak by lidé neměli přijít vůbec!!! Když se bude promítat film v 7 hodin, tak půjdou do kina, nebo ne? Tak proč
byste měli snižovat hodnotu svojí Matky proto, aby to vyhovovalo jejich pohodlí. Když je tam málo lidí, je to pro nás ještě lepší -
budeme mít lepší ubytování v království Božím. Takže Mě nedělejte lacinou. Tomu by měl každý rozumět, neznehodnocovat Mě,
udržovat důstojnost vaší Matky. Čehokoliv je třeba dosáhnout, zastávám stejný názor, že se musí pomoct všem bratrům a
sestrám, celé veřejnosti, ale nemůžeme se zbavit odpadu (kachras) jinak, rozumíte? Existuje mnoho věcí, které musí být prostě
zahozeny. Takže bychom se neměli znepokojovat „odpadem". K dosažení čehokoliv, co je nejlepší, je zapotřebí, aby se nemluvilo
tvrdě. Opět říkám, abyste nepoužívali tvrdá slova. Způsob, který používají lidé „jdi pryč, jdi pryč,“, tak se nemá mluvit. Změňte svůj
jazyk. Musíte se vzdělávat v tom, jak mluvit s lidmi jemně, patřičným způsobem. To je velmi důležité pro Sahadža jógu, protože
pokud budete pokračovat v urážení, můžete urazit někoho svatého. Takže byste to tak neměli dělat. Pochopte to a zkuste se
jednotlivě stát schopnými toho, že když jdete na veřejnost, dokážete odhadnout správnou perspektivu, správné pojetí, správné
vystupování, správné chování a správnou znalost, nikoliv ve smyslu racionálním, ale ve smyslu absolutním. Pán Šiva je absolutní,
On je ten, kdo dává úplné vědění, On ví, co Mě potěší. V okamžiku, kdy se bude dít něco, co Mě opravdu popudí, On to představení
skončí. On to sleduje jen pro to, aby Mě potěšil. V okamžiku, kdy shledá, že se to nevyvíjí dobře, zastaví celé představení a řekne:
„Přestaňte s tím, skončeno.“ Takže ačkoliv můžu říct, že Šiva je divákem, On je právě tím soudcem a On vidí ty věci. Takže se
pokuste být v pořádku, zkouším vytvořit pěknou podívanou, abych potěšila Šivu, aby tam stále zůstával a to umožnilo vesmíru
být pěkným místem k přebývání, ve kterém porostete a získáte věčný život, který je vám slíben. Ale musíte porozumět tomu, co
potěší vaši Matku. Někteří lidé mají zvyk se na Mě jen upřeně dívat celou dobu. To není způsob, jakým se to má dělat. Sklopte
svoje oči, nemůžete se na Mě upřeně dívat celou dobu, je to hloupé. A kromě toho Mě to netěší, vás by to těšilo, kdybych se na
vás upřeně dívala celou dobu? Já se na vás upřeně nedívám, snažím se vás těšit různými věcmi, proč se ode Mě nepokusíte
naučit to, jak se vás snažím potěšit? Zajisté, neumíte dělat tyto všechny věci, vím, protože někdo říká: „Matko, šli jsme tam, dali
nám koně, atd.“ To vám nepomůže dosáhnout sebe sama. Když mám potíže Já, nemůžete je vyřešit, že? Ale Já můžu vyřešit
vaše potíže. Takže vás můžu potěšit velmi snadno, protože mám tolik způsobů, jak vás potěšit. Ať existují jakékoliv metody,
žádné by rozhodně neměly vyvolat nelibost, to je to jediné. Neděláte nic speciálního, ale nedělejte ani nic mimořádného, abyste
vyvolali nelibost. Pokud porozumíte této jednoduché věci, že se nepokoušíte dělat něco, abyste Mě potěšili, a přitom ve Mně
vyvoláváte nelibost. Je to tak jednoduché. Nemusíte dělat nic zvláštního, jen se pokuste být milující, láskyplní, důstojní a Já díky
tomu budu velice šťastná. Už jsem radostí bez sebe. Jsem s vámi velmi spokojená. Ale musím vám říct o tom, čeho by se mělo
dosáhnout a jakým způsobem se dostat nad tyto věci. Takže teď je nutné pro lidi z Dillí pozvednout se ze srdce do Sahasráry. A
pro lidi z Bombaje a Puny je nutné jít ze Sahasráry do srdce. Řekla bych, že lidé z Rahuri jsou něco mezi. Lidé z Rahuri jsou něco
mezi tím. Jsou velmi dobří organizátoři a nevytvářejí pro Mě problémy, pokud jde o konkrétní osoby. Takže myslím, že Rahuri je
to místo, možná je to moje 'mekka', že je tak dobré, ať už je to čímkoliv. Ale my všichni můžeme být takoví. My všichni se
můžeme vzájemně měnit, informovat, zlepšovat se a vychovávat se. Všechno to vzdělávání k nám může přijít, pokud se skutečně
máme rádi a pečujeme o svoji evoluci. Nemusíme se o to moc starat, pokud skutečně pečujeme. Postupně se všechny tyto věci
vypracují a může vzniknout rovnováha. Ti lidé, kteří povídají příliš mnoho, by neměli tolik mluvit. Cítím, že když mluvíte příliš - pak
se zastavte, prostě jen zastavte. Něco mezi: když to je nutné, je třeba hovořit, když to nutné není, neměli byste mluvit. Takže v
Sahadža józe můžete pozvolna rozvíjet takovou povahu a moudrost, kdy budete vědět, jak daleko můžete a nemůžete zajít.



„Nikam nechodit" je kvalitou Pána Šivy. On nic nedělá. On jen sedí a pozoruje celou legraci. On nic nedělá, ale On je ten, kdo musí
pozorovat. Pokud nepozoruje, pak je celé představení skončeno. Rozumějte - ač nic nedělá, On dělá vše. Rozumíte tomu
kontrastu? Jako takový On nedělá nic, ale způsobuje to, že každý tančí, aby Ho potěšil. A stejným způsobem máte zároveň obě
povahy. Jako sahadžajogíni můžete dosáhnout tohoto typu vyrovnané povahy. Je to pro vaše dobro, pro váš vývoj, pro vaši
evoluci. Takže dnes, všichni z vás, mají šanci v sobě rozvinout individualitu spolu se Šiva tattvou, která nakonec pronikne do
celku. Kabír to řekl v překrásném dvojverší, nevím, jestli jste tomu vy, lidé, porozuměli. „Man mamta ko Thir kar launga.” Navibruji
soucit ve svém srdci a dám jej okolnímu světu. Navibruji soucit ve svém srdci, dám jej okolnímu světu. „Aur paancho tattwa
milaunga.” A vložím ho do pěti elementů. Rozumíte Kabírovi, chápete jak je skvělý? Víte, lidé mluví o Kabír Dasovi. On říká:
„Vyjměte ho ze srdce a vložte ho do všech pěti elementů." A toto je Sahadža jóga. Pokud rozumíte tomuto, pak nemusíte
rozumět ničemu jinému. Máte to ve svém srdci. Staňte se kapitalistou ve svém srdci a komunistou navenek. Pokud dosáhnete
správné rovnováhy, už jste to zvládli a my to můžeme zvládnout. Když se všichni spojíme, tak to zvládneme a můžeme toho
dosáhnout a můžeme ukázat světu, že toho může dosáhnout každý. Každý takzvaný obyčejný člověk se může stát neobyčejný.
Takže dnes se musíme za sebe rozhodnout, že to uděláme, že se budeme vzdělávat v duchovním slova smyslu, na sahadža
cestě. Pokaždé, když budete na sebe pohlížet, budete vědět. A nebudete vysvětlovat sami sobě a říkat: „Ó, toto se mi přihodilo a
tamto se mi přihodilo.“ To není důležité. Mnoho lidí se Mnou tak mluví a je to absurdní. Zpochybňujete sami sebe, jak se vám to
může stát? Proč to neděláte? Měli byste to udělat. Proč to nemůžete udělat? Jen tak si dáte úkol a zvládnete ho, jsem si jistá,
protože máte tu moc. Žehnám vám všem pro váš duchovní růst a pro vaši kolektivnost. O obojí se musí pečovat. Pokud máte
duchovní vývoj a žádnou kolektivnost - je to zbytečné. Pokud máte kolektivnost a nemáte duchovní vývoj - je to zbytečné.
Správně je zkombinujte. Takže musíme vzít Pána Šivu a ustavit Ho ve Virátě. To musíme udělat, a pokud tomu rozumíte, vaše
vztahy s ostatními budou dobré, trvalé, udržitelné povahy. A kvalita sahadžajogínského života bude velmi, velmi dobrá. Kéž vám
všem Bůh žehná.



1982-0325, Extrémy levé a pravé strany (5 min)

View online.

19820325 - Extrémy levé a pravé strany (Sydney, Austrálie)

Pojďme se podívat na to, co se stane, když zacházíme do krajností. V tomto centru, jak jsme viděli, spočívá naše vnitřní výživa.
Pokud se snažíte překročit tuto či tamtu stranu, podívejme se, co se stane. Za touto stranou je podvědomí, pokud tam zajdete,
vstoupíte do kolektivního podvědomí. Na druhé straně, pokud se pohybujete směrem k nadvědomí, vstoupíte do kolektivního
nadvědomí. Na této straně jsou všichni ti lidé, na levé straně jsou lidé, kteří jsou pořád nespokojení, velmi úskoční, pochmurní,
strašliví lidé, ti, kteří zemřeli, kteří se nechtějí narodit a kteří pořád chtějí lidi trýznit. Ti stále existují na této straně. Jsou to
vetřelci, mohou vás posednout a dělají to. Na pravé straně jsou lidé jako Hitler, kteří jsou velice ctižádostiví, kteří zemřeli kvůli
svým ambicím a podobně, ale stále tam existují. Ať už vstoupíte na tuto stranu, nebo na tu druhou, zajdete do krajnosti a budete
prostě posedlí. Je to velmi nebezpečná oblast, do níž vstupujete. Nedávno jsem se dívala na BBC program - někteří lékaři objevili
zajímavou věc. Říkali, že rakovinu spouští - a teď velice pozorně poslouchejte - rakovinu spouští určité proteiny, které nazývají
protein 58 a 56 nebo tak nějak. Tyto proteiny na nás mohou zaútočit z nějakých neznámých oblastí v nás, které jsou v nás
zabudovány od našeho stvoření. Jaké jsou to oblasti, to vám říkám už dlouhá léta. Jsou to levá a pravá strana, dva extrémy. Co
tedy děláme, když jdeme napravo. Pravá strana je oblast, ve které příliš přemýšlíme a kde promítáme sebe sama do
budoucnosti. Pokud takto pokračujete, pak se z vás stane člověk, kterého zajímá budoucnost více než přítomnost. Střed je
přítomnost. Začnete do toho tedy promítat svou mysl. Když do toho začnete příliš promítat mysl, začnete se pohybovat na tuto
stranu. Pak si každý, kdo je asketický člověk, myslí, že když jste velmi asketický člověk, musíte žít v celibátu a další nesmysly...
Toto vše je úplně nesmyslné. Pokud žijete v celibátu, vůbec vám to nepomůže, právě naopak, z takového člověka se stane
nesmírně suchá osoba a nakonec umře na infarkt. Taková osoba je tak tvrdohlavá, tak vznětlivá, že si člověk musí vzít klacek,
má-li ji potkat. Mají sklon k proklínání. Vůbec je nezajímá zdraví druhých lidí ani nic jiného, mohou člověka proklít a to je jejich
práce - proklínat lidi, jednoho po druhém. Jsou to nesmírně suší lidé, mohou se dát na sociální péči ve jménu Boha nebo budou
pracovat do zemdlení pro chudinu a myslet si, že zachraňují chudé a dělají to a ono. Když je však uvidíte jinde, jasně pocítíte, že
takoví lidé úplně hoří. Mají příšerná játra, velmi výbušnou povahu a vůbec v sobě nemají přívětivost. Nevyzařují žádný
magnetismus, všichni lidé od nich utíkají pryč. Víte, jsou jako vařená kapusta a každému sedí na hlavě. „Udělej toto, udělej tamto.
Toto jsi ještě neudělal. Co děláš?“ Sami nebudou spát a nedovolí nikomu, aby se vyspal. Myslí si, že každý musí pracovat pod
jejich taktovkou. To jsou lidé velmi orientovaní na ego, jak je ukázáno tady, a jsou to lidé, kteří se pohybují na pravé straně.
Jakékoli přísné představy o náboženství vás mohou dostat na tuto stranu. A tato přísnost je pro lidi velice nebezpečná, protože
vás odřízne od celku. Takový člověk může být chycen v nějaké pasti nebo může být posedlý nějakou osobností z pravé strany.
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1982-0414, Proč potřebujeme Sahadža jógu, 14/04/1982, (nekontrolováno), Caxton Hall, Londýn, Anglie

View online.

Onehdy Mi v rádiu položili velmi pěknou otázku, kterou bych se, myslím, měla zabývat nejdříve. A ta otázka zněla: „Jaký je rozdíl
mezi různými sektami a Sahadža jógou?“ Je to velmi dobrá otázka, protože dává relativní představu o tom, co je realita a co není.
Nejprve bychom se měli podívat k čemu je zapotřebí Sahadža jóga. „Sahadža“, jak víte, je... „Saha“ znamená „s“, „dža“ znamená
„narozený“, Je zrozená s vámi. To znamená, že je spontánní, je vaší součástí. To, co je vaší součástí, je právo být spojen s
Božským, to znamená být v józe, být sjednocen s Bohem. Nebo jsou lidé, kteří v Boha prostě nevěří, i tací jsou. Bojí se
zaslechnout jméno Boha, kvůli rozličným zkušenostem, které měli, různým ideologiím, které převládaly. Bůh ale bezpochyby
existuje, ať se vám to líbí nebo ne. Ale pokud a dokud existenci Boha necítíte, uvěřit v Něj je obtížné, to lze pochopit. Tedy, co je to
Sahadža jóga? V Sahadža józe se ve skutečnosti lidské osobnosti stane to, že ta spící síla, nebo můžeme říci, že ta neprobuzená
síla ve vás, která je vaší sílou klíčení, stoupá, prochází různými subtilními centry uvnitř vás a pronikne skrze tuto fontanelní
oblast, a jak říkáme „křestem“, požehnáním nebo milostí Ducha svatého dostanete svou realizaci. Skutečně se to stane, je to
uskutečnění, je to živoucí, živé. Je to požehnání živoucího Boha, nikoli umělého. Když vám někdo říká: „Tak, a teď vás pokřtím,“ a
jen vám položí ruku na hlavu. Nemusí to být vůbec křest, protože jak by mohl, když vám nezvedl Kundaliní? Je to jako když
máme, řekněme, nějaké semínko, a to semínko, jak říkáme, je živé. Dobrá, ale jak to dokážete? Dokud ho nevyklíčíte, jak můžete
dokázat, že je to živá věc? Musí tedy nastat vyklíčení. Dokud se to nestane, jak mohou lidé čemukoliv věřit, ať tomu říkáte, jak
chcete? Takže musí dojít k tomuto znovuzrození, jak to řekly všechny. (Inkarnace). My tohle všechno nemusíme popírat, vzdát se
toho všeho, můžeme však zůstat otevření, abychom pochopili, o čem ony všechny (Inkarnace) mluvily. Ale proč? K čemu je
potřeba, k čemu je zapotřebí aby člověk získal realizaci? To je to hlavní. Za prvé, lidé řekli: „Jste Duchem“. Dobře, můžeme být, a
co? K čemu je potřeba být Duchem? Jsme v pořádku jako lidské bytosti, jako tělo a to všechno. Jaká je potřeba být realizovaný?
A jakmile pochopíte, k čemu to je, pochopíte, co je Sahadža jóga a co jsou zač ty sekty. Tou potřebou je to, že jste nedílnou
součástí celku, který lze chápat jako velkou Prapůvodní bytost. On má mnoho buněk a vy jste jednou z nich. Ale nejste si toho
vědomi. Nejste ještě kolektivní. A je rozdíl mezi kolektivem a masovým systémem. Tím myslím, že v masovém systému můžete
hypnotizovat celé masy - začnou tančit, skákat, křičet, řvát. S masami lidí lze dělat cokoli, chci říct, pokud jsou to masy
slabomyslných, lze je přimět, aby spáchali sebevraždu, přimět je k čemukoli, pokud vám jde o hromadné ovládání. Jako by se
stali hysterickými. Ve skutečnosti je to taková lidská zvláštnost, která nutí člověka napodobovat ostatní. Jedná se o velmi
prastarou věc, velice, velmi pradávnou, kterou jsme dělávali jako zvířata. Znáte to u ptáků. Viděli jste někdy odlétat ptáky, jako
třeba jeřáby? Vždy letí v trojúhelníkovém uspořádání, a jak vůdce zatočí, všichni ostatní to následují, zcela automaticky. Jedná se
tedy o tento instinkt následování ostatních, kopírování ostatních. Je v nás velmi hluboko zakořeněno snažit se následovat
ostatní. Proto tedy, když vidíme někoho někam jít, pomyslíme si: „Ó, měli bychom udělat totéž.“ Jako bychom spolu soutěžili.
Víte, tato soutěživost má také původ v tom stejném bodě, kopírování ostatních. Snažíme se kopírovat druhé, například
„spolčováním.“ Máme, řekněme, klub, spolek lidí, kteří se například oblékají do bílých obleků a tak... Pak jsou tu kluby s určitým
typem šatů, nebo můžete nalézt, jak jsem říkala minule, hordy černých obleků, promenádujících se v „elitních“ společnostech.
Jen chtějí zapadat. Chtějí se jen družit, spolčovat se, proto ty uniformy, které musíte nosit, a tak máte určitý pocit, že jste
součástí té lidské masy. Je to součást mas. Tedy znovu - je to o masách. Sahadža jóga je však kolektivní záležitost. Lidé mluví o
kolektivitě, všichni mluví o kolektivitě, ale je to pouze rozumové, umělé. Například manžel a manželka spolu musí žít šťastně. A
důvodem pro to je, že pokud nebudou žít šťastně, to se stane dětem, tamto se stane dětem, toto se stane, a může se stát, že to
nebude dobré ani pro jednoho z nich. Takže logickou úvahou se dostaneme do bodu, „racionálního“ bodu, jak tomu říkáte,
logického bodu, kde řekneme: „Dobře, neměli bychom se vzdávat vztahu mezi manželem a manželkou.“ Ale předpokládejme, že
manžel a manželka dostanou realizaci. Pak dojde k tomu, že si uvědomí své rodičovské povinnosti, jsou si vědomi! Povědomí je
velmi odlišná věc, než být jen součástí masy. Jako když manžel, manželka cítí, že... víte, manželství není o přemýšlení, ale prostě
to cítíte v sobě, ne jako pocit v emočním smyslu, ale skutečně se to stane součástí vaší bytosti. Například po realizaci začnete v
rukou cítit chladný vánek. Řekněme ale, že se manželé snaží navzájem oklamat, vibrace okamžitě zmizí. Necítí chladný vánek - je
konec. Nemohou uvnitř postupovat dál. Předpokládejme, že člověk má zlozvyk, řekněme, nějaké nečisté zvyky, které si rozvinul v
dětství, a pokračuje s tím. Po realizaci, když se tomu začne oddávat, okamžitě zjistí, že se cítí nesvůj a jeho vibrace se ztratí.
Stává se vědomým - to znamená, že ve svém centrálním nervovém systému může cítit špatné účinky toho, co nazýváme
„špatným“. Cítí pálení, cítí, že různá centra mají potíže. Myslím tím, že to cítí stejně, jako vy cítíte na svých prstech horko a chlad.
Takže teprve, když se stanete vědomými, může přijít skutečná kolektivita. Není to racionální. Jako říkat: „Ó, jsme na sobě

http://amruta.org/?p=41749


vzájemně závislí a musíme si navzájem pomáhat. Musíme to udělat tak, aby nikomu nebylo ublíženo, a aby to ani nepoškodilo
nás.“ Celá tato racionalita není nutná - protože, řekněme zítra, pokud se nás někdo pokusí píchnout špendlíkem, okamžitě tam
vyletí druhá ruka a zasáhne tu osobu, a tato (napadená) ruka ucukne. Celé tělo bude reagovat automaticky. Celé tělo bude
reagovat proti agresi na jedné části, nebo na jakýkoli problém. Ale je si toho vědomo. Nedělá to s racionalitou, žádná tam není, je
to spontánní. Neexistuje, že by o tom někdo přemýšlel, stává se to spontánně. Takže vlastní ochrana, zachování našeho těla,
mysli, všeho, je před realizací dezintegrovanou akcí. Před realizací například mozek řekne: „Dobře, udělej tohle“, ale srdce řekne:
„Ne.“ Například, když se muž zamiluje do vdané ženy, tak srdce říká: „Ach, pokračuj, je to milá dáma.“ Mozek říká: „Ne, víš, není
správné narušovat její rodinný život.“ Dharma, zbožná oblast našeho břicha, která je skutečná, ne dharma, o které mluví v kostele,
nebo něco takového... (Ten pán může přijít sem, prosím, tady je místo. Bůh vám žehnej.) Lze to tedy... Ale realizovaný člověk dělá
všechno integrovaným způsobem. Integrovaným způsobem. Kdyby se například zamiloval do vdané dámy... automaticky se
vlastně ani nemůže zamilovat do vdané ženy, prostě se nezamiluje, jednoduše to neudělá. Vůbec si neřeknou: „Neuveď nás v
pokušení.“ Špatné věci prostě nedělají. Prostě se vám to nelíbí, protože se stanete vědomými, a to uvědomění není racionální.
Nedokážeme si představit vědomí, které není racionální, protože, podle nás, cokoli není racionální, je nesmyslné, je vrtochem, je
svévolné, nesmyslné. Přesto se v nás ten smysl vyvíjí. Je to skutečný smysl uvnitř vás, který se vyvíjí, ale ne tak, že by se vyvíjel
přemýšlením, jako smysl ve vaší mysli, nýbrž jako cit ve vašich orgánech, ve vašem těle, bytosti a v srdci, že to prostě neuděláte.
Toto je vědomí a toto je kolektivita, a ti, kteří nevzestoupí do kolektivity, nemohou být dobrými sahadžajogíny. A jakmile
pochopíte, že toto přichází probuzením vašeho Ducha, pak pochopíte, že všechny problémy světa lze vyřešit pouze tehdy, pokud
se lidské bytosti stanou touto kolektivní bytostí. Tato kolektivní bytost je Duch a tato kolektivní bytost, pokud je nějakým
způsobem probuzena v naší pozornosti, pak se jí automaticky staneme. Automaticky se staneme kolektivně vědomí. Nemusíme
to racionalizovat - prostě je to tam. To znamená, že malé dítě okamžitě řekne: „Ach, mami, víš, tamten muž má problémy.“ „Jak
to víš?“ „Ach, všechny prsty mě pálí!“ Toho člověka nekritizujeme za to, že není v pořádku, ať už je jeho problém cokoliv. Ta osoba
není vyřazena, ani není řečeno, že je k ničemu, ale okamžitě, jako svědek, cítíte problém této osoby. A protože jste kolektivně
vědomí, máte síly. Tak jako můžete opravit sami sebe, můžete opravit i ostatní, protože jste kolektivně vědomí. To znamená, že
máte síly napravit jiného člověka - zbavit ho bolesti, potíží a všeho, pomoci mu, vyléčit ho, dělat, co je potřeba - jen vy sami.
Protože v bodě, kde jste, v bodě Ducha, jste s Duchem zajedno. Řekla bych, jako když tu k vám promlouvám, jsem s vámi spojena
jen skrze mikrofon. Ale v případě, že bych byla v rozhlase, pak jsem spojena s mnohými. Tím spojovacím bodem je Duch, a
dokud nedosáhnete tohoto bodu spojení, ostatní a všechny vaše skutky jsou k ničemu. Jaký je tedy rozdíl mezi sektou a Sahadža
jógou? V Sahadža józe jednotlivec, zdůrazňuji - jednotlivec - před realizací jsme všichni jednotlivci - říkala jsem vám o
Velikonocích, že jsme všichni jako vejce, a to je znak lidské bytosti, že je to stále vejce. Žije ve skořápce, myslí na sebe, na svou
rodinu, je to svým způsobem dobré, myslí na svou zemi. Všechno dobré, až do určitého bodu. Protože je skořápkou. O cokoli se
snaží, aby ukázal, jak je veliký, víte, Organizace spojených národů, tím vším jste byli, ale ta skořápka ve vás zůstává. Bude tam a
bude znát. Ale když tu skořápku úplně rozbijete a jste ptákem, zkrátka létáte. Takže Den zmrtvýchvstání, jak jsem řekla, Den
vzkříšení už započal, je zmiňován mnohokrát v Koránu, mnohem více než Den zkázy. Toto je ten Den vzkříšení, kde lidé musí být
znovuzrozeni, aby byli svým vlastním Duchem, jak to sám Kristus udělal pro nás překročením bran Ádžňa čakry. Tedy, toto není
sekta, protože v tom není nic nereálného, nic neskutečného. Není tu žádná hypnóza, nic, jste si plně vědomi toho, co děláte, jste
si vědomi, že uvnitř vás je vaše vlastní síla, a ta proudí, a že vy se stanete tou silou. Ale ona není silou nadvlády nebo
podrobování, ale silou lásky, lásky Boha, jenž činí všechnu práci tohoto světa. Skrze ni vzešly tyto květiny, díky ní se z květů stává
ovoce. Pomocí této síly lidé počínají děti, jejím přispěním jste se narodili, díky této síle jste se vyvinuli z améby až sem. Takže ten
davový instinkt je nyní velmi v kurzu, a sektami je hojně využíván. Dávají lidem hromadný pocit, že je tu jakési soutěžení.
Především ve všech těch západních městech, zejména v západních městech, jsou si lidé vědomi moci svých peněz. Takže to
také využívají. Zaplatíte nějaké peníze, jako při sázce na koně, zaplatíte určitou částku, oni zaplatí sektě. „Tolik zaplatím.“ Druhý
žasne: „Platíš tolik?!“ Chci říct, budete překvapeni, v elitních společnostech si takto povídají: „Ó, teď mám tolik a tolik peněz, víš, a
chci jít a připojit se k sektě - k této, tamté nebo jiné sektě.“ Protože se to stalo soutěžením. Všude možně vídáte zpívat takové
muzikanty a zpěváky. Bylo to vlastně všechno zmanévrované, bylo to vše zmanipulované od začátku, aby se zmocnili nějakých
lidí, kteří jsou slaboduší, kteří nemají silnou vůli, aby je ovládli a zneužili tak tento instinkt, ten podvědomý instinkt v nich, aby je
vybudili, a jakmile jsou nadšení, všichni blázní, všichni šílí a stávají se hysterickými. A tato hysterie je dnes naplno využívána
všemi sektami, a proto jsou lidé tak pobláznění. Když se na ně díváte, nevěříte, že jsou Bohu jakkoliv nablízku. Jak by mohli?
Všichni vypadají bláznivě, posedlí, jako šílení. Avšak kolektivitu je v Sahadža józe třeba chápat v jejích vlastních dimenzích. Toto
je druhým úkolem Sahadža jógy, který je obtížnější, než ten první. Dát realizaci není vůbec obtížné, protože je to přirozená věc, je
to ve vás, nastal čas, je čas vykvést, realizaci dostanete bez větších obtíží. Pokud ne napoprvé, při druhém sezení ji dostanete,



není pochyb. Ale upevnit vás jako kolektivní buňku celku, to je velmi obtížná věc, a dokud tím nebudete, jste z celku vytržení.
Pokud si toto nezačnete uvědomovat, jste prostě vyhozeni. Kolektivita v Sahadža józe tedy neznamená, že na sobě máte nějaký
druh šatů, že všichni nosíte podobné oblečení nebo děláte stejné věci, jako skákání či jakoukoli takovou věc, která v sobě nemá
žádnou smysluplnou logiku. Je to kolektivita, kterou cítíte uvnitř sebe, cítíte tu blízkost. Ne emocionálně, musím říci, protože lidé
si myslí, že jde o emocionální připoutanost k druhým. Není to ani emocionální, je to nad emocemi. Je to nad myslí. Je to Duch.
Protože každý má v sobě tohoto Ducha. Jedinou věcí je, že se musíte stát Duchem. Cokoliv, víte... Dokonce můžeme říci -
návštěvy chrámu. V Indii jsou ženy zaneprázdněny oblékáním, když mají jít do chrámu. Zjistí si: „Jaké sárí má tamta na sobě, jaké
sárí budu mít já?“ Tak, jak se to děje i v kostelích. Jdeme tam v našich nejlepších šatech, jen sledujeme, jaké má šaty ona, pak se
venku před kostelem napřímo zeptají: „Kde jsi tohle koupila?“ Chápete? Celá pozornost je tedy zaměřena na sociální kontakt,
společenský, davový pocit uvnitř nás. Takže nejsme v ten okamžik vůbec jednotlivci, vůbec ne. Musíme být nejprve absolutními
jednotlivci, a až pak se stanete úplnou, vědomou součástí celku. Ale pokud nejste jednotlivec... Proto je to pro lidi, kteří patří do
těch sekt nebo se někde angažují, nebo patří k nějaké organizaci, je to obtížné. Nejsou totiž ještě připraveni přijmout ten skok
jednotlivce do celku. Pokud jdou všichni, dobře. Pokud však nejdou všichni, zůstanou tam, i když to může být také velmi
povrchní. Jako v Anglii je zvykem dávat vidličku a lžíci určitým způsobem. Ve Francii je to jiné, někde jinde zase jiné. I to pro nás
může být určitá klub formující záležitost, protože - jsme Američané, dáme to takto, jsme Angličané, dáme to jinak, pokud jsme
Francouzi, tak zase takto. Je to však tak povrchní věc, a pokud jdete k podstatě věci, je to všechno povrchní. Celé to naše
spolčování je povrchní. Pokud však po tom začnete jít a reagujete vůči tomu, pak ničíte sami sebe. Zcela se zničíte. Není třeba
takto cokoli ničit, ale mít pochopení, že „tohle je povrchní“. Nic takového. Neměli byste plýtvat energií bojem s žádným z nich.
Není zapotřebí s čímkoli bojovat, abychom se z toho dostali. Není třeba bojovat s žádnou takovou věcí. Stane se jen, že
bojováním ztratíte svou energii pro nic za nic. Naopak byste měli pochopit, že všechny tyto věci jsou umělé, a měli byste počkat,
až se dostanete do reality. Ale pokud s nimi bojujete, je tu problém. Pokud nebojujete a jste s tím zajedno, je tu problém. Obě věci
tedy vysávají energii. Stále jen myslíme, myslíme, dumáme o tom. Kam se dostanete? Nedojdete nikam. Sahadža jóga je tedy
systém, který je přírodním systémem. Není to systém lidských bytostí, který je umělý, nebo nějaké organizace či masového hnutí,
nic takového. Je systémem samotné přírody, která z vás udělala lidskou bytost, jednotlivce, tedy jakoby vejce. A tento jednotlivec
se musí stát ne davem, to je zvířecí instinkt, ale stát se kolektivně vědomým. Musí se tím stát. Je to vědomí, to znamená, že v
centrálním nervovém systému cítíte toto vědomí, a to je, čím je realita. Jdeme tak nějak do čehokoliv, s porozuměním, že toto je
správné, tamto je správné, tohle všechno je mentální. Pokud chápete vše co je dostupné rozumově, jste stále ve skořápce. Jde
ale o to, co cítíte. Co cítíte ve svém centrálním nervovém systému, to je vaše skutečné vědomí. Zbytek jsou vaše mentální
aktivity, představivost, neboť cokoli, co je mentální, je člověkem vytvořené, nemá žádný význam. Tak jako je napsáno knih a knih,
nevím, kolik energie bylo promarněno na tyhle všechny věci. Kolik knih napsali o tom, tamtom, řekla bych, stohy a stohy historek,
toulky představivosti o všem možném. Ale o tom to není, víte, je to uvnitř vás. Že uvnitř vás je váš vlastní Duch, přebývající tam,
ve vašem srdci, Je to vaše vlastní síla, kterou byste měli získat. A když ucítíte tu sílu, budete ohromeni, že nemusíte mít žádné
OSN, a podobně. Opravdu vstoupíte do Božího království v tom smyslu, že získáte tu sílu lásky, jež vás činí nesmírně milující,
sladké, nebo bych řekla magnetické, velmi jemné, a také by to mohlo být velmi mocné, pokud jde o využití energie. Je to
extrémně silné. Svým chováním se stanete nesmírně atraktivní osobou v tom smyslu, že nezpůsobujete potíže ostatním. To
neděláte - naopak, jste urovnávač sporů, jste mírotvůrcem. Kdekoli se objevíte, vytváříte mír a štěstí, ale to je stále vnější. Uvnitř
jste tak klidní a blažení, a nad to všechno jste tak spojeni, že i slovně, pokud se zeptáte: „Existuje Bůh?“ začnete cítit ohromné
vibrace. Spojení je navázáno. Víte, že to spojení je navázáno, můžete komunikovat s Bohem. Je snadné říci, že není žádný Bůh.
„Tak je to lepší“. Lidé si myslí, že se tím vyhnou bolehlavům. Ale všechny ty bolehlavy přicházejí kvůli tomuto druhu víry, že Bůh
není. A bolehlav nastane i tehdy, když věříte, že Bůh je, aniž byste Ho znali. Obě věci jsou, podle Mě, stále dvě strany kyvadla,
které není ve středu, nebo můžeme říci, že se takto vychylujeme doprava a doleva, ale nestoupáme. Pro vzestup tato skutečná
věc, tato živá věc, toto klíčení, musí proběhnout, a proto Sahadža jóga absolutně přesahuje všechny tyto nesmyslné sekty. Nemá
k nim žádnou úctu, nemá žádnou úctu, protože to vysává energii lidských bytostí, sráží je dolů, nedává jim šanci vzestoupit ke
své vlastní síle, kterou mají v sobě. Ale s porozuměním...konec konců, lidé o tom nic nevědí, nejsou si ničím jistí. Je v pořádku,
pokud se podílejí na nějakých podobných věcech, na tom nezáleží. Ale v sektě, když půjdete... Udivila Mě návštěva „Unity Church,
Unity Church“, představte si. „Kostel jednoty“ v Houstonu. Byli tak laskaví, že Mě tam pozvali a nevěděli, jak jsem v těchto
záležitostech přímočará, víte... Myslím, že byli po Mém příchodu v potížích, chudáci. Ať je to jakkoli, překvapilo Mě, prodávali tam
všechny možné knihy. Všechny možné, které jsou satanské, které jsou masovými hnutími, které jsou velmi škodlivé pro lidské
bytosti, a oni věděli, že jsou. Kupříkladu prodávali v kostele knihy člověka, jenž káže o prostopášnosti, volnomravnosti. Chápete
to?! Tak neslučitelné! Chci říci, že se buď Kristus mýlil, nebo se mýlil tento muž, jak můžete mít obě tyto věci dohromady? A oni



říkali: „Toto je jednota.“ To není jednota, toto není jednota. Je to taková povrchní jednota, jak získat všechen ten prach, špínu,
všechno dohromady, spolu se zlatem, říkajíce: „Dejte si.“ Dáte snad do jídla jed a pak ho sníte, protože to chcete sjednotit?
Můžete sjednotit pouze věci, které sjednotit lze. Nemůžete spojit všechen binec světa dohromady a říci, že to je jednota.
Nemůžete sjednotit Krista s mužem, který učí prostopášnost, volnomravnost a všechny možné špinavé triky. Takže člověk musí
pochopit, že mysl zkouší všemožné triky, že mysl samotná je velmi, velmi lstivá věc, je to velmi inteligentní věc, a v tomto vás
poráží. A vy začnete mít pocit „Ach, nech to tak, na tom nezáleží“, a začnete dělat kompromisy. Jak může být kompromis mezi
jídlem a jedem? Můžete si dát strychnin do jídla? Až tak je to prosté. Musíme to oddělit, musíme říci: „To je špatně, toto se má
tak.“ Ať už se to lidem líbí nebo ne, máme-li respektovat lidský život, pokud máte respektovat toto ohromné Boží tvoření, pokud je
třeba zajistit, že lidé dostanou, co jim bylo slíbeno, budeme si zahrávat s jejich životy, s jejich tělem, se vším? Jsou třeba lidé,
kteří věří, že drogy vás mohou přivést k Bohu. Jen si představte tu absurditu! No, díky Bohu lidé vědí, že drogy poškozují
pozornost, poškozují vaše vědomí. Je napsána kniha, jak mi řekli... Potkala jsem někoho ve Vancouveru, kdo má doktorát, díky
knize napsané... Zapomněla jsem jméno toho gentlemana - který popsal - že alkohol vás přivede k duchovnímu životu. To je
absurdní. Věc, která jde proti vašemu vědomí samotnému, jak vás může přivést k vědomí, které je osvícené? Bylo by to něco jako
zakrýt toto světlo, rozbít všechny žárovky a všechno, a to vás má přivést ke světlu. Je to naprosto absurdní. Celý ten výrok!
Nemůžete jít k Bohu, pokud se snažíte ublížit svému tělu, ublížit své mysli, ublížit sami sobě. Dokonce i člověk, který měl špatné
dětství, který kvůli něčemu trpěl, řekněme válce nebo něčemu, dokonce i takový člověk je na začátku trochu méně požehnaný,
musíme na něm pracovat, uklidnit jeho mysl i tělo, aby v sobě dosáhnul rovnováhy, a jen pak může získat realizaci. Každého, kdo
je narušený, kdo je rozhozený, musíme dát do pořádku. Nyní někteří lidé určitě cítili, že drogy ten problém vyřeší, upřímně to cítili.
Vím, že v tom byli zcela upřímní. Užívali drogy. Na tom nezáleží. To lze také neutralizovat, protože jsou to hledači. Udělali jste to
prostě proto, že hledáte. Hlavní věc je, že musíte chápat, že to musíte získat, je tím hlavním předmětem Sahadža jógy, tím i
vaším. Takže, ať přijde cokoli, ať se stane cokoli, na tom nezáleží. Bude to napraveno, vypracuje se to. A pak se toho lidé přes noc
vzdají, protože si uvědomí, že tohle je ono. Všechny problémy lidstva jsou kvůli tomu, že jsme ještě nenašli svého Ducha, jenž je
kolektivní bytostí. Všechny mezinárodní problémy, všechny světové politické problémy, všechny vaše ekonomické problémy
pocházejí z té jediné věci, která v lidských bytostech neproběhla. Jste stále v přerodu. Řekla bych, že je to něco jako lidé, kteří
jsou stále ve vodě, napůl nad a napůl pod hladinou. Neví, jestli budou spaseni, nebo ne. Jakmile se však dostanete na břeh, vše je
v pořádku. Jde o malý průlom, ke kterému musí dojít a lidé si musí vybudovat své kolektivní vědomí. Již mnoho lidí dostalo
realizaci. Přijdou, dostanou realizaci, a pak zmizí. Vidím to. Cítí se velmi šťastně, teď to dokázali. Není to tak. Musíte se poté stát
kolektivně vědomými. To znamená, že se musíte vzdělávat, abyste rozuměli, jak cítit tu kolektivitu uvnitř. To je pro člověka
důležitější a obtížnější, protože všichni mají rádi, jak byste řekli, rychlá dění, velmi rychlý průběh. K rychlému dění bezpochyby
dochází, ale ta rychlá událost vás pouze přivede k bodu, kde pak musíte zůstat, musíte se tím stát. Pokud jde o to, něčím se stát,
jako když se z vejce vyklube hezoučký ptáček, tak ten pták se musí naučit létat. Pokud se neučí létat, zůstává mezi vejcem a
ptákem a cokoli ho může sežrat. Nemá vůbec kvalitu ptáka, který se umí zachránit, chránit se, létat a užívat si. Není vůbec jako
pták, pokud se jen hemží jako kohout a slepice. Víte, dokud žili v lese, létávali. Viděla jsem lesní kury létat velmi vysoko. Mohou
létat tak jako orel! Ale když je vidíte na zemi... Jsou-li usazeni na zemi, jsou snězeni lidmi, kteří je dokážou chytit. Kdokoli je může
chytit. Takže abychom měli tu kvalitu, kvalitu té kolektivní bytosti, člověk se musí vzdělávat a vzestoupit nad tento princip
skořápky, systém, který je spoutával, který z nich udělal jednotlivce, což bylo důležité, abyste měli skořápku. Individualita byla
skutečně důležitá, bez ní byste nemohli vyzrát. A tak přijde čas, kdy se tato skořápka musí rozbít. Stejným způsobem je pro Mne
důležité auto, které Mě sem přiveze, pak z něj však vystoupím, abych mohla vejít. Stejným způsobem jste dosáhli určité fáze, do
které to tak bylo v pořádku, ale už v tom nemusíte dál pokračovat, musíte se usadit v té nové dimenzi, novým životem ve vás. A
tomu se říká vaše druhé narození. K tomuto účelu v nás Bůh vše připravil. Víte, existuje v nás systém... Řekl vám někdo o
Kundaliní? Měli jste... V pořádku, nevadí. Víte, nechci to všechno pokaždé opakovat o Kundaliní a tak... Uvnitř nás je systém,
zvaný Kundaliní. Vše je v nás. Víte, je velmi snadné zarazit se a říci: „Ale, Matko, jak je to možné?“ Chci říct, že je to dobré, víte,
protože lidé o tom chtějí vědět, jak to, že máme Kundaliní v trojúhelníkové kosti? A pak říkáme, že existují subtilní centra, která se
o nás starají, tedy, která se projevují mimo naše fyzická centra, a tak. Tvrdíme to, ale vy všichni můžete pochybovat: „Uvidíme,
jestli může něco takového být. A jak vám máme věřit?“ Ale proč ne? Já od vás totiž nepřijímám žádné peníze, nic. Co ztrácíte tím,
že Mi uvěříte? Nic. Měli byste se vyptat lidí, kteří tu jsou. Změnily se jim životy. Jsou z nich jiní lidé. Mají ze sebe radost, mají
vlastní schopnosti, dokážou je projevit, stali se odborníky. Vypadají všedně, stejně jako vy, ale když uvidíte jejich tváře, vidíte, jak
kvetou. Kromě toho, vědí o tom všechno. Jsou to mistři a učenci, jsou to velcí guruové, sedí tady kolem vás. A vy se tím můžete
stát také. Není o čem pochybovat. Jenže - jestliže jste nevěřící Tomáš, tak budete pochybovat. Vaše pochybnosti Mi také nevadí.
Pokusíme se je vyřešit. Hlavní věcí je udělat vás Duchem. To je naše práce. Proto jsme tady a proto jste tu i vy, takže je lepší s



námi spolupracovat, než se dohadovat a diskutovat a kazit všem pozornost. Někteří jsou takoví reakcionáři! Přijdou, kladou
otázky, a když přijde na realizaci, prostě utečou. Najdou se i většinou takoví, kteří velmi zadumaně pochybují. Ale o čem
pochybujete? Co ztratíte? Co ztratíte? Nic. Pokud máte rakovinu, můžete být vyléčeni. Pokud máte duševní problémy, mohou být
vyléčeny. Všechny problémy lze vyléčit Božím požehnáním. To je pravda. A kromě toho se stanete svou vlastní silou. Ale pokud
jde o masový systém, tehdy nepochybujete. Víte, když například jdeme do kostela, nepochybujeme. Prostě nepochybujeme.
Nepochybujeme o knězi, o nikom. Chodíme do chrámu a nikdy nepochybujeme o knězi, jen platíme, jako všichni ostatní - je to
masový systém. Zde to tak není. Zde jste jednotlivec, a proto pochybujete. Nyní jste jednotlivec a pochybujete, Já bych ale
navrhla, že bude lépe, když dostanete realizaci, než plýtvat energií pochybnostmi. Protože pokud jste všichni hledači, dostanete
svou realizaci, když ne dnes, tak zítra. Proč však otálet? Čím dříve tím lépe. Pokud ale máte nějaké otázky, ráda bych na ně
odpověděla. Máme tu Kundaliní a tak. Byla bych raději, kdyby vám Gavin nebo někdo o tom předem řekl. Až příště budeme mít
přednášku o Kundaliní, co to je, jak dává realizaci, jak stoupá, jak proniká skrz různé čakry, jak proniká vaší fontanelní kostí a
také, jak vám dává tuto Čaitanja Lahari tedy to, co nazýváme chladným vánkem v rukách, chladným vánkem Ducha svatého. A to
je to, co máte zakusit. Máte-li dotazy, můžete se ptát, protože když získáváte realizaci, chci, abyste byli uvolnění, protože musíte
překonat myšlenky, a to se děje bez problémů, není čeho se obávat. Jsou lidé, kteří říkají, že Kundaliní je velmi nebezpečná, a tak.
Možná pro lidi, kteří o tom nic nevědí. I o svíčku se lze spálit a leknout se. Neví totiž, co to je. Avšak ten, kdo tomu rozumí, ví, jak
je to prosté. I děti to dokážou, pokud to znají. Máte-li jakékoli dotazy, prosím, ptejte se. Prosím, zeptejte se, pokud máte jakékoli
dotazy. Měli byste mi položit pár otázek. Kolik z vás poslouchalo rádio a přišlo díky tomu? Někdo vás? To je dobré. Dobře. Měli
jste tedy pocit, že to znělo přesvědčivě? Co říkal? Je? Dobře, to jsem ráda. To je John. Dělá teologii a teď už toho má dost. Řekl:
„Matko, teologie jsou jen řeči, řeči a zase řeči.“ Ale měl říci ještě o něčem, jak jsem řekla. John a Ferguson. Fergy, je tady? Fergy,
tam je. Přišli oba. Ale mohl vám říci i o tom, že získáte svoje vlastní síly. Víte, v sektě nezískáte vlastní síly, jste jako šílení, všichni
kráčí do jakési slepé uličky, neví, kam směřují. Musíte vědět, co děláte, co to je, vědět o tom všechno. Jsem tedy ráda, že vás
přesvědčilo, co řekl. Ale zjistili jsme, že pracovat s těmi lidmi z médií je nemožné. Velice podivní, narušení lidé, to vám povím.
Nechtějí... Hrozí se pravdy, říkám vám, opravdu se jí bojí. Nejpřekvapivější je, že když jim řeknete pravdu, skutečně je to naštve.
Nechtějí to slyšet. Když jim řeknete smyšlený příběh, jsou šťastní a rádi by vám pomohli, je-li za tím hokus-pokus příběh. Ale když
řeknete: „Můžete získat svou realizaci, jste pravdou, jste Duchem“, nechtějí vám naslouchat. Jsou to velmi podivní lidé, víte.
Nemohou uvěřit, že to může být dobré. Proč bychom nemohli mít sebedůvěru? Koneckonců, budeme to hledat i příští rok a pak
další? Proč to odkládat? Pokud je tomu tak, proč to nemít? Tohle je poprvé, co lidé v rádiu o tom dovolili někomu mluvit, zatímco
Sahadža jóga roste velmi pomalu. Kdyby nám média pomohla sdělit, jak je to důležité a zásadní, že by to v těchto zemích mělo
růst. Protože v Indii je to o mnoho snazší. Tisíce a tisíce... Funguje to ve vesnicích a všude. Ale tady jsou média tak důležitá a tak
mocná. Díky Bohu, že nejsme tak rozvinutí, takže v Indii na médiích tolik nezávisíme a novináři také chápou, že v tom musí být
pravda a pomáhají nám. V Indii nám byli velmi nápomocní ve srovnání s tímto zde. Tady nikdo nechce ani publikovat článek o
Sahadža józe - nic. Dovedete si to představit? Nikdo se nechce zapojit. Otázka: „Používají sahadžajogíni vaši fotografii, když
meditují?“ Otázka zněla, zda všichni sahadžajogíni používají vaši fotografii když meditují. Ano, ale nevím, kdo vám to řekl. Řekla
bych, že by se to nemělo říkat, však vidíte, lidé se bojí myšlenky - proč používat Mou fotografii. Vidíte, je to problém. Víte, je to
proto, že Moje fotografie má vibrace. Co naděláte. To je celá potíž. Má nejen obrovské vibrace, ale dokáže léčit lidi. V Americe byl
chlapec, který měl rakovinu krve. Rodiče tohoto chlapce Mě přišli navštívit do velmi vzdálené vesnicei, a chtěli, aby se ten
chlapec uzdravil. Takže jsem řekla: „Dobře, dejte mi jeho fotografii, zapracuji na něm.“ Každopádně jsem je ale odkázala...
nechala je kontaktovat sahadžajogínku v New Yorku. Má pouze Moji fotografii, použila ji, a ten chlapec je vyléčen. Když ji
přirovnáme k injekci penicilínu, nebo můžete tomu říkat jakkoli, víte - zázračný lék, čímž například Má fotografie je. Neměli
bychom ji používat? Předpokládejme, že je. Je to tak. Co s tím mám dělat? Nevěděla jsem, že by fotoaparát byl tak dobrý,
netušila jsem to. Fotoaparát je mnohem citlivější než lidské bytosti, to musím říct. Víte, je toho tolik, co fotoaparát zachytí, ale
člověk by to nepostřehl. Kdysi jsem v jedné vesnici měla přednášku, v místě, kde zemřela realizovaná duše - velká realizovaná
duše. Fotoaparát to zachytil. Já to vnímám, ale vy, lidé, očima nevidíte, jak na Mou hlavu dopadala velká záplava světla. Záplava
světla a fotoaparát to zachytil, a šestkrát se to opakovalo a šestkrát to zachytil (nesrozumitelné). Ve fotoaparátu to je. Nevím,
jestli tu fotku přinesli, jestli ji tu máme s sebou, můžete se přesvědčit sami. Fotoaparát je tak citlivý a tak čestný a tak hluboký,
protože to, jak jím jsou věci zachyceny... Onehdy někdo v Indii pořídil fotografii Mých chodidel, tím polaroidem zachytil obě Moje
chodidla. Říkala jsem jim, že dvě určitá centra příliš mnoho pracují. Jsou znát i na chodidlech, a z Mého palce jste mohli vidět
vycházet paprsek světla, z jednoho palce a z jednoho prstu. Z těch center, která jsem zmiňovala. Fotoaparát to zachytil. Musí ale
něco být i ve Mně, že? Samozřejmě, že musí. Je to tam, ale je lepší to pochopit, a vždycky říkám sahadžajogínům, aby ještě
nemluvili s kýmkoliv o fotografii. Pokud jim to řeknete, znepokojí se. Víte, pomyslí si: „Bože, bude mě chtít ovládat?“ Víte, my se



tak děsíme nadvlády, že? Protože lidé jsou velmi dominantní. Co když vás někdo tolik miluje, že ta láska k vám proudí i z Její
fotografie? Může to tak být. Něco, co si o druhém nedovedeme představit, že je zkrátka jen láskou. A ta fotografie má tu lásku v
sobě. Můžete ji využít, jak je vám libo. Proti tomu není co namítat. Žádný z těch lidí přede Mnou nebyl vyfotografován. Kristus
nebyl nikdy fotografován, Buddha nebyl fotografován, ani Mohamed nebyl fotografován. Toto je poprvé, co jste vyvinuli tuto
úžasnou věc, zvanou fotoaparát, tak je tu tedy Má fotografie. Co naplat? V Hongkongu, paní, která měla na starosti... Číňané mají
velmi moudré lidi. A tato dáma, která měla na starosti... říkáte tomu televizní stanice, cítila vibrace, všechno a řekla: „Matko, proč
vás nevyužít v TV?“ Řekla jsem: „Dobrý nápad.“ A ona Mě vysílala v televizi, asi tři minuty, jen stojící. Řekla: „Jen namiřte dlaně k
obrazu a uvidíte.“ A tolik jich vnímalo chladný vánek. Napsali nám: „Cítili jsme od Matky v rukách chladný vánek.“ V Hongkongu
jsme založili centrum pouze díky tomuto. Pokud Mi to lidé ve vaši televizi někdy dovolí, mohla bych pomoci velkým způsobem, že
ano? A vy byste to snad nechtěli? Řekněme, že byste byli na Mém místě, nebylo by to lepší? Vím... Vy ale nemůžete. Kdyby Mé
místo mohl někdo převzít a udělat to, budu velmi šťastná. Ale to je ten problém, víte, Kristus musel nést kříž, musel to udělat On,
nikdo jiný nemohl. Nevadí nám, že to udělal, tak proč by nám mělo vadit, že je Kristus? Někdo to musí udělat. Dobrá? A vy to také
budete dělat. I vy můžete dát lidem realizaci. Můžete. Tito všichni mohou dát realizaci, dokážou léčit, sedí tu samí odborníci,
jeden lepší než druhý. Když s nimi promluvíte, budete ohromeni, jsou to všichni učenci! Ten, kdo sedící vedle vás, je docela dobrý!
Z obou stran, řekla bych! Je poměrně obtížné akceptovat fotografii, protože se říká, že byste se nikomu neměli klanět. Bylo to
řečeno, protože dříve nebyly žádné fotografie. Nic nebylo. Fotografie je tak pravdivá věc! Až to uvidíte sami, později, pak už se jí
nevzdáte. Vím, že se vám to bude líbit. Dobrá, další otázka? Fotografie má taktéž i symbolickou hodnotu. Řekněme, že tu máme
například fotografii královny. Na její fotografii nebudeme plivat, že ne? Není to vhodné. Plivnuli byste na její fotografii, někdo z
vás? Neplivnuli, protože, konec konců, ta fotka, ta věc, něco představuje, je to symbol, že? Nedává třeba vibrace, ale rozhodně je
to symbol něčeho. Je to koeficient té celé záležitosti, a ten to vypracovává. Dokonce když k vám mluvím, budete ohromeni, něco
se uvnitř vás vypracovává. Zvuk také nese vibrace. Nevidíte to, ale tolik sahadžajogínů vidělo vibrace, jak do toho vstupují.
Začnete všechny tyto věci vidět. Musíte se tedy do toho bodu vyvinout, do té doby vám nebudeme říkat nic o tom, jak se stát
kolektivně vědomým trvalým způsobem. Na začátku jen řekneme: „Dobrá, nechte nás dát vám světlo.“ Nejprve ucítíte světlo, pak
začnete vše vidět. V Sahadža józe není nic povinného, ale vy sami začnete dělat věci, protože víte, že to tak je. Začneme teď s
realizací? Dobře. Ti, kteří jsou tu noví, by měli přijít dopředu. Chtěla bych požádat - bude lepší, pokud všichni v druhé řadě...
všichni, kdo jsou realizováni, by měli vstát. Když se podíváte na tyto lidi, vypadají stejně jako vy, že? Ale jsou to realizované duše.
Všichni jsou realizované duše a odborníci. Tohle je další odborník. Dřív prodával víno... Je to pravda, ano. Jsou všude kolem vás,
před vámi, za vámi. Můžete přijít dopředu, prosím? Prosím. To je lepší. Tam... Pokud někteří lidé chtějí přijít sem, jsou tady nějaká
místa. Je lepší být na předním sedadle, protože později uvidíte, pokud je problém se vzestupem vaší Kundaliní... Co přijít sem,
mé dítě? Pojďte sem, vy oba, pojďte. Pokud je nějaký problém, sahadžajogíni se o to mohou postarat, mohou zvednout Kundaliní
rukama, protože z jejich rukou proudí energie, víte? Aby mohli zvednout vaši Kundaliní a mohli vám dát realizaci. A jakmile
dosáhnete realizace, můžete dávat realizaci ostatním. Je to takto jednoduché. Dnes jsou realizovanými dušemi oni, zítra to
budete vy. Všichni se musíte stát realizovanými dušemi. Kolika se to povede, ví sám Bůh, ale mělo by jich být mnoho. I na
Západě, kde se věci v porovnání s Indií pohybují spíše pomalu. Ale stane se to, to jsem si jistá. A teď - k získání realizace existuje
velmi jednoduchá metoda. A to, že se tomu musíte otevřít. Rozevřít své prsty. Víte, tyto prsty jsou ukončeními celého
sympatetického nervového systému. A tyto dvě ruce představují těch sedm center, tedy - jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest a sedm.
Sedm center, jak je tam vidíte vyobrazeny, přesně takhle, víte? Můžete si to i později potvrdit, uvidíte. Například, pokud máte
potíže s játry, můžete to cítit na prstech. Všechno můžete cítit na prstech, jak se říká: „Na konečcích prstů.“ Tak se stanete
odborníkem. Anglický jazyk má mnoho nevědomých výrazů, které naznačují, že... Jak získáte realizaci. Takže je přitom tedy
potřeba, pouze zavřít oči. Nejprve musíte zavřít oči, protože když Kundaliní stoupá a proniká skrze toto Kristovo centrum, pak
dochází k rozšíření zřítelnice, takže chceme, aby byly oči v té době zavřené tak, aby Kundaliní hladce stoupala. Ona pak pronikne
ven tudy. Když tudy pronikne, můžete cítit chladný vánek vycházející z vaší hlavy, můžete to cítit, ale musíte mít trochu uvolněnou
citlivost, víte. Někteří nejsou tak citliví a necítí to. Na tom nezáleží. Pokud to necítíte dnes, budete to cítit zítra. Ale většina z nich
to cítí a tito lidé, sahadžajogíni, se o vás postarají. Musíme být tedy moudří, musíme být k tomu vnímaví a bude to fungovat. Bude
to fungovat u všech, musí se to vypracovat, jste hledači, je vaše právo to získat, máte ho, je to totiž vaše právo. Jsem tady jen
jako... Říkám všem lidem, že jsem jako „banka“, která vám „proplácí šeky“. V posledních životech jste si vedli dobře, i v tomto
životě, nejste zločinci, jste dobří lidé. Jste hledači. Od pradávna jste hledači Boha. Přišli jste sem pro svoji realizaci, bude tedy
lépe ji získat. Je to takto prosté. Mým úkolem je poskytnout vám realizaci. Můžete to brát tak, jako bych za to byla placená.
Takhle se to tedy má a vy to musíte získat. Mezi vámi a Mnou není žádného sporu. Pokud to nechcete mít, je to v pořádku.
Zůstane to se Mnou v bezpečí a kdykoli budete chtít, můžete to mít. Ale lepší je získat to co nejdříve. Teď dejte ruce takto ke Mně



a zavřete oči. Stačí zavřít oči, a překvapí vás, jaký to bude rozdíl. Jen položte obě ruce směrem ke Mně. Je to snadná metoda.
Proč mít ruce takto? Protože ta centra musí být odkryta. Je to důležité. Velmi jednoduché, je to velmi jednoduchá metoda.
Prosím, zavřete oči. Prosím, zavřete oči. Jen zavřete oči. Uvnitř nás jsou určité problémy. Ukazují se při stoupání Kundaliní. Ne
vám, ale lidem, kteří tu sedí, kteří jsou realizovanými dušemi. A až budete realizovaní, budete to také cítit. V tuto chvíli je problém
v srdci, srdce je pod tlakem. Žádám vás, abyste neotevírali oči, neotevírejte oči, ale položte pravou ruku na srdce, pod kabát či
bundu, zkrátka na srdce. Srdce je výjimečné, v srdci přebývá Duch. Rozevřete ke Mně levou ruku, a můžete si položit otázku,
velmi zásadní otázku ve vašem srdci. Můžete se mne ze srdce zeptat: „Matko, jsem Duchem?“ Jen se zeptejte, protože Duchem
jste. Jen tu otázku položte. Zeptejte se třikrát. Když jsem k vám mluvila o Sahadža józe, mohla jsem říct něco, co vás mohlo
rozrušit, nebo si možná myslíte: „Udělal jsem špatně to a tamto.“ Jen zapomeňte na minulost. V Sahadža józe není nic jako
„hřích.“ Když si přijdete pro realizaci, je to všechno smyté. Nedělej si s tím starosti a neciťte se provinile. Provinilost vytváří
problém, proto jen v srdci prociťte: „Matko, nejsem vinen.“ Od teď už nejste vůbec ničím vinní. Cokoli jste udělali, o čem soudíte,
že je velmi špatné, jednou provždy na to zapomeňte. Jen na to zapomeňte a třikrát řekněte: „Matko, nejsem vinen.“ Třetí věc, na
kterou se musíte zeptat, je: „Matko, jsem svým vlastním mistrem, jsem svým vlastním guruem?“ Zeptejte se na to také třikrát.
Prosím, položte obě nohy na zem, plně. Víte, Matka země nám při tom pomáhá. Nyní se můžete znovu zeptat: „Matko, jsem částí
a součástí celku?“ Prosím, neciťte se provinile, neciťte se vinni, prosím, neciťte se provinile. Je to móda cítit vinu, to vám povím.
Je to soutěž, kdo se cítí víc provinile. Lidé mají rádi takový druh „řeckých tragédií“, uměle vystavěných okolo jejich životů.
Zeptejte se, prosím: „Jsem částí a součástí celku?“ Jen se, prosím, zeptejte, protože kolektivita přichází k lidem, kteří jsou
velkorysí, kteří jsou šlechetní, velcí lidé, kteří nejsou přízemní. Teď, prosím, dejte obě dlaně ke Mně. Obě ruce, a jen řekněte:
„Matko, odpustil jsem všem lidem. Odpustil jsem všem.“ Prosím, dejte obě dlaně ke Mně a všem prostě odpusťte. Odpusťte
všem. Řekněte: „Odpustil jsem všem, Matko, odpustil jsem všem.“ Odpusťte! Teď musíte říct následující - protože nemohu jít
proti vaší svobodě, máte svobodu volby, tedy musíte říct: „Matko, mohl bych získat realizaci? Dáte mi, prosím, realizaci?“
Nemohu vám to vnutit. Musíte o to požádat. Je to vaše svoboda. Jen o to požádejte!
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Dnes je velký den pro nás všechny, pro hledající, protože poslední dílo Božského, - otevření posledního centra ve velké
Prapůvodní Bytosti, se uskutečnilo 5. května 1970. Je to ta největší událost ze všech duchovních událostí ve vesmíru. Byla
provedena s velmi velkou péčí a s příslušnými úpravami. Není v mezích lidského chápání, jak věci na nebesích fungují. Je to vaše
štěstí a Boží láska, která tento podivuhodný zázrak vykonala. Bez této události by nebylo možné dát lidem masovou realizaci.
Bylo by to možné udělat pro jednoho či dva lidi tu a tam, ale poskytnout takové masové probuzení by nebylo možné. Jak víte, v
Sahasráře jsou sídla sedmi hlavních čaker. Je tam tisíc nádí nebo, jak se říká, plamenů a každý z nich má šestnáct tisíc sil. Každé
nádí se stará o určitý typ člověka a pomocí permutací a kombinací všech těchto nádí je o lidské bytosti postaráno. Jakmile byla
Sahasrára otevřena, celá atmosféra se naplnila ohromnou čaitanjou, vibracemi a na obloze se objevilo ohromné světlo a celá ta
věc přišla na Zemi jako přívalový déšť nebo vodopád, s takovou ohromnou silou, jako bych byla nevědomá a omámená. Tato
událost byla tak nečekaná a tak ohromná, že jsem byla ohromena a úplně jsem oněměla nad její velikostí. Viděla jsem, jak se
Prapůvodní Kundaliní zvedá jako velká výheň, a tato výheň byla velmi tichá, ale měla hořící vzhled, jako když zahříváte nějaký kov
a ten má mnoho barev, stejně tak se Kundaliní ukázala jako obrovská výheň, dá se říci, výheň, která je jako trychtýř, jak vidíte u
uhelných elektráren, které máte na výrobu elektřiny; a táhlo se to jako teleskop jedno za druhým, takhle to vystřelovalo. A Božstva
přišla a sedla si na svá místa, na svá zlatá křesla, a pak nadzvedli celý vršek, jako velkou kopuli, a otevřeli ji, a pak mě úplně
promočil přívalový déšť a já jsem to všechno začala pozorovat a ztratila jsem se v radosti. Bylo to jako když umělec vidí naplnění
svého výtvoru; cítila jsem radost z velkého naplnění. Po vyjití z tohoto krásného zážitku jsem se rozhlédla kolem sebe a uviděla
jsem lidské bytosti tak zaslepené, že jsem zcela ztichla. Pak jsem zatoužila, abych dostala poháry, které bych mohla naplnit
tímto nektarem. Ale uviděla jsem jen samé kameny. Sahasrára je nejkrásnější částí vaší bytosti. Je to velký lotos s tisícem
okvětních lístků různých barev, které se objevují jako nafouklé plameny. Je to věc, kterou vidí mnoho lidí, ale vidět, jak se z ní valí
tento přívalový déšť, bylo jako když se tyto plameny promění ve fontánu, fontánu barev a vůní. Dokážete si představit květinu,
která kolem sebe rozlévá své barvy a vůně? Lidé toho o Sahasráře napsali velmi málo, protože vše, co viděli, bylo zvenčí a nebylo
pro ně možné jít dovnitř. I když se dostanete dovnitř, pokud není celá Sahasrára otevřená, nemůžete vidět její krásu, protože když
je celá uzavřená, pak jen projdete malým otvorem a dostanete se z ní ven. Ale představte si obrovský, velký lotos s tisíci
okvětními lístky a vy sedíte uvnitř v koruně a díváte se na všechny ty okvětní lístky všechny krásně barevné a voňavé a pulzující
blažeností a radostí. Setrvat v Sahasráře, na tomto místě, je ideální stav. Ale pak, po ztišení, jste naplněni obrovským soucitem a
láskou a jste přitahováni k lidem, kteří dosud nepoznali, co je to mít oči. A tak se snažíte zaměřit svou pozornost na Sahasráru
milionů lidí a pak začnete vidět problémy, které v Sahasráře existují. A i když si přejete otevřít Sahasráru, je to velmi obtížné,
protože propojení Božského s lidskými bytostmi se musí uskutečnit prostřednictvím lidských bytostí. Síla může být u vás, ale
musí být nasměrována skrze lidský prvek. Za celý svůj život jsem nepoznala mnoho realizovaných duší. Jak je získat? Jak to
udělat? Začala jsem tedy vyhledávat lidi a potkala jsem jednu sedmdesátiletou stařenku, která byla velmi rozrušená kvůli
něčemu velmi hrubému, a když ke mně přišla, cítila se velmi klidná. Její Sahasrára byla velmi vyčerpaná. A v mé společnosti
myslela na něco jiného, ne na Ducha. A její mozek byl zahalen mraky a temnotou. Znovu a znovu jsem se ji snažila osvítit, ale
svou realizaci nezískala. Většina lidí, kteří ke mně přišli na začátku, se přišla vyléčit. Tuto schopnost jsem měla od dětství. Dřív
jsem také mohla dát realizaci několika lidem, ale museli být velmi upřímní, horliví. Nikoho takové kvality jsem nepotkala, protože
jsem nežila v lese, žila jsem jako normální člověk mezi jinými normálními lidmi, a ti nebyli tak horliví, tak zapálení, a já jsem
musela tuto práci vykonat mezi nimi. Jak s nimi mluvit o skutečném světě, který existuje, a o tom falešném, ve kterém žijí? A
jedna paní, první, která získala realizaci, za mnou přišla, protože si myslela, že byla posedlá myšlenkou hledání, a u ní to
zafungovalo. To ale nebyl nejšťastnější den, protože ona byla jednou z těch, kdo získá individuální realizaci. Díky této velké
události by jich to mělo najednou získat mnoho. Měli jsme program v Bordi v 70. letech a tam nejprve jeden pán během večera
získal realizaci. Druhý den ráno tam působily negativní síly a začalo se mluvit o prospěchářství. Vnímala jsem, že se vibrace
zhoršují. Večer jsem zaujala velmi silný a pevný postoj. Měla jsem obrovský vztek. Nikdy předtím jsem se do takové zuřivosti
nedostala a vyjela jsem na ně. Překvapivě dvanáct z nich získalo realizaci. To byl ten nejúžasnější okamžik. Pak ji získalo mnoho
dalších, jeden po druhém. Tři z těch, kteří se vraceli, získali realizaci, ve vlaku najednou pocítili vibrace. Tak začala masová
evoluce. Sahasrára je vaše vědomí. Když je osvícená, dostanete se do techniky Božského. Existují dvě techniky - technika
Božského a technika, kterou se řídíte. Nemůžete jednat jako Božské, ale můžete použít Božskou sílu a ovládat ji. Například
Božské dohlíží na veškeré vesmírné dění, každou sebemenší částečku řídí Božské. Když se vaše Sahasrára otevře a vaše
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Kundaliní se dotkne fontanelní oblasti, ve vaší Sahasráře je připravena jakási zážehová síla, a jakmile se fontanelní oblast otevře
prostřednictvím brahmarandry, milost vašeho Ducha zažehne tuto zápalnou sílu a vaše nádí, se osvítí. Ne všechny, ale poměrně
hodně, ne po celé délce, ale spíše po okrajích. Tak se vám dostane osvícení. Tolik věcí se děje také díky tomu, že se vašich sedm
center nachází v Sahasráře. Díky světlu vidíte jejich vzájemné postavení. Totiž, vy to nevidíte, ale funguje to ve vaší vědomé
mysli. Vaše vědomá mysl cítí, že ve vás dochází k integraci. Racionálnost, která je oddělená od srdce, se sjednocuje se srdcem.
Stává se jedním s vaší pozorností. Kamkoli se vaše pozornost vydá, jednáte kolektivním způsobem. Všechny činnosti vaší
pozornosti jsou požehnané. Pozornost sama o sobě je účinná. Vaše pozornost je velmi důležitá, vaše přání jsou ještě důležitější.
Protože je to tak integrovaná věc, vaše přání a vaše pozornost se stávají jedním. Přejete si vše, co je dobré pro vašeho Ducha, a
vaše pozornost směřuje k tomu, co vyzařuje duchovní sílu. Priority se velmi rychle mění. U lidí, kteří jsou primitivní a nevyvinutí,
se to možná neděje, ale ti, kteří jsou rozumově nadprůměrně vyvinutí, mají ve skutečnosti pozornost, kterou se snaží otestovat.
Nejprve chtějí zjistit, jak pozvednout Kundaliní, chtějí vidět, že je to logické. U vyrovnaného člověka nedochází k žádnému
zpochybňování. Několik takových lidí je mezi námi. Prostě se tím stali a nikdy to nezpochybňovali. Prostě se usadili. Jsou
nevinní, jsou inteligentní a především jsou duchovní. Ale ať už je nedostatek v kvalitě jakýkoli, lze ho napravit prostřednictvím
vaší Sahasráry. Nejprve musíte odložit své ego, protože pokud je zde ego, tlačí na Sahasráru. Také superego je třeba omezit,
protože to také tlačí na Sahasráru a působí bolest. Abyste tedy udrželi Sahasráru ve zdravém stavu, musíte pochopit, že je třeba
změnit priority. Některým lidem to trvá déle, takže musí vynaložit určité vědomé úsilí. Existuje mnoho knih, pokud si je přečtete,
doporučují činnosti namířené proti Bohu. Osvícené Sahasráře se to nelíbí, uzavře se. Je to jako jed. Nelíbí se jí, když se do mysli
dostane jakákoli jedovatá myšlenka. Pokud se budete zabývat jedem, pak se opět uzavře. Stejně tak lidé, kteří jsou vznětliví,
velmi vznětliví a mají všechny další problémy s egem, když se snaží potlačit Sahasráru, pak se také Sahasrára začne uzavírat.
Lidé, kteří získali podmíněnosti od falešných guruů a špatných knih, možná od špatných rodičů, ze špatné země, ze špatného
způsobu obživy, také nedovolí Sahasráře růst zdravým způsobem. Růst musí pouze Sahasrára, ne Duch. Čím je Sahasrára
citlivější, tím více přijímá duchovní kvality Ducha. Ve skutečnosti je v Sahasráře vnímán mír. Také blaženost je v Sahasráře
vnímána, protože ona je mozkem a mozek je ztělesněním našeho nervového systému, centrální nervové soustavy, samotného
vědomí. Takže pouhým otevřením Sahasráry práce nekončí. Musíme mít více a více kanálů, které budou na tato nádí působit
svými různými silami a které to mohou vypracovat náležitým systematickým způsobem. Avšak ti lidé, kteří se po realizaci
oddávají zbytečným zlozvykům, brání proudění v nádí a skutečně jsou pro Virátu velmi škodliví. Takoví lidé by měli Sahadža jógu
skutečně opustit a ušetřit nás, nebo by se měli požádat, aby odešli, a člověk by měl přerušit vztahy s takovými lidmi, kteří stojí
proti tak velkému Božskému dílu. Ten, kdo se chce rozvíjet v Sahasráře, by měl vědět, že by neměl mít špatnou společnost, ale
vždy by měl mít společnost ostatních sahadžajogínů. Neměl by mít vlastní dovolenou a vlastní čas, ale většinu času by měl trávit
ve společnosti ostatních sahadžajogínů. Po Sahasráře, když jste nad Sahasrárou, můžete vidět, že je velmi důležité, aby všechny
tato nádí byla pohromadě. A všechna centra a Božstva musí být udržována probuzená a integrovaná. Toho lze dosáhnout i
vědomým úsilím, když budete sledovat sami sebe, své myšlenky. Začnete vidět své ego a své superego. Budete schopni vidět,
jak sami sebe podvádíte a jak jste k sobě nepoctiví, jak sami sebe přesvědčujete, že jste velmi dobří, jak si užíváte jízdu ega.
Sahadža jóga je pro lidi, kteří jsou Duchem, a proto musí vše ostatní odpadnout. Všechna nesprávná ztotožnění musí odpadnout.
Člověk to může udělat prostřednictvím vědomé mysli, jak jsem řekla, že se můžete skutečně napravit, protože po realizaci se,
cokoli si přejete, stává součástí Božského přání, a cokoli děláte, stává se součástí Božského konání. Takže je třeba si pamatovat,
že vědomým úsilím můžeme odhalit sami sebe a zjistit, zda jsme v tom opravdu upřímní. Pokud je člověk upřímný, vidí, že
kolektivita je jediným způsobem, jak rozšířit svou Sahasráru. K tomu je zapotřebí tolerance, moudrost a postavení proroka,
kterým jste, a měli byste mluvit jako proroci. Ve skutečnosti se musíte vzdělávat. Jak mluví prorok? Není to neupřímné ani hrané,
protože nyní jste probuzeni. Když nejste probuzeni, pak cokoli podobného děláte, je to umělé. Sahasrára je řídící, usměrňující a
rozvíjející síla, a proto, aby byla absolutně připravena k růstu a expanzi, je třeba sledovat svůj vlastní růst. Nikdy neospravedlňujte
své špatné činy. Pokud se začnete ospravedlňovat, ve skutečnosti o tom přemýšlíte. Na přemýšlení o sobě samých nemáme
čas. Musíte myslet na druhé, protože druzí jsou také ve vašem mozku; a když začnete myslet na druhé, mluvit s nimi o jejich
vzkříšení, vaše Sahasrára se určitě zvětší co do velikosti i citlivosti. Zvýší se i citlivost, přibude i hloubka. Je to jako strom, když
roste, jeho kořeny se velmi silně rozrůstají. Musíte tedy vylézt ze své ulity a roztáhnout křídla. Všech nicotných myšlenek je třeba
se vzdát. Musíte žít jako velmi, velmi velká osobnost, která musí poskytovat podporu, vedení, pomoc a probuzení tisícům lidí.
Pokud tento Den Sahasráry ve Francii nastolí v této zemi novou dynamiku, jsem si jistá, že si najde cestu k lidem. Zazní to v jejich
mozcích, jejich nevědomí to přenese do jejich bytí a oni začnou myslet po novu. Nyní dojde k novým průlomům a lidé začnou
logicky směřovat k Pravdě. Dojdou ke správným závěrům. Upustí od všeho, co je neužitečné a zbytečné. Sahasrára je trůn Ducha
a čím větší je král, tím větší je trůn. Způsob, jakým se chováte ke svému Duchu, se projevuje tím, jakou máte Sahasráru. V



Sahasráře je umístěno sedm čaker, stanete se mistrem všech těchto sedmi čaker, a tak můžete dávat realizaci. A pak se můžete
stát jemnou bytostí. Svým vědomým úsilím můžete vstoupit do bytostí druhých, pozvednout jejich Kundaliní a napravit je.
Osvícení Sahasráry vám také dává nový pohled, díky němuž můžete vidět všechny sukšmy, všechny jemné věci v atmosféře.
Když se začnete vyvíjet stále výš a výš, můžete vidět vibrace jako světla kolem sebe. Možná se o mnoho věcí nezajímáte, ale
budete se divit, jak se stanete mistrem v mnoha věcech. Jako by váš mozek zhmotňoval vše, co jste si přáli. A to je to, co slíbil
Krišna, který je ve skutečnosti Virátou. Takže se stanete pánem svého mozku, protože ve skutečnosti je pánem mozku Duch.
Čím více začnete přivádět Ducha do své pozornosti tím více se Sahasrára zvětšuje. Její světlo se rozšiřuje a vy se stáváte
mocnějšími sahadžajogíny. To je ta největší věc i pro Všemohoucího Boha, když vidí, že k tomu došlo, takže může prozatím
odložit svůj hněv a zlobu; aby mohl lidem odpustit jejich chyby, tvrdohlavost a dětinské lumpárny. Nechť se člověk pozvedne, aby
spatřil slávu a velikost svého Otce. Nechť má tolik síly, aby mohl snést Boží soucit. Nechť se Sahasrára rozvine do takových
rozměrů, že je schopen realizovat Božské působení prostřednictvím své vlastní vědomé mysli. Sahasrára má jednu mantru, a to
"Nirmala", což znamená, že musí zůstat čistá, ryzí a neposkvrněná. Právě to je vaším úkolem, snažit se ji udržovat čistou a
neposkvrněnou. A to bude určitě znamenat další krok, další zrychlený skok do nové dimenze mnoha dalších lidských bytostí. Je
mi velkým potěšením být dnes v Paříži, aby se pozornost celého světa soustředila na Paříž, na Francii, na tuto zemi, která je
skutečně prokletá; zanedbávaná všemi Božstvy, protože lidé zde opravdu velmi chybovali. Nechť se všechna Božstva usadí v
této zemi, protože toto je pozornost, a jakoukoli pozornost jí věnujeme, je nám hlášeno prostřednictvím Sahasráry. Tedy
Sahasrára Francie může být otevřena, a proto by pozornost Francie měla být zaměřena na Ducha a na věčný život. Je to velmi
důležitá země, proto jsem se rozhodla, že se tento den bude slavit právě zde. Nyní je odpovědnost francouzských sahadžajogínů
mnohem větší. Musí změnit své metody a způsoby. Měli by být velmi mírní, jemní a zdraví lidé a zároveň by měli být velmi silní
sahadžajogíni, aby v nich ostatní, když je uvidí, našli tuto vyšší kvalitu. Před dnem Sahasráry jsme měli tak vydařené sezení, mám
z vás velkou radost. Nechť vám všem Bůh žehná. Nyní žehnám všem ostatním centrům, která se modlila a modlí; aby jim byla
dána velmi rozvinutá Sahasrára, osvícená, která je oddělí od jejich malých skořápek. Nechť se rozšíří natolik, že splynou s
celkem. Nechť vám všem Bůh žehná.



1982-0513, Hmota a Duch (3 min)

View online.

19820513 - Hmota a Duch

Podmíněnosti k vám přicházejí z hmoty, se kterou máme co do činění každý den. Když člověk vidí hmotu, zaútočí na ni a chce
tuto hmotu využívat ke svému vlastnímu účelu. Formuje hmotu ke svému vlastnímu účelu. Začíná si zvykat používat hmotu pro
pohodlí nebo jako pomocníka či průvodce životem. Čím víc se začínáte spoléhat na hmotu, tím víc ničíte svoji přirozenost,
protože se zabýváte neživým. Hmotou se zabýváme pouze tehdy, je-li mrtvá. Když je živá, tak nás tolik nevzrušuje. Takže
strnulost hmoty se v nás zabydluje, jakmile začínáme používat hmotu k našemu vlastnímu účelu. "Jak bychom ale jinak měli
existovat?" je otázka, na kterou se lidé mohou ptát. "Dal-li nám Bůh materiální věci a hmotu, abychom je používali, neměli
bychom je používat? A neměli bychom se jimi těšit?" Ale ve skutečnosti se tím netěšíme. Před realizací se nemůžete těšit
žádnou hmotou. Můžete si jen vytvořit zvyk a můžete se stát otrokem hmoty - před seberealizací. Jde o zákonitost, základní
pravidlo ekonomiky, že potřeby jsou všeobecně neuspokojitelné. Například dnes chcete něco koupit - třeba koberec. Dobře,
koupili jste ho. A teď se tento koberec stane bolehlavem, protože je to vaše vlastnictví, musíte se o něj starat. Musíte ho pojistit,
musíte si o něj dělat starosti, aby se především nezničil. A za druhé dostáváte chuť koupit něco dalšího. Koupili jste koberec,
hotovo. Pak musíte mít něco jiného, pak zase něco jiného, pak zase. Takže vás to neuspokojí, nedá vám to radost. Hmota vám
nikdy nemůže dát radost. To, co vám dává radost, je Duch. Ale když se uskuteční vzestup, jakmile se stanete Duchem, tak hmota
uvnitř nás získá jiný hodnotový systém. Hodnotový systém hmoty je velmi odlišný.
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1982-0513, Levá a pravá síla a Duch (3 min)

View online.

19820513 - Levá a pravá síla a Duch

Tady na této mapě, jak ukazujeme, máme dvě síly, levou a pravou. Levá síla je silou, která nám dává podmíněnosti - levá strana,
podvědomí, kolektivní podvědomí. Dává nám podmíněnosti. Jestliže se to všechno pokoušíte popřít, tak pravá strana je dokonce
ještě horší. Ta nám dává činnost, ale s činy se můžeme stát velmi zaměření na ego. Takže obě cesty mohou být komplikované.
Předpokládejme, že řeknete: „Dobře, nebudu mít vůbec nikdy žádné podmíněnosti. Co je špatného, když to děláme takto? Co je
špatného na tom druhém?“ A když se pohybujete s touto myšlenkou, s touto svobodou, bude to uvolněnost, ale nemusí to být
svoboda. Protože za svobodou musí být moudrost. Takže obě strany, pohyb na obě strany je špatný. Tak co je správné? Ve
středu se nestanete kvůli ničemu podmínění a nebudete egoističtí. Ale jak to udělat, to je problém. Problém je, jak to udělat. Být
spontánní znamená být naprosto svobodný. Nyní bych považovala tyto dvě síly, řekněme, za brzdu a plynový pedál v autě.
Používáme obě síly. Nejdříve používáte brzdu, používáte plynový pedál. Snažíte se ovládat tyto dvě síly. Především je ale obtížné
porozumět, jak můžete tyto síly používat. S praxí to postupně dokážete. Víte, jak řídit auto, stanete se dobrým řidičem. Poté, co
se stanete dobrým řidičem, stále ještě nejste mistrem řízení, ale pak se stanete mistrem. Takže, dnes je mistrem uvnitř nás
Duch. Ale před realizací mistrem nejste, protože mistr nepřišel do naší vědomé mysli. Neprojevuje se v naší vědomé mysli. Ve
smyslu, že nejsme zplnomocnění Jeho silami. Duch existuje. Má své vlastní síly. Ale my jsme uvnitř sebe tyto síly nepocítili.
Jakmile cítíme síly Ducha, jsme zplnomocnění našimi vlastními silami, které tam jsou. Tyto síly jsou uvnitř nás. Jsou to naše
vlastní síly. Nemusíme si je od nikoho půjčovat, někoho o ně žádat, jsou uvnitř nás. Duch je uvnitř nás jedinou věcí je, že Duch do
nás musí přinést světlo, do našeho vědomí. Musí přijít do našeho vědomí.
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1982-0513, Levá strana a kolektivní podvědomí (2 min)

View online.

19820513 - Levá strana a kolektivní podvědomí

Toto je levá strana, kterou jsme dostali a nakonec s těmito levostrannými problémy získáme fyzickou bolest. Je to velice
bolestivé - mít levostranné problémy, velmi, velmi bolestivé. Tu bolest není možné vysvětlit, nikdo ji nepochopí, nikdo ji nedokáže
vyléčit, nikomu nemůžete říct a lidé si myslí, že přeháníte, dají vám psychologickou terapii, zkrátka tomu nerozumíte, proč máte
uvnitř takovou bolest. A tato bolest k vám přichází z levé strany, z podvědomí. Ale za podvědomím existuje kolektivní podvědomí,
a v tomto kolektivním podvědomí je všechno, co bylo vytvořeno od začátku až do dneška. A jakmile jdete do podvědomí, prostě
se tam ztratíte. Jste natolik přemoženi silou podvědomí, že je nad vaše síly pochopit to, je nad vaše síly z toho vyváznout a je nad
vaše síly tomu nepodlehnout. A stále to narůstá.
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1982-0513, Levá strana a pocity viny (3 min)

View online.

19820513 - Levá strana a pocity viny

A jak jsem vám řekla minule, pocit viny je největším blokem. Je to největší blokáda, protože jakmile se začnete cítit vinni, toto
centrum na levé straně se zablokuje. Je to velmi obtížné. A vy nevíte, proč se cítíte vinni. V jednom kuse se cítíte vinni, ale nevíte,
proč se cítíte vinni, proč se k vám tyto myšlenky viny dostaly, že vám tento pocit viny brání radovat se, čímkoliv se těšit, být
spontánní. Proč? Toto vysvětlí, proč se někdy zcela bezdůvodně cítíme mizerně. Ve skutečnosti nás Bůh nevytvořil proto,
abychom se cítili mizerně. Vytvořil nás tak nádherně, tak pečlivě. Vytvořil nás s takovou láskou a milosrdenstvím, ne abychom
byli nešťastní, ani náhodou. Nedal nám žádné nemoci, žádné problémy. My jsme si ale tyto věci způsobili sami tím, že zacházíme
do extrémů nalevo nebo napravo. Protože dnes hovořím pouze o levé straně, řekla bych, že cítit se zcela bezdůvodně nešťastně
je také špatné, je to vůči sobě samému nespravedlivé. Lidé, kteří jsou levostranní, musí vědět, že jsou Duchem, že jsou tou
krásou, která musí rozpučet, která musí vyjádřit sebe sama. Že nejsou lidmi, kteří musí neustále trpět a žít jako ubozí a nešťastní
lidé. Nejsou. Ale protože si toho na sebe tolik berou, tolik toho snášejí, tak se takoví stanou. A aby se tomuto tlaku vyhnuli, tak
začnou s různými zlozvyky. Mnoho lidí se oddává alkoholu i proto, že nedokážou snést bolesti života, nedokážou je snést. Proto
se na to dávají, ale když je uvnitř vás probuzen Duch, stanete se tak silnými. Stanete se tak radostnými, tak přirozenými, že
všechny ty věci odpadnou, všechny ty věci - tzv. nemoci, tzv. zlozvyky - prostě odpadnou a vy se stanete novou, vzkvétající
osobností.
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1982-0513, Rakovina I (5 min)

View online.

19820513 - Rakovina I

Jako má hmota sílu se nás zmocnit, stejným způsobem existují některé materiální věci, měla bych říct, které jsou velmi
nebezpečné a číhají na nás. Například rakovina, vezměme rakovinu, rakovina ochromuje. Je to velice závažná věc. Rakovina vás
zdolává, vy nezdoláváte rakovinu. Vezměme naprosto konkrétní příklad. Nuže, čím je způsobena? Lékaři řeknou tím či oním. My,
Sahadža jóga, může léčit rakovinu, zcela jistě ji může vyléčit na sto procent, ona léčí. Mnoho sahadžajogínů vyléčilo rakovinu.
Jak? Velmi jednoduše - že se stanete svým vlastním mistrem a ovládnete také tuto nemoc, ovládnete všechno. Protože mistr je
uvnitř vás, nepřišel do vaší vědomé mysli pouze proto, že chybí spojení, ale když nastane uskutečnění jógy, dojde ke sjednocení.
Měli bychom se nyní naprosto omezit na seberealizaci, o Bohu vám povím příště. Seberealizace znamená přinést svého Ducha
do vaší vědomé mysli. No a jak je způsobována rakovina? Podívejme se, co se zde děje. Je způsobena levostrannou aktivitou.
Levostranné aktivity jsou citové otřesy, citové problémy, citové převraty, citová nejistota - jakýkoliv druh nejistoty vás může
zavést na levou stranu. Trochu větší pohyb může být kvůli těmto hrozným guruům, protože vás hypnotizují. Dostávají vás nalevo.
Vkládají do vás nějaké duchy nebo nevím, co dělají, ale posunují vás doleva. Pokud se dáte na jakoukoliv takovou činnost, která
není zplnomocněná Bohem, jdete na levou stranu, protože nemůžete stoupat ve středu. Takže buďto jdete doleva nebo doprava.
Když tyto věci přeháníte, jako černá magie - slyšela jsem, že tu máte nějakou jinou věc, nějaký druh organizace a ten člověk byl
zvyklý, že cokoliv viděI, to se v domě hýbalo. Přišel do Sahadža jógy a jeho sklenička na vodu se hýbala, toto se pohybovalo sem
a tam a on nedokázal vysvětlit, co se v jeho pokoji děje. Seděl a zdálo se mu, že se něco pohybuje sem a tam. To se stává. Co to
je? Co to je, co dělá všechny tyto věci, které nedokážete ovládat? Opět přicházíme do stejného bodu - něco nedokážete ovládat.
Takže vstupujete do oblasti, do sféry, kde jste ovládáni a vy sami nejste pod svojí vlastní kontrolou a tato oblast, do které
vstupujete - vždycky jsem viděla, že všichni pacienti s rakovinou, jsou těmi, kteří jsou takto postižení. Většina z nich. Nejsou si
vědomí, nevědí, jak se do toho dostali. Například řekněme, že žena trpí nejistotou ohledně svého manžela nebo podobně, nebo si
myslí, že ji může manžel kdykoliv opustit. Miluje ho. Ať je to jakkoliv, taková žena může dostat rakovinu prsu, protože ta nejistota
se usadila v jednom centru tady, které tady můžete vidět, střed srdce - střední srdce, jak to nazýváme. Jestliže se toto centrum
pokazí, když se žena cítí kvůli čemukoliv nejistá, je zranitelná - má sklony být napadena a může dostat rakovinu. Takže musíme
porozumět životu v celistvosti, a ne jen jedním způsobem. Celkový vliv života, celkový účinek života, musí se pochopit celková
souvislost s životem. Toto žádný doktor neví. Pozná, když bude léčit pacientku s rakovinou prsu, pozná, že se tato žena cítí
nejistá?
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1982-0513, Ježíš Kristus a centrum Ádžňa (2 min)

View online.

19820513 - Ježíš Kristus a centrum Ádžňa (Brighton, Anglie)

Existuje pro to speciálně centrum, které je fakticky ozdobeno Ježíšem Kristem. Řekli jste jim o tomto centru? Dobře. Takže toto
je to centrum, a když Kundaliní tudy prochází, - proto se říká, že skrze Něj musíte projít. Probudí se a když se probudí, tak oba tyto
váčky - ego a superego, vaše podmíněnosti a všechny vaše levostranné i pravostranné problémy jsou nasáty. Proto se říká, že
zemřel za naše hříchy. V dávných indických spisech je popsán jako Mahávišnu, ale víte, když do Indie přišli misionáři, tak Krista
vykreslili velmi chybně, naprosto chybně, takže Indové stále očekávali, že přijde Mahávišnu. A takto to je. On by podle misionářů
měl být někým, kdo obrací lidi a podobné nesmysly. To není ono, má být uvnitř vás probuzen. Řekl to. Řekl: "Musím se ve vás
zrodit." A takto to je. Když Kundaliní stoupá, probouzí uvnitř nás toto centrum a všechny naše podmíněnosti a ega jsou vsáknuta,
tady v oblasti fontanelní kosti je vytvořen prostor, kterým Kundaliní proniká a vy můžete cítit chladný vánek vycházející z vaší
hlavy. Takto to je a cítíte to na svých rukou. Není to o tom, že jste do někoho zbláznění. Tak to není. Takto to není, víte, nic
podobného. Stanete se řádnou, normální, důstojnou osobností velké duchovní hodnoty, kterou jste.
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1982-0513, Rady na levou stranu, 13/05/1982, (nekontrolováno), Brighton, Anglie,

View online.

První tři minuty jsou bez zvuku. Rady na levou stranu - Problematika podvědomí, 13/05/ 1982, Brighton, Velká Británie Ale jak
jsem vám řekla, mohou tu být dobré podmíněnosti. A stejným způsobem můžete mít dobré zvyky a špatné zvyky. Jestli zvyky
brzdí nebo blokují váš vzestup, mohou vám také pomoci se upevnit. Podmíněnosti k vám přicházejí z hmoty, se kterou máme co
do činění každý den. Když člověk vidí hmotu, zaútočí na ni a chce tuto hmotu využívat ke svému vlastnímu účelu. Formuje hmotu
ke svému vlastnímu účelu. Začíná si zvykat používat hmotu pro pohodlí nebo jako pomocníka či průvodce životem. Čím víc se
začínáte spoléhat na hmotu, tím víc ničíte svoji přirozenost, protože se zabýváte neživým. Hmotou se zabýváme pouze tehdy,
je-li mrtvá. Když je živá, tak nás tolik nevzrušuje. Takže strnulost hmoty se v nás zabydluje, jakmile začínáme používat hmotu k
našemu vlastnímu účelu. "Jak bychom ale jinak měli existovat?" je otázka, na kterou se lidé mohou ptát. "Dal-li nám Bůh
materiální věci a hmotu, abychom je používali, neměli bychom je používat? A neměli bychom se jimi těšit?" Ale ve skutečnosti se
tím netěšíme. Před realizací se nemůžete těšit žádnou hmotou. Můžete si jen vytvořit zvyk a můžete se stát otrokem hmoty -
před seberealizací. Jde o zákonitost, základní pravidlo ekonomiky, že potřeby jsou všeobecně neuspokojitelné. Například dnes
chcete něco koupit - třeba koberec. Dobře, koupili jste ho. A teď se tento koberec stane bolehlavem, protože je to vaše vlastnictví,
musíte se o něj starat. Musíte ho pojistit, musíte si o něj dělat starosti, aby se především nezničil. A za druhé dostáváte chuť
koupit něco dalšího. Koupili jste koberec, hotovo. Pak musíte mít něco jiného, pak zase něco jiného, pak zase. Takže vás to
neuspokojí, nedá vám to radost. Hmota vám nikdy nemůže dát radost. To, co vám dává radost, je Duch. Ale když se uskuteční
vzestup, jakmile se stanete Duchem, tak hmota uvnitř nás získá jiný hodnotový systém. Hodnotový systém hmoty je velmi
odlišný. Jsem si jistá, že vám Jason řekl, že když získáte realizaci, začnete cítit chladný vánek ve svých rukách. Ve vztahu k
hmotě je velice užitečné být realizovanou duší, protože okamžitě víte, co je pro vás dobré a co špatné. Například sníte něco, co
pro vás není dobré. Okamžitě ztratíte své vibrace a budete horcí. Může se to stát dokonce, i když se na to jen podíváte. Chcete se
posadit na židli, na které seděl někdo, kdo je velice špatným člověkem, okamžitě ucítíte: "Ach, na tomto místě je něco špatného."
Svými vibracemi, které jsou jednoznačnou, absolutní záležitostí. A tyto podmíněnosti mohou být překonány - tyto zvyky mohou
být překonány, pouze pokud se stanete Duchem, protože Duch je odjakživa ovládán hmotou. A Duch musí onu nadvládu hmoty
překonat. Ve skutečnosti Duch nemůže být ovládán ničím. Ale chci tím říci, že je překryt, jako může být slunce zakryto mraky.
Stejným způsobem všechna naše nadvláda, nebo můžeme říct všechno naše zotročení hmotou, nás nutí ovládnout našeho
Ducha ve smyslu, že ho skrýváme. Jsou tu mraky, nemůžeme vidět Ducha. Nemůžeme ho cítit. Spontánnost, což je na Duchu to
nejkrásnější, v člověku necítíme. Takže při posuzování člověka, co posuzujeme? Jak ten člověk vypadá, co má oblečeného, jak
chodí. Jaké jsou jeho formální způsoby, jestli ví, jak říct "Děkuji", "Omlouvám se", nebo ne. Všechny tyto věci na nás dělají velký
dojem. Jaké má auto, jaký má dům. Možná můžeme přehlédnout, můžeme promeškat světce. Můžeme znovu propást Krista,
protože byl synem tesaře. Jak poznáme, kdo je Kristus? Existuje nějaký způsob, jak zjistit, kdo je Kristus? Mnoho lidí teď říká:
"Kristus přichází. Přijde do televize." Kohokoliv můžete nastrčit jako Krista. Jak to rozeznáme? Podle Jeho oblečení nebo podle
něčeho, co udělali? Většina obrazů Krista a většina Jeho soch, které jsem viděla, se Kristovi ani zdaleka nepodobají, ani trošku.
Jsou to odporné věci. Nevím, co jsou. Takže jak rozpoznáte, je-li to Kristus nebo ne? Nebo je to nějaký druh podfukáře nebo
nějaký člověk, který schválně přišel, aby nás obelhal nebo odvedl od reality. Neexistuje žádný způsob, jak zjistit, co je pravda,
protože jsme natolik zvyklí na materiální formy, které máme. Například i naše představa o umění je takto zformována. Máme rádi
takovýto druh umění. Když se jich zeptáte: "Proč?" "Protože, víte, má to takovou tu harmonii" nebo možná "je to víc
proporcionální" a podobně. Ale jak to víte? Víte to, protože jste četli určité knihy, nebo možná že jste to vyrozuměli od někoho
jiného, že tohle je umění, tohle je krásné. Chci říct, něco jste ocejchovali jako krásné, ale je to opravdu krásné? Je-li to krása, měl
by to být Duch, protože Duch je krása a krása je Duch. Takže je to krása? Jak rozpoznáte, jestli je tohle umění krásné nebo ne?
Například podle obvyklých představ o ženství si nemyslím, že je Mona Lisa krásnou ženou. Chci říct, v dnešní době se za krásné
považují ženy, které jsou jako komáři. Takže jak to, že nazývají Monu Lisu krásnou? Čím to je? Přicházejí tisíce lidí, aby viděly
tento obraz. Proč, co to je? Pouze vibrace vám řeknou, že vyzařuje vibrace. Přitahuje vašeho Ducha, aniž byste to věděli. Nejste si
toho vědomi. Přitahuje vašeho Ducha. Proto je tento obraz celosvětově oceňovaný. Když se ale tyto podmíněnosti stanou
kolektivními, každá taková podmíněnost se stává kolektivní a vy přijímáte: "Tato forma je krásná", "tato forma je skutečnost",
"toto chování je spontánnost", pak začne zmatek. Zmatek začne ve chvíli, když se to stane kolektivní záležitostí. Například jsem
potkala nějaké lidi jistých guruů a zeptala jsem se jich: "Co vás nutí k tomu, abyste si mysleli, že je váš guru pravdivý, co vám
dal?" Řekl: "Když sedím v křesle, začnu sám od sebe skákat. Nedělám to, ale ono se to děje samo, je to spontánní." A v mé
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přítomnosti - to, jak se jeho tělo hýbalo, bylo tak hrozné. Každý by měl nesmírný soucit a starost o takového člověka, že nemůže
pět minut sedět zpříma. Žena z publika: Promiňte, to nebylo spontánní, to byly nervy... Ano, to říkám... Žena: Mýlíte se ve všem,
co říkáte. Cože? Žena: Ve všem. Odkud jste přišla? Žena: Po cestě. To je ono. Raději běžte. Žena: Nebojte, jdu. Podívejte se na to.
Teď půjde do hospody. Musíte se pokusit porozumět jemnostem. Jste-li v tom zatvrzelí... Řekněme, že někdo začne poskakovat.
Jak řekla, jsou to nervy. To znamená, že nemáte své nervy pod kontrolou, že? Nemyslíte? Nekontrolujete situaci. Spontánnost
není tím, co z vás dělá otroky. Tohle se vám snažím ukázat. Ne, naopak, dělá z vás mistry. Spontánnost z vás musí dělat mistry a
ne otroky něčeho. Musela přijít z TM, protože tito lidé takto skáčou. (TM=transcendentální meditace) A končí jako epileptici.
Mnoho z nich jsem vyléčila. Nevím, jestli někdo odtamtud přišel. Dokonce předseda jejich akademie ve Skotsku - říkám jí "létající
akademie", kde lidé platí tři tisíce - tento pán, který sedí tamhle je jedním z těch, kteří trpí. Když trpí, tak vědí, o co se jedná.
Onehdy jsme viděli kohosi, kdo měl epilepsii s takovou frekvencí. Ubohé dítě, bylo mu sotva dvacet šest let, mladý muž, který by
se měl těšit životem, procházel takovým traumatem, nedovedete si to představit. A jestliže se to stává někomu, kdo chodí ke
guruovi a platí za to, jak by to mohlo být alespoň trochu poblíž Ducha? Toto se vám snažím říct, že Duch vám dá spontánnost, ve
které jste mistrem. Jste mistrem sebe sama, naprostým mistrem, žádné zotročení, žádné vytváření závislostí. Všechny závislosti
odpadnou. Stáváte se tak spontánními, že vám nemusím říkat - prostě zanecháte všech zlozvyků a stanete se mistrem sebe
sama. To by se vám mělo stát. Místo toho, když si libujete ve věcech, které vás zotročují, budete se tím nějakou chvíli těšit,
protože si nemůžete pomoct. Když se ale doopravdy usadíte, budete vědět, že to není to, co jste chtěli. Chtěli jste být sami sobě
mistrem. Tady na této mapě, jak ukazujeme, máme dvě síly, levou a pravou. Levá síla je silou, která nám dává podmíněnosti -
levá strana, podvědomí, kolektivní podvědomí. Dává nám podmíněnosti. Jestliže se to všechno pokoušíte popřít, tak pravá
strana je dokonce ještě horší. Ta nám dává činnost, ale s činy se můžeme stát velmi zaměření na ego. Takže obě cesty mohou
být komplikované. Předpokládejme, že řeknete: "Dobře, nebudu mít vůbec nikdy žádné podmíněnosti. Co je špatného, když
děláme toto, tamto?" A když se pohybujete s touto myšlenkou, s touto svobodou, bude to uvolněnost, ale nemusí to být svoboda.
Protože za svobodou musí být moudrost. Takže obě strany, pohyb na obě strany je špatný. Tak co je správné? V centru se
nestanete kvůli ničemu podmínění a nebudete egoističtí. Ale jak to udělat, to je problém. Problém je, jak to udělat. Být spontánní,
znamená být naprosto svobodný. Nyní bych považovala tyto dvě síly, řekněme, za brzdu a plynový pedál v autě. Používáte obě
síly. Nejdříve používáte brzdu, používáte plynový pedál. Snažíte se ovládat tyto dvě síly. Především je ale obtížné porozumět, jak
můžete tyto síly používat. S praxí to postupně dokážete. Víte, jak řídit auto, stanete se dobrým řidičem. Poté, co se stanete
dobrým řidičem, stále ještě nejste mistrem řízení, ale pak se stanete mistrem. Takže, dnes je mistrem uvnitř nás Duch. Ale před
Realizací mistrem nejste, protože mistr nepřišel do naší vědomé mysli. Neprojevuje se v naší vědomé mysli. Ve smyslu, že
nejsme zplnomocnění Jeho silami. Duch existuje. Má své vlastní síly. Ale my jsme uvnitř sebe tyto síly nepocítili. Jakmile cítíme
síly Ducha, jsme zplnomocnění našimi vlastními silami, které tam jsou, tyto síly jsou uvnitř nás. Jsou to naše vlastní síly.
Nemusíme si je od nikoho půjčovat, někoho o ně žádat, jsou uvnitř nás. Duch je uvnitř nás, jedinou věcí je, že Duch musí přinést
světlo do našeho vědomí. Musí přijít do našeho vědomí. Jednoduchou lékařskou terminologií můžeme říct, že Duch se sám musí
projevit v našem centrálním nervovém systému, takže bychom měli vědět, co děláme. Ne, že jen začneme poskakovat na křesle,
nebo někteří lidé říkají: "Ach, jen jsme to začali dělat." To je hypnóza. To není správné. Nejste při vědomí. Děláte to pod hypnózou.
Hypnóza může přicházet od vnější síly. Není to vaše síla, vaše vědomí, vaše pochopení, vaše energie. Je od někoho jiného,
protože to neděláte vy. Jako má hmota sílu se nás zmocnit, stejným způsobem existují některé materiální věci, měla bych říct,
které jsou velmi nebezpečné a číhají na nás. Například rakovina, vezměme rakovinu, rakovina ochromuje. Je to velice závažná
věc. Rakovina vás zdolává, vy nezdoláváte rakovinu. Vezměme naprosto konkrétní příklad. Nuže, čím je způsobena? Lékaři
řeknou tím či oním. My, Sahadža jóga může léčit rakovinu, zcela jistě, na sto procent ji může vyléčit, léčí ji. Mnoho sahadžajogínů
vyléčilo rakovinu. Jak? Velmi jednoduše - že se stanete svým vlastním mistrem a ovládnete také tuto nemoc, ovládnete všechno.
Protože mistr je uvnitř vás, nepřišel do vaší vědomé mysli pouze proto, že chybí spojení, ale když k tomu dojde, dojde k józe, ke
sjednocení. Měli bychom se nyní naprosto omezit na seberealizaci, o Bohu vám povím příště. Seberealizace znamená přinést
svého Ducha do vaší vědomé mysli. Jak je způsobována rakovina? Podívejme se, co se zde děje. Je způsobena levostrannou
aktivitou. Levostranné aktivity jsou citové otřesy, citové problémy, citové převraty, citová nejistota - jakýkoliv druh nejistoty vás
může zavést na levou stranu. Trochu větší pohyb může být kvůli těmto hrozným guruům, protože vás hypnotizují. Dostávají vás
nalevo. Vkládají do vás nějaké duchy, nebo nevím, co dělají, ale posunují vás doleva. Pokud se dáte na jakoukoliv činnost, která
není zplnomocněná Bohem, jdete na levou stranu, protože nemůžete stoupat v centru. Takže buďto jdete doleva nebo doprava.
Když tyto věci přeháníte, jako černá magie - slyšela jsem, že tu máte nějakou jinou věc, nějaký druh organizace a ten člověk byl
zvyklý, že viděl, jak se v domě všechno hýbalo. Přišel do Sahadža jógy a jeho sklenička na vodu se hýbala, tamto se hýbalo a
nemohl vysvětlit, co se v jeho pokoji děje. Seděl a zjišťoval, že se něco pohybuje sem a tam. To se stává. Co to je? Co to je, co



dělá všechny tyto věci, které nedokážete ovládat? Opět přicházíme do stejného bodu - něco nedokážete ovládat. Takže
vstupujete do oblasti, do sféry, kde jste ovládáni a vy sami nejste pod svojí vlastní kontrolou a tato oblast, do které vstupujete -
vždycky jsem viděla, že všichni pacienti s rakovinou, jsou takto postižení. Je to nanejvýš překvapující. Nejsou si vědomí, nevědí,
jak se do toho dostali. Například řekněme, že žena trpí nejistotou ohledně svého manžela nebo podobně, nebo si myslí, že ji
může manžel kdykoliv opustit. Miluje ho. Ať je to jakkoliv, taková žena může dostat rakovinu prsu, protože tato nejistota se
usadila v jednom centru, které tady můžete vidět, střed srdce - střední srdce, jak to nazýváme. Jestliže se toto centrum pokazí,
když se žena cítí kvůli čemukoliv nejistá, má sklony být napadena a může dostat rakovinu. Takže musíme porozumět životu v
celistvosti, a ne jen jedním způsobem. Celkový vliv života, celkový účinek života, musí se pochopit celková souvislost s životem.
Toto žádný doktor neví. Pozná, když bude léčit pacientku s rakovinou prsu, pozná, že se tato žena cítí nejistá? Je tu další nemoc -
anorexie - mnoho dívek jí trpí. Prostě nejí. Prostě přestanou jíst. Vy nevíte, proč se to stane. Lékaři to neumějí vyléčit, nikdo to
neumí vyléčit. Jaká je příčina? Vztah dívky, dcery s otcem. Řekněme, že otec zemřel a dcera se s otcem nevídá, nebo ve svém
srdci otce miluje, ale nedokáže to vyjádřit, nebo existuje nějaký špatný vztah mezi otcem a dcerou, pak dostanete tyto problémy -
anorexii. Budete překvapeni, ale pro doktory je nemožné - nějací lékaři tu sedí - je nemožné, aby se tomu jakákoliv lékařská věda
přiblížila. Protože nevidíme lidskou bytost v její celistvosti. Bůh vytvořil velice křehký nástroj. Způsob, jakým jsme k druhým krutí,
způsob, jakým někdy druhé zkoušíme trápit, snažíme se, aby se druzí cítili nejistě nebo nespravedlivě. Aniž to víme, opravdu jim
předáváme ohromnou nejistotu a takováto nejistota může vytvořit nevyléčitelné nemoci, kterých si nejsme vědomi. Takže co by
se nám mělo stát, abychom porozuměli celku? Měli bychom dosáhnout toho stavu, kde můžeme vidět celek. Například, když teď
musím vidět třeba celý Brighton, co bych měla udělat? Měla bych nastoupit do letadla a vidět ho z výšky. Uvidím celek. Stejným
způsobem ve vašem vědomí, ve vašem porozumění, byste měli vzestoupit do toho bodu, kde budete vidět celek. Pokud
nemůžete vidět celek, ten částečný obraz, nebo můžeme říct ta troška, kterou vidíte, může způsobit zmatek, může vytvořit
problémy a některé z nich mohou být velice, velice vážné. Protože jako lidské bytosti nevíme, co jsme. Největší problém lidských
bytostí je, že říkají: "Já to nemám rád." Kdo je toto "já"? Je to váš Duch nebo vaše ego? Jaká je to část, která to nemá ráda? Nebo
to jsou vaše podmíněnosti, protože jste byli vychováni určitým způsobem, takže to nemáte rádi? Která vaše část to nemá ráda? A
budete překvapeni, protože to není váš Duch, protože jestliže má Duch něco rád, jak to zjistíte? Je to pouze prostřednictvím
vašich vibrací. Když dokážete vnímat vibrace, jedině pak řeknete: "Ano, můj Duch to má rád," protože jsou vyzařovány vibrace.
Stále ještě jsme coby lidské bytosti v přechodném stavu. Ještě jsme nedosáhli toho stavu, který je nazýván stavem
seberealizace, kdy se stáváte Duchem - to stávání se je nejdůležitější. Když se stanete Duchem, víte, co máte rádi. Doopravdy
víte, co máte skutečně rádi, protože teď jste skutečností, nejste žádnými podmíněnostmi, už nejste egem, ale jste tím, čím ve
skutečnosti jste, a to je váš Duch. A kupodivu - tento Duch je kolektivní bytostí. Nejde o strojenou kolektivitu uvnitř nás: "Dobře,
patříme k celému Brightonu, takže jsme jedním" nebo "náležíme k jedné ulici, takže jsme jedním." Takto to není, ale je to něco,
čím jste, nepochybně jste kolektivní bytostí, a začnete vnímat tuto kolektivitu uvnitř vás, která to s těmito rozličnými centry
vypracovává. A můžete vnímat ostatní, můžete vnímat ostatní na konečcích svých prstů. Věřili byste? V Bibli je psáno, že vaše
ruce budou mluvit. Popis dnešní doby je takový, že vaše ruce budou mluvit. Proč lidé nejdou a nezjistí, jak se to stane? Jak
můžou vaše ruce mluvit? Stane se to, že na konečcích svých prstů začnete cítit a chápat, co je skutečnost, co je krása, co je
radost, co je láska. Toto je levá strana, kterou jsme dostali a nakonec s těmito levostrannými problémy získáme fyzickou bolest.
Je to velice bolestivé - mít levostranné problémy, velmi, velmi bolestivé. Tu bolest není možné vysvětlit, nikdo ji nepochopí, nikdo
ji nedokáže vyléčit, nikomu nemůžete říct a lidé si myslí, že přeháníte, dají vám psychologickou terapii, zkrátka tomu nerozumíte,
proč máte uvnitř takovou bolest. A tato bolest k vám přichází z levé strany, z podvědomí. Ale za podvědomím existuje kolektivní
podvědomí, a v tomto kolektivním podvědomí je všechno, co bylo vytvořeno od začátku až do dneška. A jakmile jdete do
podvědomí, prostě se tam ztratíte. Jste natolik přemoženi silou podvědomí, že je nad vaše síly pochopit to, je nad vaše síly z
toho vyváznout a je nad vaše síly tomu nepodlehnout. A stále to narůstá. Např. jsem se některých lidí zeptala: "Proč jste v tom
pokračovali, když jste věděli, že jste to nedělali vy, ale někdo jiný? Proč jste v tom přesto pokračovali?" Řekli: "Matko, byli jsme
pod závojem, byla to temnota, nevěděli jsme, kam se pohybujeme, jen jsme v tom stále pokračovali dál a dál." A jak jsem vám
řekla minule, pocit viny je největším blokem. Je to největší blokáda, protože jakmile se začnete cítit vinni, toto centrum na levé
straně se zablokuje. Je to velmi obtížné. A vy nevíte, proč se cítíte vinni. V jednom kuse se cítíte vinni, ale nevíte, proč se cítíte
vinni, proč se k vám tyto myšlenky viny dostaly, že vám tento pocit viny brání radovat se, čímkoliv se těšit, být spontánní. Proč?
Toto vysvětlí, proč se někdy zcela bezdůvodně cítíme mizerně. Ve skutečnosti nás Bůh nevytvořil proto, abychom se cítili
mizerně. Vytvořil nás tak nádherně, tak pečlivě. Vytvořil nás s takovou láskou a milosrdenstvím, ne abychom byli nešťastní, ani
náhodou. Nedal nám žádné nemoci, žádné problémy. My jsme si ale tyto věci způsobili sami tím, že zacházíme do extrémů
nalevo nebo napravo. Protože dnes hovořím pouze o levé straně, řekla bych, že cítit se zcela bezdůvodně nešťastně je také



špatné, je to vůči sobě samému nespravedlivé. Lidé, kteří jsou levostranní, musí vědět, že jsou Duchem, že jsou tou krásou, která
musí rozpučet, která musí vyjádřit sebe sama. Že nejsou lidmi, kteří musí neustále trpět a žít jako ubozí a nešťastní lidé. Nejsou.
Ale protože si toho na sebe tolik berou, tolik toho snášejí, tak se takoví stanou. A aby se tomuto tlaku vyhnuli, tak začnou s
různými zlozvyky. Mnoho lidí se oddává alkoholu i proto, že nedokážou snést bolesti života, nedokážou je snést. Proto se na to
dávají, ale když je uvnitř vás probuzen Duch, stanete se tak silnými. Stanete se tak radostnými, tak přirozenými, že všechny ty
věci odpadnou, všechny ty věci - tzv. nemoci, tzv. zlozvyky - prostě odpadnou a vy se stanete novou, vzkvétající osobností.
Důvodem, proč máme toto centrum uvnitř sebe - můžete z toho obviňovat Boha: "Proč jsi nám dal tato centra na levé straně, k
čemu to bylo? Neměl jsi nám tato levostranná centra dávat, byli bychom šli rovnou do středu." Háček je ale v tom, že lidské
bytosti musí poznat ve své vlastní svobodě, jak se sebou zacházet. Musí se moudrost naučit trošku náročnějším způsobem.
Musí se naučit, že zacházením do extrémů jsme trpěli. Musí si to uvědomit, protože pokud se mají stát skutečně naprosto
svobodnými, musí růst ve své moudrosti. Jestliže nejsou moudrými lidmi, tak nemohou vstoupit do království Boha, protože by
byli lidmi bez zábran. Řekněme, že lidé, kteří nemají zábrany, kteří nerozumí žádnému zákonu nebo nařízení, když je přivedete do
Anglie, tak je budeme muset zavřít do vězení. Stejným způsobem lidské bytosti, které nezískaly uvnitř sebe tuto moudrost -
člověk se učí jen skrze trápení - ale neměli bychom žádat o trápení. Když žádáme o utrpení, žádáme předně o to, abychom dělali
chyby. Jak byste trpěli, když se nedopustíte chyb? Takže, když žádáme o utrpení, dopouštíme se chyb. Takže bychom neměli
žádat o nic jiného než o svého Ducha. A když žádáte o svého Ducha, je váš vlastní a musíte ho získat. Je to vaše vlastní právo, že
ho chcete získat. Ani náhodou, že bych vás nutila nebo pro vás dělala něco speciálního. Všechno to tam je. Jste jako světlo,
která musí být jen rozsvíceno, protože já jsem rozsvícená svíce. A když se rozsvítíte, můžete také rozsvěcovat ostatní světla. Je
to velmi jednoduché. Když se stanete rozsvícenou svící, můžete rozzářit ostatní. Pak se nemusíte starat o nic jiného. Vy sami
jste se stali rozsvícenou svící, o to jde. Všechno tam je, vše je vaše vlastní, jen to musíte mít. Je to takto jednoduché, není na tom
nic moc složitého, jak to dělají tito lidé, nebo cokoliv, co tito filozofové před vás předkládají, nic takového. Je to velmi
jednoduché, je to uvnitř vás, je to spontánní, je to živoucí proces, jako jste se živoucím procesem stali lidskými bytostmi, tak se
stanete "super" lidskými bytostmi. Je to naprosto přirozené, nemůžete za to platit. Jak byste mohli platit? Chci říct, je to tak
absurdní! Je-li to živoucí proces, jak byste mohli platit? Kolik platíte stromu, aby vyrostl? Chci říct, platíte za něco, co je živé?
Kolik platíme svému nosu za to, že dýchá? Můžeme za to platit? Je to absurdní, je to směšné. Nemůžeme za to platit,
nemůžeme, je to živoucí proces, musíte se stát, vajíčko se musí stát kuřetem. Kolik platíte vajíčku za to, že se z něho stane kuře,
nebo kolik platí vajíčko své matce za to, že se stane kuřetem? Je to tak směšné, ale my nikdy nechápeme, že živoucí věci jsou
tak přirozené. Nikdy nevidíme živé věci, žijeme s hmotou, žijeme s mrtvými, ne s živými věcmi. Když začnete pozorovat strom,
začnete pozorovat květinu, jak se stává plodem. Nemůžete to ani pozorovat, protože se to děje tak pozvolna, dokonce nemůžete
ani pozorovat, jak se z květu stane plod. Znenadání zjistíte, že to přišlo. Jako když jsem přijela z Indie do Londýna, zjistila jsem,
že jsou všechny stromy holé, naprosto jako vysušené klacky, úplně jako vysušené klacky. Během týdne jsem objevila, že se
začínají zelenat, a během druhého bylo všechno bujné, nebudete tomu věřit. Dokonce si toho ani nevšimneme, bereme to jako
samozřejmost. Děje se to. Jak se to stane? Je to zázračná věc. Když to vnímáte, je to zázračné, jak tyto květy, například určité
květy jsou jen na určitém stromě a další, jiné jsou na jiném stromě. Jak k tomu dochází? Kdo je vybírá? Kdo je zformuje do
patřičného tvaru? Kdo to všechno organizuje? A toto musí člověk pochopit - že Všepronikající síla Boha dělá všechnu živoucí
práci. A jakmile se stanete Duchem, pak tato síla skrze vás začne proudit. Vnímáte uvnitř sebe sílu, jako když se dotkli Krista a
On řekl, že trocha síly na někoho přešla, stejně tak. Prostě se stanete médiem této proudící síly. Ale vy jste zmocnění tuto sílu
usměrnit, řídit, chápat ji. Celkově o ní víte, víte, jak ji předat, víte, jak to vypracovat, víte, jak léčit ostatní, léčit sami sebe. Znáte
úplnou práci svého systému. Kromě toho jste také dostali síly vypořádat se se všemi problémy svého vlastního aparátu. Je to tak
fantastické. Celá věc zní velice neskutečně, protože jste ji nikdy dřív neviděli. Ale nezní to pro nás neskutečně, když vidíme
všechny tyto květy, které se najednou přemění v plody. Nezní to tak. Ale my vidíme lidské bytosti, jak se mění na plody, to pak zní
velice neuvěřitelně: "Jak je to možné?" Nikdy předtím se to nestalo. Jen jeden člověk by dostal realizaci, a byla to tak obtížná věc
a nikdo ji nedostal. Jak je tomu dnes? Říkám, že je to čas květů, který byl přislíbený, který už byl předpovězený proroky. Dokonce
velký básník vaší země, William Blake, to předpověděl. Řekl, že přijde doba, kdy se Boží lidé stanou proroky a tito proroci budou
mít sílu učinit proroky z druhých. Nikdo nemohl být přesnější než Blake, to vám povím. Byl tak velkým člověkem, když řekl, že se
to stane, a toto musíme očekávat, když jdeme k někomu jako hledači. Stali jste se proroky? A kdo je to prorok? Prorok je člověk,
který je kolektivní bytostí a který to všechno zná, který je mistrem. Proroku říkáme mistr. A tím se musíte stát, mistrem. A toto
mistrovství je velice jednoduché, protože je to všechno uvnitř vás vystavěno, jen to musí být napojeno. Například, jako televizní
přijímač musí být napojen na síť, uvnitř je to všechno zabudováno, je to tam, jen to začne pracovat. Stejným způsobem tím jste,
jste tím. Jen to musí být napojeno. Jakákoliv je vaše kasta, komunita, rasa, národnost, tvar, výška cokoliv, čímkoliv můžete být,



nehraje žádnou roli, protože vy všichni jste tuto ohromnou věc dostali uvnitř, tuto sílu znovuzrození a máte být znovuzrozeni a
budete znovuzrozeni. Proč ne dnes? Není proč se hněvat, protože lidé se někdy rozhněvají, protože nemají rádi, když jim někdo
říká o něčem, kvůli čemu se oni sami cítí špatně. Nemají to rádi. Například, když tu bude opilec, který příliš pije, je alkoholikem,
nebude se mu to líbit a bude se cítit zle a když mu někdo řekne, dokonce i tím nejjemnějším způsobem: "Radši s pitím skoncuj,"
nebude se mu to líbit. Ale já neříkám, že byste to neměli dělat, řekla jsem, že se to stane, prostě to odpadne. Neříkám: "Nedělejte
toto," nebo "nedělejte tamto," ale prostě se to stane. A nejprve musíte pochopit, co je to za problém a jak se s tímto problémem
vypořádat. Proto musím mluvit, jinak o tom vůbec není potřeba mluvit, prostě to pracuje, zkrátka to pracuje, protože jste prostě
nachystaní to mít a jednoduše to dostanete. Já nic nedělám. Jsem jen katalyzátor, měla bych říct, který to vypracuje. Doufám, že
mi položíte nějaké otázky, předtím než přejdeme k realizaci. Pokud máte nějaké otázky, zeptejte se, prosím. Musíte se zeptat.
Ano? Muž: Existuje nějaký rozdíl mezi tím, co říkáte Vy a co říká guru Maharádží? Kdo? Muž: Guru Maharádží. Nuže, řeknu vám
jednu věc. Když hovoříte o nějakém guruovi, nechci jít do žádných polemik. Ano? To je první věc, co vám říkám, ale řeknu vám,
abyste se zeptali sami sebe nebo někoho jiného: "Co pro koholiv udělal?" Dokázal vám dát nějakou sílu nebo komukoliv jinému?
Ano? Nuže, všichni, kteří jsou zde a jsou realizované duše, vypadají zrovna jako vy. Z tváří můžete samozřejmě rozpoznat, že jsou
to velmi uvolnění a šťastní lidé. Ale mohou léčit lidi, mohou dát lidem realizaci, rozumějí všemu, co je špatného s vámi a také s
nimi samými. Takže co dal vašemu vědomí on? Nic. Čeho jeho učedníci dosáhli? Zeptáte se jich: "Kde je Kundaliní tohoto
člověka? Jaký problém má tato žena nebo nad čím v myšlenkách uvažuje?" Nebudou schopni říct. Pokud ani nepoznáte, co je
špatného s druhými nebo s vámi samotnými, jak budete moct pomoci? Co všichni tito lidé dělají? Podívejme se na to. Prostá věc
je, že vás mohou hypnotizovat. Možná se budete chvíli cítit šťastně - je to jako pití alkoholu. Když pijete, cítíte se šťastně. Ale
čeho jste pitím dosáhli? Stali jste se mistry? Všichni jsou takoví. Tento pán je tak evidentní, protože požaduje Rolls Royce. K
čemu je prorokovi Rolls Royce? Chci říct, co na tom záleží? Chápete, co tím myslím? Je to tak zřejmé, tak logicky jasné.
Především každý, kdo od vás bere peníze, je parazit, je to tak jasné. A žádat dokonce o Rolls Royce! Měli jste Krista. Můžete to
vidět v Kristově životě - zajímal by se o vaše Rolls Royce? Takový člověk - On je Králem, nestará se jestli má Rolls Royce nebo ne,
jestli spí na zemi nebo ne - je to naprosto jedno. Takový člověk se o nic nestará, protože je v pohodlí, získal své vlastní pohodlí.
Je to člověk se sebeúctou. Myslíte si, že by o cokoliv požádal? Chci říct, je to tak zřejmé, pro vás lidi je to tak zřejmé. Když ale
mluvím k lidem tohoto gurua, konkrétně tohoto, řeknou: "Matko, dali jsme mu kov a on nám dal Ducha." Může tu být jakýkoliv
výměnný obchod? Můžete si koupit svého Ducha? Používejte logiku, ano? Bůh nám dal mozky, abychom chápali, abychom
používali logiku. Můžete si koupit Ducha? Není to tak srozumitelné? Nemůžeme za něj platit, mé dítě, nemůžeme. Když mi chcete
dát květinu, dobře. Je to jen projev vaší lásky, to je vše. Ale nemůžete si mě koupit. Nemůžete. Vaše láska si mě koupit může,
dobře, to je něco jiného. Ale nemůžete si mě koupit za kov nebo peníze, že? Co je Rolls Royce? Chci říct, že nevím, co jsou
všechny tyto koruny a věci. K čemu jsou? Nedají vám radost. Jděte a zeptejte se lidí, kteří nosí na hlavě korunu. Nedávno jsem
byla s chudákem paní Thatcherovou, byla tak nešťastná. Ano, byla! Víte, zkoušela jsem udělat něco s jejími vibracemi. Byla velmi
sklíčená. Seděly jsme u stolu naproti sobě, mluvily jsme spolu. A já jsem ji dávala do rovnováhy - chudáka, byla velmi rozčilená.
Takže musíte pochopit, že jste příliš skromnými lidmi, jste hledači z dávných dob. Nejste hledači z dneška, jste hledači z dávných
dob. A tato doba vám byla dřív přislíbena. A nyní ji musíte objevit. Nyní se musíte držet jasné přímočaré logiky. Chci říct, kdokoliv,
kdo žádá o Rolls Royce, a toto je jeden ze zářivě jasných příkladů, řekla bych, nemůže být žádným guruem. Je to naprosto jasný
důkaz, jeden z nich. Ale existují i jemnější. On tak jemný není. Uniknete mu raz dva, vím to, všichni z vás. Ale ti jemnější jsou
dokonce ještě horší. Někteří z nich dokonce ani nemusí žádat o peníze. Nemusí. Žádného neznám, ale nějací mohou být, protože
jsem slyšela o někom, kdo si nyní peníze nebere - v Indii. Tady vydělal peníze a teď je zpět v Indii a od nich si peníze nebere. Ale
jeden, který si žádné peníze doopravdy nebral, jeden člověk, kterého znám, ten využíval ženy. Nezajímají ho peníze, zneužívá vaše
ženy. Víte, takže takto to je, musíte tomu rozumět. Jeho zájem není na vašem Duchu, ale na vaší peněžence nebo vašich ženách.
Představte si. Jak by mohla být svatost spojena s těmito špinavými lidskými zlozvyky? Znamená to, že oni sami jsou ovládáni
svými touhami, které jsou proti Bohu. Jsou to všechno činnosti proti Bohu. A vy lidé jste tak bezelstní, řeknu vám, jste tak
bezelstní! Řeknete-li Indovi, že si nějaký guru bere Rolls Royce, řekne: "Cože?" Okamžitě zareaguje. Nechtějí takové. Jak by
mohli? V Indii ho nikdo žádnému guruovi dávat nebude. Guruové někdy musí platit za lidi. Nejprve aby je přilákali. Pozápadnělí
Indové, to je jiná. Ale ti, kdo jsou opravdovými Indy, víte, že jsou. Lidé žijí s matkami a ony vědí, co je co. Víte? Nikdo je neoklame,
jsou velice praktické. Ano, mé dítě? Žena: Můžete být vyléčena skrze víru? Existují dva druhy víry - to, co v sanskrtu nazýváme
šradha, je něco jiného, než co nazýváte vírou. V angličtině se používá "slepá víra" a druhé jako "víra". Ano? Můžeme to
pojmenovat takto. Nuže, slepá víra je: "Věřím v Boha a Bůh mě vyléčí." To je jedna víra. Ano? Jiná je víra, která je osvícená, kde,
když jste spojeni, jste Duchem. Nuže, když řeknete: "Mám víru v Boha," - neměli byste se cítit zraněni, když vám říkám pravdu,
ano? Protože pokud je to slepá víra, znamená to, že ještě nejste s tou silou spojeni. Nejste spojeni. Podívejte, řekněme, že začnu



říkat: "Kristus, Kristus, Kristus!" Nemám Krista omotaného kolem prstu. Nemůžu se setkat s předsedou vlády ani s královnou,
aniž bych dodržovala protokol nebo měla konexe nebo byla na nějaké pozici nebo měla nějakou autoritu, že? Nuže, když takto o
někom mluvíme, někteří lidé stále říkají: "Rama, Rama, Rama. Krišna, Krišna." Víte, Oni jsou všichni Inkarnacemi a Kristus je
Božím Synem, je Synem Krále a vy se s Ním prostě nemůžete sejít. Nemůžete Ho prostě zavolat. On není váš poskok, není vaším
sluhou. Chápete? Nuže, mít takovouto víru, když nejste spojeni, pokud jste vyléčeni, jste vyléčeni jinou institucí, nikoliv Kristem.
Když jste ale realizovanou duší a poté jste vyléčeni, pak je to uděláno Kristem. Popíšu vám rozdíl, velice jasný rozdíl v
uzdravování. V Anglii máme - měli jsme, nevím, jestli stále existuje, organizaci nazývanou Mezinárodní léčebné centrum
zesnulého doktora Langa. Nuže tento Dr. Lang byl mrtvý, chci říci zesnulý, ale měl léčebné centrum. Víte, tento pán zemřel a
posedl muže ve Vietnamu, vojáka, ne svého vlastního syna, ale jednoho vojáka. Tomuto vojákovi onen chlápek řekl - chci říci,
jsou to velice čestní lidé, Angličané, jsou čestní a mluví pravdu. Neřeknou: "Děláme to prostřednictvím Boha" nebo něco
podobného. Takže řekl, že existuje mnoho lékařů, - doufám, že to doktorům nebude vadit - kteří zemřeli a kteří byli velice
ctižádostiví a stále chtějí lidi léčit. A že se má "vrátit za mým synem a říct mu celý příběh, že jsem přešel do tebe a můj syn ti
uvěří." Tak on řekl: "Jak mi uvěří?" Řekl: "Ne, ne. Řeknu ti nějaká tajemství, která známe jen my dva. Takže ti určitě uvěří." Takže
ten člověk souhlasil. Byl to velmi vitální chlapík, vlastně do něj tento duch vstoupil, když se dostal do nenadálého šoku, uviděl
něco, co ho ve válce šokovalo a tento duch do něj vstoupil. A nějak byl tím duchem přiveden do Anglie, kde se setkal s jeho
synem a tomu vyprávěl celý příběh. A syn mu musel uvěřit, protože voják věděl mnoho tajemství. A založili toto léčitelské
centrum. Teď jak jsem se o zesnulém panu Langovi dověděla. Léčili ženu, která byla v Indii - už dávno, v roce 1970 - a přišla mě
navštívit a celá se takto třásla... Řekla jsem: "Co to je?" Řekla: "Měla jsem jistou nemoc a bála jsem se operace a dozvěděla jsem
se o této organizaci, napsala jim a oni mi odepsali: "V tu a tu hodinu toho dne vstoupíme do vašeho těla." Otevřeně, chci říct
neříkají: "Jsme Bůh" nebo něco podobného. "Vstoupíme do vašeho těla a budete cítit mírné chvění, ale to nevadí, vyspíte se a my
to vypracujeme." A řekla: "Z té nemoci mě vyléčil." Ale asi po třech letech se celé tělo začalo třást a ona to dále nemohla snášet a
přišla mě navštívit. Takto jsem se dozvěděla o Dr. Langovi, tato nebohá žena byla trýzněna po tři roky, velice trpěla a pak mě
přišla navštívit. Takže poté, co pan Lang vstoupil do jejího těla - Dr. Lang - po šesti letech za mnou přišla, protože tři roky byla v
pořádku a za tři roky to začalo. A takto jsem se dozvěděla o všech mrtvých duších, které do ní vstoupily, všichni ti doktoři. Byl to
hrozný případ. Samozřejmě že se později vyléčila, bezpochyby. Protože když se stanete Duchem, jste ve své pevnosti, nikdo do
vašeho těla nemůže vstoupit. Stanete se něčím, co se neznečistí, není přemoženo, nikdo vás nemůže ovládat. A takto se vyléčila.
Takže ohledně víry, když někdo řekne: "Ó, budete vyléčeni," a oni začnou křičet a ječet a najednou můžete mít pocit, že je tam
mrtvá duše. Někdy také tyto duše vyměňují, je to velmi překvapující. Můžou mrtvou duši vyměnit za jinou. To jsem také viděla.
Všechny možné věci jsem viděla ohledně duchů. Nedávno, jen před asi osmi dny - ne, Marie? Jak přišel ten charismatický
člověk? Před osmi dny přišel ve Francii jeden pán. Mladý člověk, muselo mu být kolem dvaceti čtyř nebo tak nějak. Upadl do
takového rozrušení a začal plakat a podivná věc, že jsem do něho ducha nikdy vcházet neviděla. Celé tělo se třáslo. Upadl, začal
plakat, naříkat, dělo se všechno možné. A řekl: "Šel jsem do charizmatického hnutí, kde jsem to získal." A mnoho jich to získalo a
myslí si, že do nich vstoupil Duch Svatý. Jen si to představte. Jak by vás mohl Duch Svatý učinit nešťastnými? Nevím, odkud tyto
myšlenky pocházejí. A ubohé dítě, víte, tolik trpěl. Nyní je v pořádku. Ale nemohl uvěřit, že může být v pořádku, protože si myslel...
a oni řekli: "Toto jsou vaše hříchy a musíte se vyrovnat se svými hříchy a proto se vám to děje, dosud jste dělali zlé skutky atd."
Ale dokonce i špatné karmy a všechny tyto věci mohou být vyřešeny, když Kundaliní stoupá. Existuje pro to speciálně centrum,
které je fakticky ozdobeno Ježíšem Kristem. Řekli jste jim o tomto centru? Dobře. Takže toto je to centrum, a když Kundaliní tudy
prochází, - proto se říká, že skrze Něj musíte projít. Probudí se a když se probudí, tak oba tyto váčky - ego a superego, vaše
podmíněnosti a všechny vaše levostranné i pravostranné problémy jsou nasáty. Proto se říká, že zemřel za naše hříchy. V
dávných indických spisech je popsán jako Mahávišnu, ale víte, když do Indie přišli misionáři, tak Krista vykreslili velmi chybně,
naprosto chybně, takže Indové stále očekávali, že přijde Mahávišnu. A takto to je. On by podle misionářů měl být někým, kdo
obrací lidi a podobné nesmysly. To není ono, má být uvnitř vás probuzen. Řekl to. Řekl: "Musím se ve vás zrodit." A takto to je.
Když Kundaliní stoupá, probouzí uvnitř nás toto centrum a všechny naše podmíněnosti a ega jsou vsáknuta, tady v oblasti
fontanelní kosti je vytvořen prostor, kterým Kundaliní proniká a vy můžete cítit chladný vánek vycházející z vaší hlavy. Takto to je
a cítíte to na svých rukou. Není to o tom, že jste do někoho zbláznění. Tak to není. Takto to není, víte, nic podobného. Stanete se
řádnou, normální, důstojnou osobností velké duchovní hodnoty, kterou jste. Ano? To je rozdíl mezi vírou a slepou vírou. Ano, mé
dítě. Muž: Představa, že seberealizace nevyžaduje osobní úsilí, vypadá velmi obtížně. Může se to opravdu dostat ke každému, i
když jsou tak materialističtí? Rozumím tomu dobře? Ano, zdánlivě to vypadá velmi obtížné a to, jak jsou lidé materialističtí, je
také pravda, bezpochyby, ale Duch je mnohem silnější než hmota, a když se má projevit, všechno to zcela rozdrtí a projeví se.
Nuže, většina z vás jsou Angličané, měla bych říct pozápadnělí, jsou tu velmi materialističní lidé. Na to, že žijí v tomto světě,



možná tak materialističtí nejsou, protože pokud by nebyli hledači, nepřišli by za mnou. Ale zrodily se nové bytosti. Když se
podíváte na vajíčko, bude se vám zdát: "Ach, co je to za tvrdou věc!" Ale pokud je rozbito ve správný čas, se správným
porozuměním, stane se z něho pták. Protože vše je to živoucí proces, jen se musí uskutečnit poslední průlom. Patrně to vypadá
složitě, ale ne pro mne. Třeba to umím. Ano? Ano, vypadá to - mnoho lidí řeklo o Kundalíni všechno možné. Musím říct, že
některé knihy, které jsem viděla, byly hrozné. Víte, pokud to neumíte, řekněme, když někdo neumí řídit auto a sedne si do auta,
způsob, jakým by to líčil, by byl otřesný. Nikdy byste se k autu nepřiblížili, že? Je to stejné. Kdo není zplnomocněný a tu práci
neumí, tak by ji neměl dělat. Ale vám se přihodilo to, že jste se stali Duchem, stáváte se svým vlastním mistrem a stáváte se
mistrem tohoto umění. Mistrem tohoto umění. Ano, mé dítě? Neslyším ji, můžeš říct, co říkala? Už dříve jste se zmínila o hypnóze
a také jste řekla, že se považujete za katalyzátor a nemyslíte, že hypnotizér sebe také považuje za katalyzátor? Ano. Ano,
bezpochyby. Ano, ano, to je pravda, ale rozdíl je v tom, že hypnotizér vás přivádí pod svoji vládu, nedává vám žádnou sílu ani
žádný nový rozměr vašemu vědomí. Mezi těmito dvěma existuje neskutečný rozdíl. Např. uvnitř sebe jste získali svou vlastní sílu,
svého Ducha. Já jsem nyní katalyzátor, víte, můžete použít lžíci k podání jedu nebo ji můžete použít k podání nektaru, ano? Takže
pokud dáváte nektar, tak je to veliká věc. A pokud dáváte jed, je to hrozné. Takto to je. Nuže, hypnotizér používá hypnózu - jde o
to, jak vás hypnotizuje. Udělá to, že vás zatlačí do vašeho podvědomí, do kolektivního podvědomí, kde vás přemůže. Jste pod
jeho mocí. Říká: "Budete jako dítě," - vy budete jako dítě. "Cumláte flaštičku," - děláte to. Co to všechno je? Ale tady se stáváte
Duchem ve smyslu, že se stáváte kolektivně vědomými. Není to hypnóza, protože to sami můžete vnímat. Například, vezměte si
deset dětí, které jsou realizované duše. Jsou tu nějaké děti, které jsou realizované, dokonce i malé děti. A vezmete je k člověku,
který trpí nějakým problémem, ano? Zavážete jim oči a zeptáte se jich: "Jaký problém má tento pán?" Zvednou ty stejné prsty,
všechny zvednou stejné prsty a řeknou: "Toto pálí," protože pocit, který vnímáte - pálení, zmrtvění či chladný vánek, - je ve vás
zrozeno nové vědomí vibrační povahy. Ne hypnózou, naopak, po hypnóze se cítíte tak utahaní a vyřízení, jakoby na vás někdo
jezdil jako na koni. Je to přesně naopak. A začnete růst uvnitř a rozumět, že můžete léčit lidi, chápete, která centra jsou
napadena, chápete, která centra druhého člověka jsou napadena. Viděla jsem, že na začátku jsou lidé někdy zmatení, že nevědí
"jestli jsou to moje centra nebo vaše centra". Máme způsoby, pomocí kterých to můžete rozlišit. Můžete vidět, která napadená
centra jsou vaše a která centra má napadená druhý člověk. Také víte, jak je dát do pořádku, také víte, jak dát ostatním realizaci, a
posílit je jejich vlastními silami. Je to přesně naopak. Ale katalyzátor může být strašný a katalyzátor může být prostě božský.
Otázka: Můžou se někteří lidé seberealizovat svým vlastním úsilím? Jejich vlastním úsilím? Myslím, že to není možné, protože
stejně jako jen zapálená svíčka může zapálit jinou svíčku. Ale říkám, že dejme tomu dokonce Buddha dostal svoji realizaci, když
byl naprosto vyčerpaný a musel ji dostat. Samozřejmě že to udělal Duch Svatý. On sám to udělat nemohl, ale dostal realizaci,
protože musel žít za jiných okolností. Nemusel mluvit o Bohu, nemusel mluvit o celé věci, protože lidé se natolik zabývali
mluvením o velkých věcech, jako Bůh a o všech druzích bohů a podobně a byl tam velký zmatek. A někdo musel být v té době
realizovaný, kdo by tomu jednoduše zabránil a řekl: "Pouze seberealizace - nemluvte o Bohu a podobně, zapomeňte na to." Proto
Buddha dostal realizaci tímto způsobem. Ale vy nemůžete dostat realizaci jen takto - můžete dostat pouze posedlost. Nemůžete
ji dostat. Někdo, kdo je osvícenou duší, taková osvícená duše od vás nevezme peníze. Obvykle vám lidé realizaci dát nechtějí,
99% z těch, co jsou opravdu realizovaní. Budou po vás házet kameny, nebudou chtít mít nic společného, neboť jejich zkušenosti s
lidskými bytostmi jsou děsivé. Když s nimi budete mluvit - řekli mi: "Počkej dvanáct let. Víš, Matko, všichni Tě zničí, zabijí Tě,
udělají to." Je velmi riskantní, zabývat se lidkými bytostmi, protože budou velice egoističtí a nikdy Tě neuznají. Ale když to
vezmete takto, jako někdo kdo ví, je to pomoc, že? A realizace není možná, není možné, abyste ji dokončili sami. Není to možné,
protože když, řekněme, svíčka, která není zapálená, chce získat vlastní světlo, toto světlo se musí přinést, že? Je to takto
jednoduché. Ale člověk by se kvůli tomu opravdu neměl cítit špatně. Víte, já neumím řídit, někdo mě sem přivezl. Necítím se
špatně, že mě sem musel dovézt, že? Ale umím jen jednu práci. Neumím jich mnoho. Neumím mnoho prací, nevím, jak spravovat
banku, nevím, jak vypsat šek, jsem beznadějný případ v mnoha věcech. Neumím otevřít konzervu, možná. Ale vím, jak otevřít
Kundaliní. Takže pokud umím jednu práci, proč by vám to mělo vadit? Konec konců ve všem závisíme jeden na druhém, že?
Takže proč ne, když tu práci umím, komu to ublíži? A budete ji umět také. Budete ji umět také. Ale nemůžete ji udělat vy sami. Ve
skutečnosti ale tímto nejste ničím zavázáni. Dělám to jen proto, že to miluji. Prostě to vyzařuje, já nedělám nic, jenom proudím,
nevím, jak se to děje, jen to plyne. Miluji jen kvůli lásce samé. Nemůžeme uvěřit, že taková osoba může existovat, ale já jsem,
opravdu jsem taková. Někdy dokonce někteří sahadžajogíni cítí, že jsem příliš milosrdná a že bych měla být k takovýmto lidem a
věcem raději přísnější. Přijdou a říkají mi o tom nějaká moudra. Víte, oni si myslí, že nejsem moc praktická, ale toto je ta
nejpraktičtější věc. Ano, já vím, že dělají chyby, protože nevědí, že kráčejí tmou. Když jdete tmou, do něčeho narazíte. Pak můžete
udělat jedině to, že pro ně máte milosrdenství, protože oni nevidí, jsou slepí. Že je to tak? Jak byste mohli mít jakýkoliv hněv nebo
vztek? A navíc bych vás požádala, abyste se chybně neztotožňovali naprosto s nikým. Musíte se dostat ke svému Duchu, to je ta



nejdůležitější věc. Pokud stále přemýšlíte o někom, víte, jako ta paní - nevím, možná ji sem někdo poslal. Nevím, proč se
rozzlobila. Neřekla jsem nic, abych jí ublížila. Možná je posednutá. Nevím, proč se na mě rozzlobila, a jen si stoupla a odkráčela
se slovy: "Všechno, co říkáte, jsou lži." Proč bych vám měla lhát? Nemusím od vás nic získat. Ale proč se to děje? Protože není
citlivá, není vnímavá k božskosti. Nechápe, kdo je božský. Nevyčítám jí to. Nemá tu vnímavost. Je to kvalita. Viděla jsem
sahadžajogíny velké rozmanitosti, kteří ke mně přicházejí. Někteří z nich jsou takového formátu, že tomu ani neuvěříte. Dostanou
se do realizace, vědí, co to je. Mají strukturu diamantu, dostanou to a dají se na to. Jsou to ohromní lidé. Existují někteří, kteří se
lopotí pozadu. Někteří získali realizaci, ale stále pochybují. Všechny druhy. To nevadí. Miluji je všechny. Ano, mé dítě? Je
sahadžajogín? O čem mluví? Co říkal? - Matko, říkal: Pokud jsme před realizací byli tak hrozným člověkem, že jsme způsobovali
rakovinu každému, s kým jsme se potkali, má realizace takový účinek, že to odebere, nebo co se děje? Vím, tolik věcí se stalo.
Měli jsme kohosi v Brightonu, pamatujete? je právě tady, myslím - byl opilý, když přišel. Byl na mne velice rozzlobený, víte,
zpočátku. Řekl: "Jak se můžu zbavit tohoto problému? Nedokážu Vám věřit," a tak podobně. A je v pořádku, naprosto v pořádku.
Jeho změna je tak krásná... je tam? - Ano, jsem. Bůh ti žehnej. Je teď tak sladký. Nedávno za mnou přišel. Řekla jsem: "Podívejte
se na to. Je tak sladký." Byl velice milý, že? Ale něco ho nadzvedlo, rozrušilo, víte, že se z něho stal alkoholik. Je v pořádku. Pouze
milosrdenství vám pomůže pochopit, že pro to existuje nějaký důvod. Je velice milým člověkem, velice milým, bezpochyby. Ale
něco se v něm pokazilo. To je v pořádku. Takže toto se děje, to je pravda. Sahadžajogíni si to uvědomují. Někteří, samozřejmě,
musím říct, pokračují trochu pomalu... To nevadí. Oni půjdou nahoru, všichni, jsem si jistá. Každý je pro to stvořen. Ve
skutečnosti Božské dychtí dát vám realizaci mnohem víc, mnohem víc, než chcete vy. Pokud by tu dnes bylo tisíc lidí, dala bych
jim realizaci raději. Ale jen velmi málo lidí najde zalíbení v realitě. Tímto guruem Maharádží jsou poblázněni tisíce, že? Nedal
těmto ubohým lidem nic. Ale pro skutečnost je jich velice málo. Onehdy se mě kdosi zeptal: "Matko, proč to nedáš každému?"
Řekla jsem: "Kde jsou všichni? Jsou zaneprázdnění. Kde jsou? Kolik jich je tady v Brightonu? Kolik je jich tady? Ano? To je ten
problém. Zabere to čas, než si lidé oblíbí realitu. Zabere to čas. A přitom to je tak nádherná věc. A dokonce i když získají realizaci,
odpadnou. "Ó, jsem nyní v pořádku. Jsem v pořádku." Objeví se po roce. To není ono. Musíte se stát mistrem v tomto umění,
naprosto ho zvládnout. Je to všechno zadarmo, naprosto zadarmo. Všichni, kteří tady sedí, to můžou říct. Otázka: Mohla byste
pohovořit trošku víc o seberealizaci a co je nezbytné, aby se zlepšila? Ano, ano, řeknu vám to v příští přednášce, jedno po
druhém. Nyní hovořím o levé straně, pravé straně a pak o středu a pak také samozřejmě o Duchu. Zcela určitě, toto musím udělat
stokrát. Ale musím vás postupně upevňovat. Ano? Určitě budu. Nebudete tomu věřit, myslím, že jsem už měla v Londýně
nejméně pět set přednášek. A to nekončí. Pokaždé, i posledně, když jsem mluvila, řekli: "Matko, to byl naprosto nový rozměr, jak
jsi mluvila." Nevím, Kerry mi řekl, že se poprvé tolik dotkl svých vibrací díky mým přednáškám, nevím, čím jsem ho tak zasáhla.
Ano, je to překvapující. Je z Austrálie. Australanům se daří. Pracují velice rychle. Takže všechny otázky jsou vyřízeny? Pustíme se
do toho? Co jsou karmy? Karmy? Karmy jsou, když cokoliv děláte pomocí pravé strany akce, pak se důsledky uvnitř vás
shromažďují jako vaše ego, protože si myslíte, že to děláte. Ve skutečnosti neděláme nic podstatného. Co děláme, je mrtvá
práce, jak jsem už říkala, že vyrábíme židli z mrtvého stromu. To je vše. Děláme to, že vytváříme myšlenku, že děláme práci.
Jakou práci děláte? Můžete toto přeměnit v ovoce? Nemůžeme tomu dokonce ani přidat vůni. Takže tento mýtus v nás pracuje
jako ego, jak je tady ukázáno, o kterém budu mluvit zítra, ano? A ono si myslí, že děláme tuto práci, tamtu práci, a toto ego si
myslí, že když jsme udělali špatnou práci nebo dobrou práci, musíme trpět. Víte, tygr toto nepociťuje. Když tygr musí jíst, musí
zabít. Zabije zvíře, sní ho a hotovo. Nesedne si a nevrčí: "Ach, Bože, neměl jsem to udělat. Měl bych se stát vegetariánem."
Neshromažďuje v sobě vůbec žádnou karmu, ano? Ale my, lidské bytosti, ano. Proč? Protože jsme uzavření. Jsme uzavření.
Podívejte se sem, jsme uzavření. Oni jsou otevření. Cokoliv udělají, netrápí se tím. My se ale trápíme tím, co děláme, protože si
myslíme, že děláme. Jak jsem říkala, když je toto centrum otevřeno, On vysaje naše karmy a tyto takzvané karmy nejsou nic
jiného než hříchy, biblickým jazykem jim můžeme říkat hříchy. A všechny jsou vysáty tímto mocným Božstvem Kristem, který je v
nás probuzen. A vy se dostanete nad to, protože právě ego vytváří karmu. Když je vaše ego zničeno, kde jsou karmy? Jsou také
zničeny. Pak neříkáte: "Udělal jsem to." Řeknete: "Matko, nevypracovává se to. Nestoupá to." Co je toto "ono"? Stane se to třetí
osobou. "Proudí to." "Vibrace nepřicházejí." Víte, neříkáte: "Já, já dělám tuto realizaci, já zvedám Kundaliní..." tak to neřeknou.
Říkají: "Ona nestoupá." Stáváte se třetí osobou. Třetí osoba je Duch. Kde neříkáte: "Já bych to měl udělat." I když je to váš syn,
říkáte: "Matko, bude lepší, když dostane realizaci." Dobrá, uvidíte. Vyzkoušejte to. Nevypracovalo se to? Dobře, tak bych měla
vystavit potvrzení? Řekl: "Jak bys mohla vystavit potvrzení, Matko, jak by kdokoliv mohl, Kundaliní nevzestoupila." Každý ví, ať je
to váš otec, matka, sestra - kdokoliv, když nejsou realizovaní, vědí, že nejsou realizovaní. A co? Prostě to vědí. Moje vnučka, která
je nyní tady, se narodila realizovaná a bylo jí sotva pět let, myslím, když jeli do Ladakhu. Seděl tam jeden láma s oholenou hlavou,
v tom jejich oblečení. Každý se dotýkal jeho chodidel a také rodiče, kteří nejsou realizovaní, moje dcera není realizovaná, takže
ona se jich také dotkla. Vnučka to nemohla déle snášet, bylo to pro ni příliš. Seděl na vyšším kvádru, tak šla, dala ruce za záda a



dívala se na něho a řekla: "Co míníte tím, že každého žádáte, aby se dotkl vašich nohou? Nejste ani realizovanou duší. Myslíte, že,
když nosíte tento oděv a holíte si hlavu, můžete žádat lidi, aby se dotýkali vašich nohou?" Malé pětileté dítě, ale rozumí. Jednou
jsme měli v Indii program, kam mě pozvali jako hlavního hosta a Ramanmaš, která byla realizovanou duší. A jeden pán z vedení
Rámakrišnova ašrámu - ředitel tam seděl ve své velké oranžové róbě. A jiná moje vnučka seděla v přední řadě. Nemohla ho déle
snášet, tak odtamtud zakřičela: "Matko, ten, co má šaty ke kotníkům, babičko, požádej ho prosím, ať jde pryč, dává nám všem
horko." Bylo tam mnoho sahadžajogínů, kteří z něho cítili horko, ale on si myslel, že je velmi duchovním mužem. Řekla: "Požádej
ho, ať odejde, je oblečený až ke kotníkům." Nevěděla, že je to róba. Dokonce i děti vědí, kdo je realizovaná duše a kdo ne, pokud
se narodí realizované. V dnešní době se rodí mnoho realizovaných dětí. Čas soudu, toto je čas soudu. O tomto vám samozřejmě
řeknu později. Nebude Vám vadit, když Vám položím pár otázek? To je v pořádku, nevadí. Když se ale ptáte příliš mnoho otázek,
někdy se z toho stane mentální činnost a může to někdy oddálit realizaci. Takže bych vám doporučila, pokud to není příliš
důležité, raději se jim vyhněte, protože odpovídání na otázky je pouze mentální úroveň. Budu hovořit o něčem, co je mnohem dál.
Takže je to něco logického, jestli jste mě pochopili - dobře, pusťme se do toho. Pokud se to vypracuje, vypracuje se to. Když ne,
nevadí. Budu tu 34 dní a vypracujeme to. Ano? Takže je lepší svoji mysl nechat v klidu. Řekněte mysli: "Měla jsi už dřív mnoho
otázek, mnoho ses naučila, nyní přišel čas získat požehnání vaší vlastní bytosti." Ano? Když své mysli řeknete, bude odpočívat.
Mysl je úžasná věc. Když vaše mysl ví, co chcete, a je-li to skutečnost, podpoří vás a velmi vám pomůže. Stejná mysl, která může
být svedena na scestí, je někdy jako osel, jako Kristus použil osla, aby naznačil, že když mysli dovolíte, aby byla zkažená, přivede
vás k nejrůznějším věcem, ale když ji řídíte, dovede vás tam, kde máte být. Prostě ho umlčte. Je lepší, když jste na mentální
úrovni potichu. Proto jsem odpovídala na vaše otázky, protože později, když Kundaliní stoupá, v tom čase by mysl neměla
povstávat, aby řekla: "Nezeptala jsem se na toto." Tak proto. Prostě ji ztišit, nic není potřeba... jen ji ztišit. V pořádku? Takže
nejlepší je získat svoji realizaci, jinak je tato mysl docela vyrušujícím elementem. Může přijít jako na zavolanou, a když máte
získat svůj poslední průlom, může se zastavit. V pořádku? Takže pokud máte nějakou neodkladnou otázku, která vás doopravdy
trápí, tak se mě musíte zeptat. Ale pokud to není příliš důležité, tak se toho vzdejte. Je to velmi důležité? - Ne. Pak je to v
pořádku. Uvědomil si to. Musím vás požádat jen o jednu věc, pokud vám to nebude vadit, musíme si sundat boty, protože Matka
Země nám velmi pomáhá. Takže od Ní musíme přijmout pomoc všemi možnými způsoby.



1982-0514, Božská síla (4 min)

View online.

19820514 - Božská síla (Brighton, Anglie) 

Pro vaše porozumění - člověk musí vědět, že existuje Božská síla. Ať už se vám to líbí nebo ne. Všechna tato živoucí práce, která
je konána - milióny a milióny květů, ze kterých se stávají plody, semínko stávající se stromem, určité semínko stávající se určitým
stromem, všechny druhy, které jsou vytvořené, zcela organizovaný způsob, jakým pracují chemikálie, způsob, jakým jsou v chemii
vytvořeny zákony periodičnosti - vše, co v tomto světě vidíte, je tak dobře zorganizováno, musí tu být někdo, kdo to dělá. Existuje
Božská síla, která nás obklopuje, o tom není pochyb. Ale ještě jsme ji neucítili, to je vše. Jestliže ji necítíme, tak to neznamená, že
neexistuje. Ona existuje a vypracovává to. Zjistili jsme svojí vlastní zkušeností, že se děje tolik živoucích věcí. Bereme to prostě
za samozřejmost, nestaráme se. Podívejte, v samotném lidském životě, když se má narodit dítě, tak je v těle udržován plod.
Obvykle - zákonem lékařské vědy je, že všechno cizí, pokud vnikne do těla, je okamžitě vyhozeno ven, všechny síly se shromáždí,
aby se toho zbavily. Ale co vidíme, když se vytvoří zárodek - celý systém pracuje tak, aby ho vyživil, staral se o něj, opravdu si s
ním dělá starosti. Velice pečlivě je kolem něj vytvořena voda, tak aby nebyl vyrušován, a tělo se všemožně o plod stará, a když je
plod připraven, pak ho vypudí. Kdo to dělá? Kdo za tím je? Někdy si tyto otázky musíme položit. Koneckonců, proč jsme se stali
lidmi? K čemu to bylo? Co bylo důvodem? A když nedostaneme odpověď, znamená to, že jsme stále v přechodném stádiu a
musíme se dostat tam, kde získáme odpověď. Stali jsme se lidmi, abychom cítili tuto Božskou sílu, abychom řídili tuto Božskou
sílu, a tak se těšili blažeností Božského. Tato Božská síla je kolektivní bytostí, dává nám kolektivitu. Duch v našem srdci je tím, co
je kolektivní bytost uvnitř nás, ukazuje, že skrze nás proudí Božská síla. A proto, jakmile jsme připojeni na hlavní napáječ,
začneme se stávat tím, k čemu tu jsme. Jako stroj, jakmile je připojen do sítě, získává svůj smysl. Ale tento stroj, i když je
připojený na zdroj, si není vědom elektřiny, mého hlasu, ničeho. Ale když je člověk připojen na hlavní zdroj, stane se vědomým a
to je to, co musíte pochopit. Když se stanete realizovanými, můžete zvedat Kundaliní ostatních, můžete dát realizaci ostatním.
Ray sám ji dal tolika. Dokonce to dokázal i v Rijádu. Dělal to všude, kamkoliv přišel. Je zrovna takový jako vy, je inženýrem, je
zrovna jako vy, byl zrovna jako vy a nyní budete překvapeni, jak mnoho ví o sobě i o ostatních. Musí přijít naprostá změna,
protože jakmile získáte Ducha, když získáte to nejvyšší, všechny tyto světské věci odpadnou a vy se stanete svým vlastním
pánem.

http://amruta.org/?p=22177


1982-0514, Rady na pravou stranu, 14/05/1982, Brighton, Anglie,

View online.

Rady na pravou stranu - 14/05/1982, Brighton, Velká Británie Navrhuji, abyste je dnes nechali nejdříve se ptát. Zůstanu tady...
Pokud máte nějaké otázky, raději se Mě zeptejte teď. Aby vás vaše mysl nerušila. Bude lepší, když budu stát... uvidím lépe na lidi.
Je lepší, když jsem zde, nebo na zemi? Takže, vhodnější bude nejprve se ptát, protože včera, když jsme začali tuto část s
otázkami, odvedlo to lidi trošku jinam. Je lepší zeptat se na začátku na to, co potřebujete, protože jste všichni hledající. Všichni
jste hledající a hledáte, tak nejlepší bude začít teď otázkami, abych mohla odpovědět během své přednášky. Žádné otázky? To
znamená, že sahadžajogíni dokážou Sahadža jógu dost dobře vysvětlit. Jsem na ně velmi hrdá. Když jsem přijela do Austrálie,
novináři se Mě ptali: „Matko, jsou všichni Vaši následovníci učenci?“ Řekla jsem: „Ne, jsou to úplně obyčejní lidé. Musí být úplně
obyčejní a normální lidé.“ Ale oni řekli: „To, jaké mají znalosti, je tak překvapivé, že máme pocit, že jsou všichni učenci.“ Řekla
jsem: „Všechna učenost je uvnitř vás.“ Všechno vědění je uvnitř vás. Stačí jen dostat tam světlo, pak uvidíte, že všechno to
vědění je ve vás. Nemusíte pro ně nikam chodit. Je to všechno uvnitř, všechno je ve vás zabudované. Jste vystavěni tak krásně,
abyste se stali Duchem, že pro to už nemusím moc dělat. Prostě se to vypracuje. Jedinou věcí je, že člověk musí vědět, co
bychom měli očekávat, abychom se stali Duchem. Jaká by měla být naše představa. A to také musíte logicky pochopit. Měl by to
být logický závěr. Ne proto, že něco říkám, že jste se stali členy nějaké skupiny, protože jste někde zaplatili peníze. Takhle to
není. Realita je tím, čím je. A logicky to musí být realita. Nedávno jsem vám říkala o levé straně, o minulosti, o podvědomí, o
kolektivním podvědomí a o problémech podvědomí a podmíněnostech, které získáváme z materiálních věcí, z hmoty. Hmota se
vždycky snaží přemoci Ducha. A tahle hmota nás přemáhá, protože jsme na počátku vyšli z hmoty. Ale jak z ní vzejde Duch? Jak
dojde k tomu, že se staneme Duchem? Lidé mluvili o seberealizaci. Tolik lidí mluvilo o druhém narození. Všichni říkali, že se
musíte znovu narodit. Je hodně lidí, kteří říkají: „Jsem dvakrát narozený,“ sami si dají osvědčení. Na světě najdete lidi všeho
druhu, kteří vědí, že se něco musí stát, že musí dojít k nějakému průlomu, že musíme něco hledat. Představte si, že v Ježíšově
době nebylo tolik lidí, kteří hledali. Nikdo také nemohl k učedníkům příliš mluvit. Byli to jen obyčejní rybáři, velmi prostí lidé. V
dnešní době však najdete tolik hledajících, na celém světě. Co hledají? Co hledáte? Je to hledání vašeho Ducha. Je to velmi
neurčitý pojem, říci, že hledáte svého Ducha. Co by ten Duch měl být? A proč bychom tohoto Ducha měli hledat? Podle svého
vývoje jsme lidskými bytostmi, naše vědomí je vědomím lidských bytostí a toto vědomí lidských bytostí není konečné. Kdyby
bylo, nehledali bychom. Není to konec. Musíme dojít k bodu, kde se musí stát něco víc. Jak přistoupit k této věci logicky? Co se s
námi během naší evoluce stalo? Byli jsme zvířaty, z nich jsme se vyvinuli v lidské bytosti. Co je tak výjimečného na lidských
bytostech v porovnání se zvířaty? V lidském vědomí existuje nový rozměr. Například koně můžete vést nějakou špinavou uličkou,
nebude nic cítit, špínu nebo nečistotu, nebo krásu, barvy, nic. Nevnímá rozdíl. Když ale vezmete lidskou bytost špinavou uličkou
nebo špinavým domem, okamžitě si to uvědomuje, nelíbí se jí to. Takže to, co k nám přišlo, není nic jiného než nový rozměr
vědomí, v porovnání se zvířaty. Nebo to můžeme říci velmi vědecky, že jsme si ve svém centrálním nervovém systému rozvinuli
nové vědomí. Vše, co je v našem centrálním nervovém systému, dokonale známe. Řekněme, že cítím, že toto je horké, každý
bude cítit, že je to horké. Když řeknu, že tohle je barva určitého ptáka, každý řekne to samé. Takže to, co je ve vědomí jedné lidské
bytosti, říkám vědomí, ne mýtus nebo halucinace, ale realita, kterou vnímá svými orgány, smyslovými orgány, je /u všech/
naprosto stejné. Člověk, který cítí horko, neřekne, že cítí chlad, ani nepřijde někdo jiný a neřekne, že je to chladné. Všichni řeknou,
že je to horké. Takže jedno je jisté, že pravda je jedna, nemohou být dvě. A všechno, co se musí uskutečnit v naší evoluci, musí
být v našem vědomí. Jako ryba, která se stala želvou. Když se ryba stala želvou, co se s ní stalo? Je to ve vědomí želvy, že začala
cítit Matku Zemi. Ztratila něco, co měla ryba, a začala vnímat něco nového. Stejně tak, když má v naší evoluci něco proběhnout,
naše vědomí se musí stát vyšším a dynamičtějším. V tomhle nám mohou pomoci spisy mnoha lidí. Například Junga můžeme
považovat za jednoho z těch, kteří o tom mluvili. Jung řekl... Jung řekl, že když přijde průlom, lidské bytosti se stanou... stanou se
kolektivně vědomými. Stanou se! Neříkal, že všichni začnete dělat stejné věci nebo že se začnete chovat stejně. Ne, řekl, že se
stanete, že si toho budete vědomi, ne nevědomi. Takže když hledáte svého Ducha, pokud vás osvítí, ve svém vědomí budete
vědět něco víc, než jste věděli doteď. Například dnes můžete cítit, že je to horké nebo chladné, ale možná, že s tímto vědomím
můžete cítit něco jiného. Řekl to velmi jasně, že se musíte stát kolektivně vědomými. Takže smyslem naší evoluce je stát se tím,
nic jiného. Staneme se něčím jiným. V sanskrtu se například říká, pro realizovanou duši, pro Indy, je to velmi běžná znalost a není
to nijak složité k pochopení, říkají mu „dvidžaha“ - ten, kdo se znovu narodil. A také pták se nazývá „dvidžaha“, protože pták se
narodí nejprve jako vajíčko a pak roste, dospívá a najednou se stane ptákem. Je to obdoba realizace. Také víte, že na Velikonoce
se dávají vajíčka. Má to stejnou symboliku, že jsme vajíčky a musíme se stát ptáky. Takže právě teď, v této fázi, když jsme
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lidskými bytostmi, jsme omezeni právě tak jako vajíčko, abychom vyrostli do bodu, kdy se můžete stát ptákem. Všechny další
věci, o kterých lidé mluví, nejsou realizace. Třeba bych mohla říct: „Dobře, když vás úspěšně zhypnotizuji, můžu vám dát láhve a
možná z nich začnete sát jako děti.“ A i kdybyste věděli, že děláte něco divného, dělali byste to. Budete to muset dělat, protože
budete zhypnotizovaní. Ať už zkusíte cokoli takového, nejde o realizaci. Už jen proto, že abyste se stali lidskými bytostmi, jimiž
jste, nemuseli jste udělat vůbec nic. Ve fázi opic jsme si neusekli ocasy, abychom se stali lidskými bytostmi. Stalo se to
spontánně, jako když se z květu stane plod. Je to živoucí proces. Člověk nepochopil, že vše, co se vám musí stát, je živoucí
proces, není to mrtvý proces. Co dokážeme udělat my, je vždy mrtvé. Například dokážeme stát na hlavě, skákat, utíkat,
dokážeme dělat nejrůznější věci, ale není to živoucí proces. Živoucí proces je, když se něčím stáváte. A o toto stanutí se musí
žádat každý poctivý hledač. Když nejste poctiví, pak je to obtížné. Nebo i když jste poctiví, ale chybně ztotožněni s určitými
myšlenkami, které jste četli, protože jste zaplatili za knihu nebo jste zaplatili nějaké organizaci, někomu jste zaplatili, to vám
nepomůže. Co musíme pochopit, je to, čím se stáváme. A to jsem vám říkala včera, že se stáváte mistrem. Stáváte se prorokem,
jak to řekl Blake: „Lidé Boha se stanou proroky a budou mít síly učinit proroky z druhých.“ Takže abyste k sobě byli naprosto
upřímní, měli byste říct: „Stal jsem se prorokem a dokážu udělat proroky z druhých?“ Tohle je velmi jednoduchý způsob, jak se
dívat na naši realizaci, a to je to, čeho jste schopni, že se stáváte proroky. Protože všechno je ve vás, celý ten mechanismus je
uvnitř vás, jste jako počítač, jen ho zapojit do zásuvky a začne pracovat. Jenom se tím musíte stát. Pokud se tím však nestanete,
pak všechny další věci - vytváření organizací a cokoli podobného - nejsou k ničemu, nemají žádnou hodnotu, je to všechno, mohu
říct, zavádějící. Co jste získali vy sami? Řekněme, kdyby Ray řekl: „Matka viděla světlo a stalo se to a ono, má takové a takové
síly,“ to je všechno k ničemu. K čemu vám to je? Mohla bych být králem čehokoli, jak se to týká vás? Důležité je, čím jste se stali
vy, a když řeknu, že vše potřebné k tomu stanutí se je uloženo ve vás, tak to musím dokázat, to je celé. Ve skutečnosti nám toto
vědění není neznámé. Všechno to bylo popsáno už od Mojžíšových časů. Když například mluvil o „hořícím keři“. Co je to, ten
hořící keř? Nikdo neví, všichni jen říkají, že se objevil hořící keř. Když však vidíte plně osvícenou Kundaliní, pokud Ji vidíte,
opravdu vypadá jako hořící keř. A potom se v Bibli říká také: „Objevím se před vámi v podobě ohnivých jazyků.“ Co to znamená?
Nikdo to nevysvětluje, nikdo neví. Tyhle ohnivé jazyky nejsou nic jiného než tato centra, když jsou osvícená, pak je vidíte právě
jako ohnivé jazyky. Vy je ale nepotřebujete vidět, protože když jste vně pavilónu, tak ten pavilón vidíte; když jste uvnitř, nevidíte ho,
vidíte jen halu. Proto by měl člověk pochopit, že nejde o to, co si myslíme, že by se mělo stát, ale o to, abychom přijali to, co se
skutečně stane. Takže nejprve bychom se měli zbavit nesprávného ztotožňování se se svými představami, že se stane to či ono
a že by se mělo stát tohle: „Měl bych vidět světlo, měl bych létat ve vzduchu.“ Hodně lidí platí za to, aby létali ve vzduchu. Takový
nesmysl! Proč chcete létat? Nerozumím tomu. Platí za to mnohem víc peněz, než by museli zaplatit za cestu kolem světa.
Opravdu, nebude to tak drahé, jako když platíte za tenhle byznys s létáním, za tenhle obchod s „Flying Squad“. Ale co to je? To je
třeba pochopit. Když se vrhneme na toto létání, do čeho se to dostáváme? A tahle metoda obluzování je tak nenápadná, že to
nedokážete odhalit. Prostě v tom pokračujete. Tak jako ta záležitost Flying Squad. Měli jsme pána, který byl ředitelem akademie,
dostal epilepsii, jeho žena dostala epilepsii, dítě dostalo epilepsii a všichni přišli ke Mně. Přišli o své domy, o všechno, byli na
mizině. Tak to dopadlo s celou tou fraškou ohledně létání. Je třeba si uvědomit, že nemůžete platit za svoji evoluci, za to
nemůžete platit. Je velmi jednoduché to pochopit. Jak jsem říkala včera, když zaplatíte tomuto květu, stane se z ní plod? Je to
živoucí proces, za který nemůžeme platit, nerozumí penězům. Živoucí proces nerozumí penězům. Ještě jsem nepoznala nikoho,
kdo, když má například problémy s trávením, sem dá peníze a řekne: „Teď, když ti platím, žaludku, strávíš moje jídlo?“ Děláme to
takto? Stejně tak je tohle nejvyšší z nejvyšších živoucích procesů, za který nemůžete platit. Pro lidské chápání je to něco příliš
subtilního, protože oni věří, že člověk musí za všechno platit, jinak že to nefunguje. Třeba se jdete podívat na nějaký vůz, chcete
mít, řekněme, dobré vozidlo, tak musíte zaplatit. Za funkční, ano? Když nefunguje, tak ho můžete mít zadarmo. Ale za takové,
které funguje, musíte zaplatit. Je-li nějaké auto zadarmo, tak to znamená, že je to krám, že je k ničemu. Musíme zaplatit, aby si
ho vzali do bazaru, takže v lidské mysli je stále to, že člověk musí platit. A to je velmi špatné. Tohle nemůžete zaplatit. Mluvím o
procesech, které jsou mimo dosah člověka, lidské bytosti je nedělají. Například nemůžeme přeměnit květ na plod, samotný
živoucí proces je mimo dosah lidí. Ale když se stanete, když se stanete vyšší lidskou bytostí, tak to dokážete. A tohle by se vám
mělo stát. Pokud se vám nestane tohle, tak všechno to ostatní je špatně. Hovořím k vám s velkým znepokojením, protože lidé,
kteří nabízejí své služby za peníze, kteří prodávají zboží, to dělají velmi dobře. Vědí, jak vás nalákat, vědí, jak do vás implantovat
myšlenky, jak vás zmást, a vy se s nimi prostě ztotožňujete, dokud vás úplně nevyřídí. A pak se ocitnete na holičkách. Řeknete:
„Ó, Bože, co se to stalo?“ Je tu jedna věc, že váš Duch není ztracený. Je tam. Navzdory všem chybám, navzdory všemu hledání,
Duch spočívá uvnitř vás navzdory všemu... dokud žijete. A tento Duch má být přiveden do vaší vědomé mysli, to znamená do
vašeho centrálního nervového systému, síly Ducha byste měli cítit ve své bytosti. Toto je Sahadža jóga. „Sahadža“, jak vám určitě
řekl, znamená narozený s vámi. Včera jsem vám říkala o levé straně, která je silou přání, a prostřednictvím této síly k nám



přicházejí všechny naše podmíněnosti a všechna lákadla hmoty, materialistických věcí a také lze říci, že shromažďujeme celou
svou minulost, a ta pak přechází až do kolektivního podvědomí. Také jsem vám včera řekla, že rakovina je nemoc způsobená
extrémně levostranným chováním. Ti, kteří jdou do extrému na levé straně, dostanou rakovinu. A dá se vyléčit, když dokážete
takový extrémní případ dostat do středu, pak je možné ji vyléčit, o tom není pochyb. Druhou stranou je pravá strana, o které, jak
jsem řekla, vám povím dnes. Ten pán, který dával tolik otázek, tu není, že? Včera kladl jednu otázku za druhou. Myslím, že mu
nejde o hledání. Dobře, tak tedy druhá strana, vpravo, je silou, díky které jednáme. Nejprve si přejeme a pak jednáme. Tato síla,
síla pravé strany, se v nás projevuje jako pravý sympatický nervový systém. Z tohoto vychází i věda, jenže na hrubé úrovni,
zatímco zde jde o jemné věci, které jsou uvnitř nás. Takže tato pravá strana, která existuje uvnitř nás, nám dává sílu pro duševní
a fyzickou schopnost jednat. Toto jednání nastává, když si něco přejeme a chceme toto přání realizovat, pak přistoupíme k činu.
Je třeba vědět, o jaký druh síly se jedná. Tato síla se v sanskrtu nazývá „prána šakti“. „Prána“ a ta druhá, na levé straně, „mana
šakti“, což je síla emocí, nebo můžeme říct síla mysli, ale, víte, angličtina není tak výstižná. Takže budu říkat mana šakti a prána
šakti, to jsou dvě síly, které existují uvnitř nás a které začínáme používat jako levou a pravou, lze říci jako brzdu a plyn, a pak se
stáváme mistrem v řízení. Ale než se jím staneme, děláme chyby. Lidská mysl je specifická tím, že zachází do extrémů.
Řekněme, že někomu povím: „Musíte meditovat.“ Budou meditovat pět hodin. Není třeba meditovat pět hodin a podobně. Jenže
když jim řeknete, že musí stát na hlavě, budou to dělat deset hodin. Takže vůbec není třeba zacházet do extrémů, musíme být
prostě ve středu, být laskaví ke svému tělu, být laskaví k sobě samým. Není proč šílet, není kvůli čemu se příliš rozrušovat. Je to
jen velice jednoduchá věc, která se vám musí stát. Představte si například semínko, které zasadíte za velmi hlasité hudby, nebo
řekněme na místě, kde každý spěchá, huláká, křičí, co se s takovým semínkem stane? Nikdy nevyraší. Když bude na klidném
místě, náležitě umístěné, ne v převrhnutém květináči, pak se určitě rozvine v nádherný strom nebo krásný keř, v cokoli, v co se
má rozvinout. Stejným způsobem, když jsme příliš v extrémech, jdeme doleva a doprava. Říkala jsem vám včera, co se děje, když
jdete doleva, že všechny ty věci jako hypnóza a mimosmyslové vnímání... Většina těch guruů zkouší tyto triky, víte, že vás
zhypnotizují a lidé se do takového gurua úplně zblázní: „On je náš guru,“ a chovají se prostě jako zcela smyslů zbavení. „Ó, tak
tohle je můj člověk!“ Je to proto, že ten člověk ve vás vzbuzuje jakousi jistotu, že: „Když ho budu následovat, víte, on jde do nebe
a já tam půjdu s ním.“ Tak to není. Musíte jít do nebe jednotlivě sami a musíte se stát svým vlastním guruem a musíte o tom
všechno vědět. Není to tak, že kdokoli může za sebe připojit přívěs, dát tam nějaké lidi a říct: „Pojďte se mnou, jdu do nebe.“
Většina z těch lidí jde ve skutečnosti do pekla a vy je budete velice rychle následovat. Takže, nikdy to tak není, věřte Mi. Každý,
kdo říká, že následováním určitého gurua se dostanete do nebe, se naprosto mýlí. Musíte následovat princip. A každý guru, který
je opravdovým guruem, vám vždy řekne, vždy vám řekne, že se musíte něčím stát. Nikdy neřekne jen: „V pořádku, dali jste mi
peníze, dobře, jste členem, teď jste mé dítě, teď jste můj žák a já vám dám svou lásku. Mějme lásku.“ Kde je ta láska? „A dejte mi
víc peněz, dejte mi Rolls Royce, dejte mi toto, tamto.“ A my to jako blázni děláme a myslíme si, že tyto věci můžeme směnit.
Protože jsme hledači, máme plné právo najít svého Ducha a nenechat se oklamat žádnými triky a podvody těchto lidí nebo, řekla
bych, hroznými metodami, které používají. Nejenže vás za peníze oklamou, ať si podvádějí, ať si mají peněz, kolik chtějí, ale oni
navíc zničí vaše šance získat realizaci, což si neuvědomujete. A jakmile je zmaří, je velice obtížné dát vám realizaci. A pokud to
skutečně důsledně nevypracujete, je to bezvýchodná situace. Viděla jsem lidi, kteří kvůli tomu trpěli. Toto dění uvnitř nás pracuje
pro naše duševní a fyzické funkce na pravé straně. Například přemýšlíme o budoucnosti, začne plánování... „Toto musíme udělat
zítra, nebo pozítří. Musíme to udělat.“ A začneme si to rozvrhovat: „Takže, dojdu tam, seženu to a pak si koupím lístek a pojedu
tam...“ Chci říct, že naše mysl pracuje pro budoucnost. A tak začínáme být zcela zaměřeni na budoucnost, do takové míry, že
občas potkávám lidi, kteří jsou tak v budoucnosti, že dokonce zapomenou své vlastní jméno. Věřili byste tomu? Nepamatují si
dokonce ani jméno svého otce. Což nevadí, jenže oni zapomenou i své vlastní jméno. Jsou zkrátka jako blázni, protože si
nepamatují své jméno a nevědí, kde jsou a co dělají. Takové lidi jsem potkala, jsou skutečně nemocní, protože začali být tak
zaměření na budoucnost, že nevědí nic o své minulosti. Toto futuristické chování začíná ve společnosti, kde lidé stále přemýšlejí
o budoucnosti. „Co budu dělat, co musím udělat zítra, co musím zítra zařídit?“ A když začnou dělat všechny tyto věci, jejich
pozornost jde do extrému napravo. To je velice nebezpečné místo, velice nebezpečné, když se začínáme pídit po budoucnosti. A
vidět budoucnost je fiktivní záležitost, naprosto fiktivní, protože to, co si myslíte o budoucnosti, neexistuje. To, co existuje, je
přítomnost, musíte být v přítomnosti, ne v budoucnosti. Jenže lidé řeknou: „Musíte být v přítomnosti, ale jak?“ Nedokážeme to.
Buď jsme v minulosti, nebo v budoucnosti. Protože když se zvedne myšlenková vlna, jde nahoru a dolů. A zvedne se další
myšlenková vlna, jde nahoru a dolů. Tuto myšlenkovou vlnu, která se vzedme nahoru, následujeme, ale nevidíme, jak klesá dolů.
Další myšlenkovou vlnu, která stoupá, sice vidíme, ale už nevidíme, kam odchází. A tak přeskakujeme po hrotech těchto
myšlenek a nevíme, že jsme možná v minulosti, nebo v budoucnosti. Ale uprostřed těch dvou myšlenek je přítomnost a my
nevíme, jak tam dostat svoji pozornost, což je velice složitá věc, a říct jen, že musíte být ve středu, nestačí. Všechny ty rady: „Měli



byste dělat tohle, měli byste dělat tamto,“ nic nevyřeší, dokud tu nebude světlo. Dejme tomu, že v této místnosti nebude světlo a
vy řeknete: „Běžte rovně,“ nejde to, protože nevidíte, kde je ulička, kudy jít. Ani když nařídíte: „Snaž se,“ nedokážete jít rovně, aniž
byste se dotýkali všech těchto židlí, protože tu není žádné světlo, nevidíte. Takže je třeba pochopit, že když žijeme futuristicky a
příliš plánujeme, ve skutečnosti žijeme v pomyslném světě. Existuje mnoho příběhů o lidech, kteří žili ve fiktivních světech a
zjistili, že všechno bylo zničeno. A existují lidé, kteří to vypracovávají svým fyzickým úsilím, a když vyvíjejí fyzické úsilí, vytvářejí si
další problém, protože se z nich stanou jen fyzicky orientovaní lidé. A když jste orientovaní jen fyzicky, Duch se na vás rozzlobí.
Na pravé straně se tedy pohybují lidé, kteří jsou velmi pedantští, o kterých se dá říct, že jsou velmi puntičkářští, co se týče času, a
kteří jsou ve všem velmi neústupní, kteří jsou strašní suchaři, jsou velmi vážní a nechtějí tolerovat žádný nesmysl. Typ lidí, které
běžně potkáte, tento typ lidí se stává bolehlavem a jsou velice nudní. Nedá se s nimi vydržet, mohou to být velice nudní lidé. A
zaníceně kážou o tom, jak být poctivý a jak chodit rovně jak prkno. V přírodě není nic rovného, všechno se tak krásně vlní, protože
příroda je vytvořena rozmanitě a pestrost přináší krásu. Nepřemýšlejí o kráse, nepřemýšlejí o lásce, milosrdenství, o ničem. Pro
ně je svět přesně nalajnovaný a takovým způsobem žijí. Takoví lidé si v sobě budují velké ego, jak vidíte tady tu žlutou věc v
hlavě, které se říká ego. Ukážu to. Činností levé strany, emocionální strany, si rozvíjíme superego a činností pravé strany si
rozvíjíme ego. Toto ego není jednoduché uvidět. Protože když máte superego, máte bolesti v těle, jste nešťastný člověk, máte ve
tváři vrásky a vypadáte naprosto zničeně. Ale když máte ego, tak vypadáte velice dynamicky. Můžeme říct, že Hitler byl extrém v
této záležitosti ega. A vzal si do hlavy, že je nějakou inkarnací Boha a že musí zachránit národ, že má znalosti o rasách a
podobně a že má zachránit určitou rasu. Tento typ myšlenek přichází od těchto lidí, kteří jsou pravostranní, velmi agresivní,
mohou být velmi komunikativní, mohou vypadat velmi pokorně, mohou to být velmi dobří obchodníci, mohou být kýmkoli, ale
nevědí, že mají tohoto Pana Ego, který vzedmul jejich hlavy jako velký balón a oni plachtí ve vzduchu. Ego končí v hlouposti.
Budete se divit, konečným důsledkem ega je hloupost. Takoví lidé zabředají do nejrůznějších hloupostí a říkají: „Co je na tom
špatného?“ Znala jsem například staré lidi, kteří se chovali velmi hloupě a říkali: „Co je na tom?“ Například stařec, asi
devadesátiletý, který nemůže ani chodit bez hole, se pustí do těchto tanců a pak spadne, víte, a myslí si: „No a co?“ Znala jsem
třeba ženu, které bylo asi 85, a zemřela při pádu z koně. Přirozeně, chci říct, co jiného se dá čekat od pětaosmdesátnice? Je to
nabíledni - žena, které je osmdesát pět, by měla sedět doma, starat se o vnoučata, možná může mít i pravnoučata. Proč chce být
místo toho pětadvacetiletou dámou, naskakující na koně? Dělají tedy všechny tyto hlouposti a pak řeknou: „Co je na tom?“ Na
hlouposti není nic špatného, co na tom? Jenže takoví lidé otravují společnost, ostatní. Lidé, kteří mají superego, působí problémy
sobě, ale ti, kteří jsou egoističtí, působí problémy ostatním. Neustále druhé opravují, trápí je, předávají druhým své myšlenky a
takoví lidé mohou být velmi úspěšní, protože úspěch plodí úspěch. Neustále lidem něco vtloukají do hlavy, říkají: „Je to tak a tak.“
A když to stále říkáte, tak najednou uvěříte: „Ano, musí to tak být.“ A takoví lidé jsou mnohem nebezpečnější, než, řekla bych, lidé
se superegem. Ale pro lidi, kteří neznají triky superega, mohou být opravdu velice nebezpeční, protože jsou velmi subtilní,
nevidíte je, hypnotizují a mohou vás posednout a být velmi mazaní a mohou použít mnoho různých metod, kterých si nejste
vědomi. Takže si není jednoduché vybrat, který je lepší, který horší. Obě věci jsou špatné, když jdou do extrémů pravé či levé
strany. Podívejme se teď, co se děje fyzicky. Říkala jsem vám, že rakovinu dostáváme skrze levou stranu. A co se fyzicky stane
lidem, kteří jsou zaměřeni na budoucnost? Pro chování zaměřené na budoucnost máme speciálně jedno centrum, které se
nazývá Svadhištána čakra a na hrubé úrovni se v nás projevuje jako pleteň, zvaná aortální. Tato Svadhištána čakra je pro lidské
bytosti velmi důležitá, speciálně pro lidi, kteří jsou duchovně vyspělí. Pomocí této čakry vlastně přeměňujeme tuk ze žaludku pro
potřeby mozku. Je to centrum Súrji, slunce. Když začneme přemýšlet, tyto buňky se přeměňují takovým způsobem, aby byly
použitelné pro mozek. A když pořád přemýšlíte, neustále o něčem přemítáte, co se pak stane? Chci říci, že vám z toho nemají
narůst rohy. Všechno to spotřebováváte, a když spotřebováváte všechny tyto buňky, musíte je nahradit, a aby se to stalo,
Svadhištána čakra musí velice tvrdě pracovat, aby tyto buňky přeměnila pro potřeby mozku. Kromě této činnosti existují i další
věci, o které se Svadhištána čakra musí starat - například o játra, slinivku, slezinu, ledviny, o tohle vše se toto centrum musí starat
a u žen také o dělohu. Takže, když Svadhištána čakra dělá jen jednu věc a nemůže dělat žádnou jinou práci, pak jsou ostatní věci
zanedbávány a vy si způsobíte hrozné nemoci, nazývané jaterní problémy. Jaterní problémy jsou další věcí, kterou sami
nevnímáte. Ostatní vědí, že máte nemocná játra, podle toho, jak jste vznětliví, jak jste nedůtkliví, jak pořád na lidi vrčíte a jak nikdy
nejste s ničím spokojení, jak kritizujete ostatní; toto vše je projev nemocných jater a takhle nemocní lidé nikdy nejsou sami se
sebou spokojení, protože játra se starají o vaši pozornost. A ti, kteří mají problémy s játry, mají hroznou pozornost. Takto těká,
víte, nedokážete svou pozornost udržet jasnou. Na ulici vrazíte rovnou do auta, protože se díváte na něco, na co byste se dívat
neměli. Ale pořád se takto díváte, nemůžete jít... chci říci, že nenajdete žádné takové zvíře, které by takto chodilo, to dělají pouze
lidé. Když je vidíte na ulici, nestačíte se divit. Kam jdou? Nejdou rovně, nedívají se rovně, ale oči jim těkají sem a tam, protože
pozornost kolísá. Pozornost je roztěkaná kvůli špatným játrům. Takže játra jsou velice důležitá. Játra totiž mají speciální



schopnost vytáhnout všechen jed z těla jako teplo a toto teplo v těle musí být přeměněno nebo by mělo být přeneseno do krve,
do vody v krvi, a to je pak třeba odstranit z těla potem nebo nějakou jinou formou. Když jsou však játra vyřazena z provozu,
nemohou to dělat, nemohou toto teplo předat do krevního řečiště a toto teplo zůstává v těle a vy se velice zahříváte a to teplo
vám vytváří všechny tyto problémy. Takže, co se stane v Sahadža józe, když Kundaliní vzestoupí? Změní strukturu krve. Vodík a
kyslík, které jsou kvůli tomu horku ve zcela nepatřičné pozici, se změní a začnou nasávat toto teplo. Proto lidé, kteří mají špatná
játra, cítí při vzestupu Kundaliní trošku teplo. Dá se to ale vyléčit tím, že játrům dodáme klid a úlevu. Rozhodně můžete svá játra
vyléčit, o tom není pochyb. Zadruhé nastane problém se slinivkou, která vám vyvolá cukrovku. Cukrovku dostane jen člověk, který
příliš přemýšlí. Například indický farmář neví, co je to cukrovka. Vy pak přestanete jíst cukr, ale to není způsob, jak zastavit
cukrovku. Cukrovku máte proto, že přemýšlíte a přemýšlíte a přemýšlíte, příliš! Lékaři tomu nerozumí, proto říkají, že je
nevyléčitelná, protože si nedokáží spojit přemýšlení s touto nemocí. A to se stane, když neustále přemýšlíte jako blázni, pak
dostanete cukrovku. A i cukrovku lze vyléčit, když získáte své osvícení. Také dokážete léčit cukrovku druhých lidí, protože tato
životodárná síla, která je spojením všech těchto tří sil, skrze vás proudí a vy ji můžete doplňovat, můžete ji dát lidem, kteří ji
vyčerpali. Můžete je naplnit touto energií a můžete je vyléčit. Nejhorší je však to třetí, co se lidem stává, a sice rakovina krve,
způsobená slezinou. Slezina je velice důležitá, protože je to centrum klidu uvnitř nás. Člověk, který nemá v pořádku slezinu,
nemůže být klidný. Je to velice jednoduché, ale lékaři, ani všichni ti vědecky orientovaní lidé si to nedokážou spojit s něčím tak
velice jednoduchým. A ta jednoduchá věc je, že když jíme v šíleném spěchu, jsme zralí zadělat si na problémy se slezinou a
můžeme dostat rakovinu krve. Pokud má takovou povahu matka nebo otec, tak se děti mohou s rakovinou krve už narodit. S
potěšením vám mohu říci, že v New Yorku jsme měli případ rakoviny krve, a když jsem byla v jedné vesnici v Indii, někdo ke Mně
přišel a řekl Mi, že jeden chlapec je nemocný, je mu teprve šestnáct, má rakovinu krve a doktoři prohlásili, že do čtrnácti dnů
zemře. Stále prohlašují, v prohlašování jsou přeborníci. Když se tento případ dostal ke Mně, řekla jsem jim: „Nemohu nic udělat,
jsem na vesnici, ale můžete zavolat jedné sahadžajogínce. Byla v Anglii, ale nyní je v New Yorku, ona se o tento případ postará.“
A představte si, ten chlapec se úplně vyléčil, přišel z nemocnice, navštívil Mě a nyní je zpátky na studiích. Chci říci, že takhle jsme
vyléčili mnoho případů rakoviny krve, ale nejsme tu proto, abychom nějak léčili lidi nebo někoho uzdravovali, to není naše práce.
Děje se to spontánně jako sekundární efekt probuzení Kundaliní. Nejdůležitější je, abychom učinili doktory z vás, abychom z vás
udělali erudované znalce, abychom z vás učinili kolektivně vědomé lidi, kteří musí vstoupit do království Božího, spočinout v Jeho
míru, blaženosti a radosti. Takže, také problémy s ledvinami, vysoký krevní tlak, to všechno je kvůli tomuto. Lidé si dělají starosti,
jsou hektičtí, víte, a tato hektičnost k nám přichází jako jakýsi zvyk. Znala jsem lidi, kterým když řeknete: „Musíte někam letět
letadlem,“ to slovo „letadlo“ v nich okamžitě spustí tuto zběsilost. Zblázní se, nevědí, co si počít. Zapomenou si pas, zapomenou
někde zavazadla, zapomenou toto, jsou šílení. Když půjdete na letiště, zjistíte, že toto levé Nábhí, jak nazýváme toto centrum,
tato slezina je hektická. Když jíte nebo děláte něco takového, vytvoří se zde stav ohrožení, při kterém je potřeba víc krve, aby se
potrava strávila. Takže chudák slezina velmi tvrdě pracuje, aby vytvořila dost těchto dalších krevních buněk. Když při jídle,
řekněme, navíc čtete noviny, to je ta nejhorší věc, kterou člověk může po ránu dělat. Hrozné. Když čtete noviny a jíte, vaše slezina
zkolabuje, protože nastane další stav nouze. Pak jedete na kole se svým sendvičem v ruce, to je ještě horší. Spěcháte do práce,
najednou narazíte na velkou dopravní zácpu a ta situace vás dostane do úzkých a začnete být hrozně vystresovaní a nechápete
to. A bez přestání nadáváte na člověka před vámi: „Co je to s tím chlápkem, proč nemůže jet rychleji?“ A tentýž člověk říká přesně
totéž o chlapíkovi, který je před ním. Takže toto šílenství pokračuje, krysí závod běží dál, a jestliže jíte v takovém spěchu a v
takovém rozrušení, způsobíte si tyto problémy, které jsou velmi nebezpečné, a říká se jim rakovina krve. Mezi mladými lidmi je to
velmi běžné. A v neposlední řadě přijdou srdeční problémy. Když věnujete příliš mnoho pozornosti všem těmto vnějším věcem,
materiálním věcem, svému materiálnímu pokroku, fyzickému rozvoji a děláte si z mozku počítač, pak zapomínáte mít patřičnou
pozornost na Duchu, který sídlí ve vašem srdci, a tak Duch ustupuje, a když Duch ustupuje, dostanete infarkt. Infarkt dostane
pouze pravostranný člověk, nikdy levostranný. Řekla jsem to jednomu lékaři a on řekl, že v psychiatrické léčebně kupodivu nikdy
nepotřebují kardiogram, nepotřebují ho. Nikdy nedostanou infarkt. Duševně nemocný člověk kupodivu nikdy nedostane infarkt.
Duševně chorý člověk používá své srdce, svou levou stranu, emoce. To jeho srdce by mělo vypnout - ale ne, vypne jeho mozek.
Chápete to? A tomu, kdo používá mozek, selže srdce. To je rovnováha, kterou v nás vytvořila příroda. Podívejte, jak důmyslně se
nás příroda snaží přivést do středu - nechodit do extrémů, držet se ve středu, zůstávat ve středu a pak, když jste úplně ve středu,
pak váš evoluční vzestup nabere velkou rychlost. Takže toto je pravá strana, kterou máme, strana zaměřená na budoucnost, a
jak víte, všichni jsme svým zaměřením velmi futurističtí. Toto zaměření nelze vyléčit pouze tím, že řekneme: „Ó, teď nepřemýšlej,“
nedokážete to, prostě to nedokážete. Když vám nařídím: „Raději teď přestaňte plánovat,“ tak prostě nemůžete, nemůžete si
pomoct. Musíte v tom plánování pokračovat. A pak zjistíte, že všechny tyto plány selhaly, protože nesouvisí s plány Božského.
Božské má určité plány, ale vy máte jiné, a ty se nikdy nesloučí. Takže zjistíte, že všechny vaše plány ztroskotaly a jste



znechucení, cítíte se na dně. Nechápete, jak se to stalo. Pro vaše porozumění - člověk musí vědět, že existuje Boží síla. Ať už se
vám to líbí nebo ne. Všechna tato živoucí práce, která probíhá - milióny a milióny květů, z nichž se stávají plody, semínko stávající
se stromem, určité semínko stávající se určitým stromem, všechny volby, k nimž dochází, zcela organizovaný způsob, jakým
pracuje chemie, to, jak periodický zákon formuje základy chemie - vše, co v tomto světě vidíte, je tak dobře zorganizováno, že tu
musí být někdo, kdo to dělá. Existuje Boží síla, která nás obklopuje, o tom není pochyb. Jen jsme ji ještě nepocítili, to je celé.
Jestliže jsme ji nepocítili, neznamená to, že neexistuje. Ona existuje a vypracovává to. Každý sám poznal, že se děje tolik
živoucích věcí, jen to prostě bereme za samozřejmost, nezabýváme se tím. Podívejte, v samotném lidském životě, když se má
narodit dítě, tak se v těle uchytí plod. Zavedeným krédem lékařské vědy je, že cokoli cizího, co vnikne do těla, je okamžitě
vypuzeno ven, všechny síly se spojí, aby se toho zbavily. Ale co vidíme - když se vytvoří zárodek, celý systém pracuje tak, aby ho
vyživil, staral se o něj, opravdu mu dal svou péči. Velice pečlivě je kolem něj vytvořena voda, aby byl v klidu, a tělo se o plod
všemožně stará, a když je plod připraven, pak ho vypudí. Kdo to dělá? Kdo je za tím? Občas si tyto otázky musíme položit.
Koneckonců, proč jsme se stali lidmi? K čemu to bylo? Jaký to mělo důvod? A když nedostaneme odpověď, znamená to, že jsme
stále v přechodném stádiu a musíme se dostat tam, kde získáme odpověď. Stali jsme se lidmi, abychom cítili tuto Boží sílu,
abychom tuto Boží sílu řídili, a těšili se tak blažeností Božského. Tato Boží síla je kolektivní bytostí, dává nám kolektivitu. Duch v
našem srdci je tím, co je kolektivní bytost uvnitř nás, která ukazuje, že skrze nás proudí Boží síla. A proto, jakmile jsme připojeni k
hlavnímu zdroji, začneme se stávat tím, k čemu tu jsme. Jako stroj, který po připojení do sítě dostává svůj smysl. Ovšem tento
stroj, i když je připojen ke zdroji, si není vědom elektřiny, Mého hlasu, ničeho. Když je však člověk připojen k hlavnímu zdroji,
stane se vědomým. A to je to, co musíte pochopit. Jakmile jste realizovaní, můžete zvedat Kundaliní ostatních, můžete dát
realizaci ostatním. Ray sám ji dal mnohým. Dokonce i v Rijádu. Dělal to všude, kamkoli přišel. Je zrovna takový jako vy, je inženýr,
je stejný jako vy, byl právě takový jako vy a teď, to byste žasli, kolik toho ví o sobě i o ostatních. Musí přijít absolutní změna,
protože jakmile získáte Ducha, když získáte to nejvyšší, všechny tyto světské věci odpadnou a vy se stanete svým vlastním
pánem. Už žádné otročení zvyklostem, jen se to nádherně vypracovává. Ale člověk si musí dát šanci a musí mít trpělivost.
Nejhorší na tzv. inteligenci je, že můžete všechno zesměšňovat. Jak jednoduché - všemu se vysmát a zavrhnout to. Za starých
časů, když chtěli poznat pravdu, například když přišel Kristus, nedělali si z Něj legraci. Ano, posmívali se Mu, ale to bylo v době
kolem ukřižování, kdy to prostě zavrhli. To ale v podstatě není problém, ten problém není v popření, protože popření vyžaduje
jisté úsilí, takže se tomu raději vysmívají. Je hloupé, jak už jsem řekla, je hloupé dělat si legraci z něčeho, čím jste, protože vy jste
Duchem. Vy jste ti, kteří to musí dostat, ale jestli umíte jen zesměšňovat, jen tak dál, zahrávejte si s tím. Nepřestanete s tím v
tomto, ani v příštích životech, k čemu to je? A jestliže nedostanete svoji realizaci, podle slov vašeho soudu je to selhání. Je to
prohra a tady dostáváte šanci. Může se vám dostat útěchy a rady, můžete být vykoupeni. Nikdo vás ale nemůže nutit ochutnat
krásu své vlastní bytosti, to musíte udělat sami. Když to nechcete udělat, v pořádku. Naprosto v pořádku. Máte svobodu, dělejte,
co chcete. Ale pokud to chcete, pak prosím přestaňte shánět guruy a kolísat; zastavte se a zjistěte, co potřebujete. Je to něco
zásadního, co by se mělo stát. Dokud se lidské bytosti nerozvinou, žádný ze světových problémů se nevyřeší, žádný z nich, věřte
Mi. Nic z toho, co udělali svým myšlením - řekněme, že vytvořili demokracii, vytvořili komunismus, to a ono, všechny tyto
nesmysly, ve skutečnosti nemá žádný význam, nemá to žádný význam. Protože, například můžete říct, že jsem velmi vlivná, tak
jsem kapitalista. Nedokážu však žít bez dávání druhým, takže jsem komunista. Jsem naprostý kapitalista a naprostý komunista.
Všechno to existuje ve Mně a všechny tyto představy jsou umělé, že uděláte z nějaké skupiny lidí demokraty a z nějakých lidí zas
tohle. Protože dokud jsou připoutáni k sobectví, ke všem těmto věcem, neudělají žádnou dobrou práci. A odpoutanost přichází,
protože se sjednocujete s Duchem, který není připoutaný, který vám dává světlo, odpoutanost, díky níž všechno vidíte jen jako
probíhající drama. A velmi dobře to vypracováváte. Stanete se tak dynamickými, tak dynamickými, až jste svým vlastním
dynamismem překvapeni. Kromě toho, člověk musí pochopit, že jestliže je tu síla, která je Všepronikající, tato síla sama myslí,
vše zařizuje a stará se o vás. Sahadžajogínům se stalo tolik věcí, že když vám o tom všem povím, užasnete. Staly se úžasné věci.
Krišna však řekl velmi jasně: „Jogakšema vahamjaham,“ což znamená: „Když získáte jógu, získáte blaho.“ Po získání jógy. Řekl -
nejdřív jóga, nejprve musí nastat sjednocení, pak získáte blaho. Viděla jsem lidi, kteří chodí k takzvaným guruům, jsou nemocní,
mají bledé tváře, jsou úplně odrovnaní, nejsou k ničemu, vyloženě nešťastní lidé. A jak by takoví lidé mohli být v józe /ve
spojení/!? Tehdy jsou v harmonii, nejen fyzicky a psychicky, jsou plní milosrdenství a lásky. A milosrdenství nemluví, jen plyne,
proudí, vyzařuje, můžete dát své milosrdenství i květinám. Když kytky skomírají, můžete jim to dát a budou ještě chvíli žít. Když
řekněme nějaké stromy umírají, pokud jim to dáte, budou vzkvétat. Když to dáte zvířatům, budou jiná, protože je to poprvé, kdy až
získáním této síly dáváte přírodě něco vy sami. Dosud jste z přírody jen brali. Teď je to poprvé, kdy začínáte dávat něco přírodě.
Protože milosrdenství prostě plyne, nic nepřijímá, jen plyne k ostatním a toto se vám musí stát. Nespokojujte se s levnými věcmi,
s něčím nesmyslným, což je něco jako mimikry nebo stádní názor. Hovořím o kolektivu, kde každý jednotlivec je uvědomělý. Není



to stádní činnost, je to kolektivita. Nechť vám Bůh žehná. Doufám, že dnes mnoho lidí dostane realizaci a sjednotí se se svým
Duchem a bude cítit kolektivitu. Toto je Mé jediné přání. Brighton hodnotím v Anglii velice vysoko a vždycky jsem říkala, že Anglie
je srdcem vesmíru. Je velice důležité, že je srdcem, bezpochyby, a proto Blake říkal, že se musí stát Jeruzalémem. Je mnoho
pravdy na tom, co řekl. Mnoho věcí, které řekl o Sahadža józe, se naprosto prokázalo. Ale srdce je líné. Srdce spí, což je smutné.
Taky jsem řekla, že Evropa jsou játra a pije. Dovedete si představit, co nastane za situaci, jestliže vše půjde proti své vlastní
podstatě? A podstatou Anglie je, že je srdcem. To znamená, že spojuje, proudí. Vše, co se stane v Anglii, se bere vážně. Dejme
tomu, že se z vás všech stanou hlupáci, pak zhloupne celý svět. Máte takovou zodpovědnost, a ani si to neuvědomujete. Je to
velice důležitá věc, co děláme. V této zemi to vypadá úplně nicotně, protože je zde velmi málo těch, kteří jsou opravdově v
Sahadža józe a upevnili se. Velmi málo lidí, myslím, že je tu jen málo lidí takového kalibru. Jsou zde malé děti, mnoho jich
dospěje, řekněme během deseti let. Jsem si jistá, že se z nich stanou lidé velice dobré kvality. A hledači, kteří zde jsou, jsou také
trošku nervní, protože se chtějí učit od Američanů a Evropanů. Není se od nich co učit. Jste to vy, kteří to budou šířit; vy ponesete
to poselství. Vím, že je to velice důležitá země a nějak bylo zařízeno, aby Můj manžel mohl být zvolen do Anglie, a my jsme tu teď
už osm let, věřili byste tomu? A možná tu budu ještě další čtyři roky, maximálně. Takže doufám, že se něco stane a zde v
Brightonu, což je velmi dobré místo, jsem si jistá, že také zde dostane mnoho lidí realizaci a budou pomáhat v osvobozování
lidských bytostí. Mnohokrát vám děkuji. Nechť vám Bůh žehná. Jestliže máte nějaké otázky... Jestliže máte nějaké otázky, určitě
se Mě zeptejte. Zcela otevřeně vám musím říct, že jsem vaše Matka; nikdy se necítím dotčená, když se Mě ptáte. Je to důležité,
protože Já v podstatě žádné otázky nemám. Vy se musíte ptát Mě, Já žádné otázky nemám.



1982-0514, Napadení srdce - infarkt (2 min)

View online.

19820514 - Napadení srdce - infarkt

V neposlední řadě jsou srdeční problémy. Když věnujete příliš mnoho pozornosti všem těmto vnějším věcem, materiálním
věcem, svému materiálnímu pokroku, fyzickému rozvoji a přílišné komputerizaci svého mozku, pak zapomínáte na potřebu
pozornosti na Duchu, který sídlí ve vašem srdci a tak Duch ustupuje a když Duch ustupuje, dostanete infarkt. Infarkt dostane
pouze pravostranný člověk, nikdy levostranný. Řekla jsem to doktorovi a on překvapivě řekl, že v psychiatrické léčebně nikdy
nepotřebujete kardiogram, nepotřebujete ho. Nikdy nedostanou infarkt. Duševně nemocný člověk překvapivě nikdy nedostane
infarkt. Člověk, který je duševně chorý, používá své srdce, svoji levou stranu, emoce a jeho srdce by mělo vypnout - ale ne, vypne
jeho mozek. Chápete to? A u toho, kdo používá mozek, vypne srdce. To je rovnováha, kterou v nás vytvořila příroda. Podívejte, jak
důmyslně se nás příroda snaží přivést do středu - nechodit do žádných extrémů, držet se ve středu, zůstat ve středu a pak, když
jste zcela ve středu, pak získáte velice rychle svůj rozvoj.
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1982-0514, Nemoci a napadení Svadhištány (9 min)

View online.

19820514 - Nemoci a napadení Svadhištány

Podívejme se teď, co se děje fyzicky. Jak jsem vám říkala o rakovině, kterou získáme na levé straně, co se fyzicky stane lidem,
kteří jsou zaměřeni na budoucnost? Máme jedno centrum speciálně pro chování zaměřené na budoucnost, které se nazývá
Svadhištána čakra, která se na hrubé úrovni uvnitř nás projevuje jako pleteň, nazývaná aortální pleteň. Tato Svadhištána čakra je
pro lidské bytosti velice důležitá, speciálně pro lidi, kteří jsou rozvinutí. Pomocí této čakry vlastně přeměňujeme tuk ze žaludku
pro potřeby mozku. Nuže, toto je centrum Súrji, slunce. Když začneme přemýšlet, tyto buňky se přeměňují takovým způsobem, že
jsou použitelné mozkem. Teď, když pořád přemýšlíte, neustále o něčem přemítáte, co se potom stane? Chci říct, že vám z toho
nevyrostou rohy. Všechno to spotřebováváte a pak spotřebováváte všechny tyto buňky, musíte mít náhradu a pro tuto náhradu
musí Svadhištána čakra velice tvrdě pracovat, aby přeměnila tyto buňky pro potřeby mozku. Zatímco to dělá, existují další věci, o
které se tato Svadhištána čakra musí starat; například o játra, slinivku, slezinu, ledviny, o všechno se musí starat toto centrum, a
také u žen o dělohu. Takže, když Svadhištána čakra dělá pouze jednu věc a nemůže dělat žádnou jinou práci, pak jsou ostatní
věci zanedbávány a vy si rozvinete hrozné nemoci, nazývané jaterní problémy. Jaterní problémy jsou další věcí, kterou sami
nevnímáte. Ostatní vědí, že máte nemocná játra, podle toho, jak jste vznětliví, jak jste nedůtkliví, jak neustále vrčíte na lidi a jak
nikdy nejste s ničím spokojení, to, jak kritizujete ostatní; toto všechno je projev nemocných jater a takhle nemocní lidé nikdy
nejsou sami se sebou spokojení, protože játra se starají o vaši pozornost. A ti, kteří mají problémy s játry - jejich pozornost je
hrozná, je taková, víte, že nedokážete svoji pozornost udržet jasnou. Na ulici vrazíte rovnou do auta, protože se díváte na něco,
na co byste se dívat neměli. Ale celou dobu se takto díváte, nemůžete jít, chci říct, že nenajdete žádné takové zvíře, které by takto
chodilo, to dělají pouze lidé. Když je uvidíte na ulici, budete překvapeni. Kam jdou? Nejdou rovně, nedívají se rovně, ale jejich oči
jdou sem a tam, protože pozornost je rozkolísaná. Pozornost je rozkolísaná kvůli špatným játrům. Takže játra jsou velice
důležitá. Tedy, játra mají speciální schopnost vytáhnout všechen jed z těla jako teplo a toto teplo v těle musí být přeměněno
nebo by mělo být přeneseno do krve, nebo do vody v krvi, a toto musí být odstraněno z vašeho těla potem nebo nějakou jinou
formou. Ale co se děje, když jsou tato játra vyřazena z provozu, je, že to nemohou dělat, nemohou předat toto teplo do krevního
proudu a toto teplo zůstává v těle a vy se doopravdy zahříváte a toto teplo vám vytváří všechny tyto problémy. Takže, co se stane
v Sahadža józe, když Kundaliní vzestoupí - změní typ krve. Vodík a kyslík, které jsou kvůli tomuto horku velice zvláštně
rozmístěny, začnou získávat toto teplo. Proto lidé, kteří mají špatná játra, cítí trochu tepla, když Kundaliní stoupá. Ale člověk to
může vyléčit tím, že jaternímu orgánu dodá klid a úlevu. Rozhodně můžete svá játra vyléčit, o tom není pochyb. Pak druhá věc,
která se vám stane, je slinivka, která vám dá cukrovku. Cukrovku dostane jen člověk, který příliš přemýšlí. Například indický
farmář neví, co je to cukrovka. Vy pak přestanete jíst cukr, ale to není způsob jak zastavit cukrovku. Máte cukrovku, protože
přemýšlíte a přemýšlíte a přemýšlíte přespříliš! Doktoři tomu nerozumí, proto říkají, že je nevyléčitelná, protože si nedokáží spojit
přemýšlení s touto nemocí. A to se stane, když neustále přemýšlíte jak blázni, pak dostanete cukrovku. A tato cukrovka je také
léčitelná, když získáte svoje osvícení. Také dokážete léčit cukrovku druhých lidí, protože tato životodárná síla, která je spojením
všech těchto tří sil, skrze vás proudí a vy ji můžete doplňovat - můžete ji dát lidem, kteří ji vyčerpali. Můžete je naplnit touto
energií a můžete je vyléčit. Ale třetí věc je ta nejhorší, co se lidem stává, což je rakovina krve, způsobená slezinou. Slezina je
velice důležitá, protože je to centrum klidu uvnitř nás. Člověk, který nemá v pořádku slezinu, nemůže být klidný. Je to velice
jednoduché, ale doktoři, ani všichni ti vědecky orientovaní lidé si to nedokážou spojit s něčím tak velice jednoduchým. A ta
jednoduchá věc je, že když jíme v šíleném spěchu, tak jsme zralí na to získat problémy se slezinou a můžeme dostat rakovinu
krve. Pokud má matka takovou povahu, nebo otec, tak se děti mohou s rakovinou krve narodit. S radostí vám teď povím, že v
New Yorku jsme měli případ rakoviny krve, a když jsem byla v jedné vesnici v Indii, někdo ke Mně přišel a řekl mi, že jeden
chlapec je nemocný, je mu jen šestnáct a má rakovinu krve a doktoři prohlásili, že zemře do čtrnácti dnů. Vždycky prohlašují -
jsou dobří jen v prohlašování. Když se tento případ ke Mně dostal, řekla jsem jim: „Nemohu nic udělat, jsem na vesnici, ale
můžete zavolat jedné sahadžajogínce. Byla v Anglii, ale nyní je v New Yorku, ona se může o tento případ postarat.“ Budete
překvapeni, tento chlapec byl zcela vyléčen, přišel z nemocnice, navštívil Mě a nyní je zpátky na studiích. Chci říct, takhle to je,
vyléčili jsme mnoho případů rakoviny krve, ale nejsme tu proto, abychom něčím léčili lidi nebo je uzdravovali, to není naše práce.
Děje se to spontánně jako vedlejší důsledek vzestoupení Kundaliní. Nejdůležitější věcí je, abychom z vás učinili doktory, abychom
z vás učinili osvícené lidi, abychom z vás učinili kolektivně vědomé lidi, kteří musí vstoupit do Království božího, spočinout v Jeho
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míru, blaženosti a radosti. Tedy - také tyto problémy s ledvinami, vysoký krevní tlak, všechno to je kvůli tomuto. Lidé se strachují,
jsou zběsilí, víte, a tato horečnatost k nám přichází jen jako otázka zvyku. Znala jsem lidi, kteří jakmile řeknete: „Musíte někam
letět letadlem,“ znenadání to slovo „letadlo“ spustí tuto zuřivost. Zblázní se, nevědí, co vyvádějí. Zapomenou si pas, zapomenou
někde zavazadla, zapomenou toto, jsou šílení. Když půjdete na letiště, tak zjistíte, že toto levé Nábhí, jak nazýváme toto centrum -
tato slezina je šílená. Když jíte, vytvoří se zde stav nouze, při kterém je potřeba víc krve, aby se potrava strávila. Takže tato
slezina, chudák, pracuje velice tvrdě, aby vytvořila toto velké množství krevních buněk. Ale když při jídle také, řekněme, čtete
noviny, to je ta nejhorší věc, kterou člověk může po ránu dělat. Hrozné. Čtete noviny a jíte, vaše slezina exploduje, protože
přichází další stav nouze. Pak jedete na kole se svým sendvičem v ruce, to je dokonce ještě horší. Spěcháte do práce, najednou
narazíte na velkou dopravní zácpu, pak se dostanete do velmi špatného stavu díky této situaci a stanete se tak zběsilí a
nerozumíte tomu. A o tom člověku, který je před vámi, neustále říkáte: „Co je to s tím chlápkem, proč nemůže jet rychleji?“ A ten
stejný člověk říká přesně to stejné o chlapíkovi, který je před ním. Takže toto šílenství pokračuje, pokračuje tento krysí závod a
jestliže jíte v takovém spěchu a s takovou zuřivostí, rozvinete si tyto problémy, které jsou velmi nebezpečné a říká se jim rakovina
krve. Mezi mladými lidmi je to velmi běžné.



1982-0515, Tvořivá síla, střední dráha, 15/05/1982, (nekontrolováno), Brighton, Anglie

View online.

Jsem si jistá, že Phill už vám vysvětlil mechanizmus naší evoluce. Jak tu před sebou uvidíte, na tělesné úrovni existují různá
centra, a všechna tato centra označují různé fáze naší evoluce. Tato centra nelze vidět. Existují subtilní centra umístěná v
´medulla oblongata´, což znamená v míšním kanále a také uvnitř mozku. Jak jsem vám řekla včera, Bůh nás stvořil za určitým
účelem a celá ta věc byla vykonána velice krásně, s ohromnou účastí, péčí. Je to vytvořeno velice delikátně. Všechna tato centra
jsou v nás milníky určitého růstu, kdy se projevovala jedna za druhým. Ale v lidské fázi jsme dosud v přechodném stádiu, protože
neznáme význam našeho života. Význam našeho života bude zřejmý jen tehdy, když budeme spojeni se silou, která nás stvořila,
silou, která vedla náš růst. Silou, která si nás přála stvořit, která se v našem stvoření přičinila a která vedla náš vývoj. Tyto tři síly
jsou naznačeny těmito třemi čarami. Levá strana je stranou přání, která se stará o minulost, podvědomí a kolektivní podvědomí.
A ta další, která koná, je na pravé straně, ta, jež se stará o akci, aktivaci, tvoření až do té fáze, kdy se začal formovat život. Pak
přichází atom uhlíku. Atom uhlíku je velice důležitý stěžejní prvek, který byl stvořen se čtyřmi valenčními elektrony, které poskytl k
navázání dalších atomů. Tohle přišlo jako speciální katalyzátor, můžeme říct, který spustil vznik života. Byl tedy stvořen život.
Avšak po stvoření toho života coby jednobuněčného tvora jsme se museli stát lidskými bytostmi. Křesla nerostou, tato hala
nebude růst, nic, co je mrtvé, neporoste. Avšak co je živé, roste a vyvíjí se. Lidskými bytostmi jsme se stali ve fázi, kde je tamto
centrum - blízko krku. Když jsme vzpřímili náš krk. Když zvířata pozvedla svou hlavu, začal se v nich vybudovávat nový systém,
kterým došlo k překřížení. A toto překřížení energií vytvořilo dva vaky, nazývané ego a superego, protože tam nebyl žádný odvod
(energie). Zvířata měla obě nohy a obě ruce na zemi. (Energie) vchází do zadních nohou a vychází předníma nohama. Ale v lidské
bytosti, když pozvedla hlavu, se rozvinul nový systém, kterým si vytvořila ego. Když pracovala, šla do akce a skrze své mentální a
fyzické schopnosti si vyvinula systém zvaný ego. Ego je ve skutečnosti naprostý mýt. Protože my ve skutečnosti, neděláme nic.
Jak jsem řekla, děláme jen mrtvou činnost. Nedokážeme vykonat ani jedinou živoucí činnost. Nedokážeme dělat živou práci a
tak to ego, které je uvnitř nás, je jenom mýtem, že něco děláme. Takže tento mýtus stoupá a superego té zvířecí fáze je tlačeno
zpět, a když se obě spojí na vrcholku vaší hlavy, do věku zhruba dvanácti let, proběhne zvápenatění a stanete se sami sebou.
Stanete se úplně nezávislými. Vyvíjí se jáství. To znamená, že se stanete jakoby vejcem. Nyní jste oddělenou bytostí, svobodnou
bytostí, která může vypracovat levou a pravou stranu, jež jsou jako brzda a plyn automobilu, a učit se, jak je používat k vyvinutí
vnitřní rovnováhy. Chybami a experimentováním si ve svém středu vyvinete moudrost. Lidské bytosti jdou občas do extrémů, jak
jsem vám říkala včera, jak jdou na pravé straně do extrémů a jaké nemoci si rozvinou a jaké problémy si vyvolají. Stejně tak, jak
jsem vám řekla předevčírem, když jdete doleva, že si rozvinete emoční problémy a dokonce nemoc jako rakovina k vám přichází
z extrémů levé strany. Ve středu se pak nachází evoluční proces, síla evoluce, síla vaší výživy. Například uhlík má čtyři mocenství,
to znamená, že uhlík má čtvero výživ. Lidské bytosti mají desatero výživ, které jsou vyjádřeny v Bibli jako desatero přikázání. Tyto
existují jako výživa lidských bytostí. V době, kdy byl Mojžíš na Zemi, bylo příliš brzy mluvit o seberealizaci, o Duchu. Jak ten strom
rostl, strom života... On mluvil o stromu života, o hořícím keři, mluvil o Kundaliní. Ale mluvil více o výživě, o udržování rovnováhy
bytosti. Na to kladl větší důraz, protože to byly časy, kdy se lidé museli naučit být v rovnováze. Nemluvil o křtu. Židé, kupříkladu,
nevěří ve křtění. Řekl ale, že někdo přijde - Mesiáš, a ten vám dá vašeho Ducha, dá vám realizaci. Ale Židé, jak víte, zapřeli Ježíše,
neuvěřili v Něj, a tak byl Ježíš ukřižován. Ježíšův příchod na Zemi je velice, velice důležitý. Než vám povím o dalších, nejprve vám
povím o příchodu Krista, jak je důležitý, a jak velice důležitou roli hraje v lidských bytostech. Lidé prostě jen o Kristovi mluví:
„Kristus, Kristus... Měli bychom jít do kostela, Ježíš Kristus je tím pravým.“ Tolik plakátů hlásajících: „Ježíš Kristus je ve vás,
Ježíš Kristus přichází, Ježíš Kristus je tady.“ Ale kde? Ale kde je? Kde v nás přebývá? Sídlí v centru, které je šestým centrem,
nazývaným Adžňa čakra. Toto centrum je umístěno mezi hypofýzou a šišinkou, je velice delikátním centrem a má dvě podcentra.
On (Ježíš) se tam inkarnuje coby ztělesnění nevinnosti. To proto je tak mocným Božstvem, které se inkarnuje a usadí v této
oblasti. Jeho příchod na Zem byl velice důležitý, protože ego a superego překřížilo jedno druhé a nebyl tam prostor, kudy by
Kundaliní mohla projít. To je ten kříž, kde byl ukřižován! A když přišel na Zemi... Už čtyři tisíce let před tím Šrí Krišna popsal, že ta
síla, jež je Božská, nemůže být zničena. Duch nemůže být zničen, nemůže být spálen, nemůže být odfouknut. Proto tedy Kristus
musel přijít na tuto Zemi, aby ustavil tuto pravdu. On byl tím, který je ÓM, tím, který byl prapůvodním zvukem, proto tedy mohl
chodit po vodě. Jedině zvuk může cestovat po vodní hladině, protože nemá hmotnost, aby se potopil. Stvoření Ježíše Krista v
nebi, bylo velice speciální, je popsáno v mnoho knihách, indických knihách, Písmech, kde je nazýván Mahávišnu. Samozřejmě
lidé, kteří si říkají křesťané, přišli ke svému křesťanství z různých zdrojů a interpretovali to způsobem, jakým chtěli. Kupříkladu
„svatý“ Pavel z Bible nebyl realizovanou duší, neměl nic společného s Kristem. Nic. S Kristem se nikdy nesetkal, neměl s Ním co
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dočinění. Zkrátka se objevil, zabíjel křesťany, byl napůl Žid a napůl Řek. Podplácel lidi, aby dostal římská víza, nebo tak něco. Byl
tam jako římský voják. A zabíjel lidi, zabíjel křesťany. A najednou řekl, že uviděl světlo, a on, samozvaný muž... Já nevím, proč je v
Bibli, on by tam být neměl. Je velice zavádějící osobností a toto zavádění dnes jedná proti Kristu. Mám vlastně pocit, že vždy,
když někdo tak důležitý přichází na Zemi a začne se svou prací, některé negativní síly se velmi zesubtilní a přispěchají, aby té věci
napomohly, ale ve skutečnosti jednají proti Bohu. Později vám prokáži, proč to říkám. Ale sám Ježíš Kristus přišel na Zemi,
protože tu byl problém, byla tu potíž s egem. Tím problémem bylo, že jakoukoli práci jsme dělali, jakékoli špatné věci jsme dělali,
vytvořily instituci hříchu. Stali jsme se hříšníky, což z nás učinilo osobnost, která hřešila. A On přišel na tuto Zemi, aby z nás
všechen ten hřích sňal. To vše bylo slíbeno ve starověkých knihách, že taková a taková osobnost přijde. A když přichází, je
probouzen díky Kundaliní. A když je díky Kundaliní probuzen, sejme z vás vaše hříchy. Takže nebudou žádné karmy, žádný hřích,
vůbec nic. Přišel tedy na tuto Zemi, aby sňal z lidí hříchy, aby odebral naše hříchy. On zemřel pro naše hříchy. Všichni to říkáme.
Proč nadále pokračovat s koncepcí hříchu? Proč se ze svých hříchů chodíte zpovídat? Jestliže tam totiž Kristus je a je probuzen,
rozhodně z nás naše hříchy sejme. A lidé v sobě měli druhou představu, že musíme trpět. Tato představa přišla od Židů. Že
musíme trpět. Že všichni musí trpět. Tohle muselo přijít z dob, kdy žil Mojžíš. Uplynulo už tisíce let od časů Mojžíše, kdy bylo
slíbeno, že přijde někdo, kdo pro vás bude trpět jednou provždy a kdo z vás sejme všechno vaše utrpení. Tak veliká byla
osobnost Krista. On přišel na Zemi, prošel vším tím utrpením a přesto stále, dokonce i křesťané, pokračují v tvrzení, že musíme
trpět. Proč?! Nevytrpěl snad On už pro vás dost? Hodláte snad trpět ještě trochu víc, než On?! Proč byste museli trpět? Jediné, co
je potřeba, je, aby byl ve vás Kristus probuzen. Když se Kristus ve vás probudí, užasnete, že všechna takzvaná utrpení zmizí
lusknutím prstu. Nezůstávají žádná další utrpení. Viděli jsme pacienty s rakovinou, kteří velice trpí, kterým doktoři řekli: „Zemřete
do dvou týdnů.“ To je fakt! Když je však probuzena jejich Kundaliní, rakovina zmizí, jejich bolest zmizí, jejich agónie zmizí a cítí se
velice lehcí a cítí, že se stali kolektivně vědomými, že jsou zachráněni. Všichni vědí, že jsou zachráněni. Jakmile se tohle stane,
pak lze okamžitě cítit tu lehkost celé mysli, lehkost těla, lehkost vaší bytosti. A cítíte se tak lehcí, jako byste se vznášeli v radosti
Boží. Tohle je tedy to, co bylo slíbeno, a co bychom měli očekávat. Ale člověk se místo toho znovu vrátil k tomu samému
starému, co bylo tisíce let nazpět, bez porozumění, že pokud by tohle byl růst, pokud by toto byl živoucí proces... Živoucí proces
totiž vždy transformuje z jedné fáze do druhé, jak můžeme vidět u semínka. Semínko se stane kořenem, kořínek má pak výhonky
a výhonek má pak další části, jednu po druhé, dokud se nestane kvetoucí rostlinou, kvetoucím stromem, jenž pak nese ovoce. A
tyto plody pak odpadnou. Tím samým způsobem, pokud má život růst díky evolučnímu procesu, musí existovat fáze, kterými
musíme procházet. Ne tak, že vždy, když někdo přijde, začneme nové náboženství. Jak by to tak mohlo být? Kristus řekl: „Ti, kdo
nejsou proti Mně, jsou se Mnou.“ A kdo jsou ti, kteří jsou s Ním? Řekl to velice jasně. I Mohamed akceptoval Krista jako
ohromnou duši a řekl, že musíte vyčkat dne vzkříšení. Ale kdo dnes mluví o dni vzkříšení? Mezi muslimy o tom nemluví nikdo, oni
jen mluví o dni záhuby. Já nevím, proč jsou lidské bytosti tak dychtivé kráčet ke dni záhuby bez toho, aniž by šly za vzkříšením.
Jsme tu, abychom byli vzkříšeni a tím je Sahadža jóga. Sahadža jóga vás nejen vede, předává vám veškeré informace, zbavuje
vás tíhy vaší minulosti, dává vám útěchu, která je nejenom útěchou od hříchu, ale i od životních obav. To je tedy Sahadža jóga.
Existují však i další Božstva, jež jsou usazena v dalších centrech, o čemž se lze dočíst v knize. Je to popsáno velice jasně. Ale
lidé jsou šokováni, když jim řeknu, že tato Božstva sídlí tady, tam a tam... Když například promlouvám k Indům, myslí si, že kážu o
Kristovi, že podporuji Krista, že dělám ze všech křesťany. Takto se na Mne začnou dívat. A když vám řeknu o Šrí Krišnovi, řeknete
Mi něco podobného, protože lidské bytosti mají ve zvyku vytvářet spolky. Když tedy následujete Krista, pak nevidíte nic jiného.
Takhle se totiž uzavřete. Nevidíte ale, co vám tato křesťanská církev provedla. Já sama jsem se narodila do křesťanské církve a
vím, že nevykonali vůbec nic. To samé hinduisté. Co udělaly pro někoho jejich chrámy? Přejděme k muslimům. Co udělali pro
muslimy? Nic, kromě stavění velkých mešit a kostelů a chrámů... ...a polovina Anglie, o které Mi bylo řečeno, že ji vlastní církev.
Jak hodlají rozpoznat Krista? Když Kristus přijde, rozpoznáte Ho? Jak to dokážete? Jakým způsobem? Mnozí říkají: „Modlíme se
k Bohu“, říkáme: „Ó Bože, dej nám teď nějakou práci.“ Používáme Boha pro každou maličkost. Boha nenosíte v kapse. S Bohem
musíte být spojeni. Musíte s Ním být zajedno, jinak by vás zatkli. K žádné autoritě se bez navázání spojení nemůžete ani přiblížit.
Jak byste se mohli přiblížit k tomu, jenž je autoritou všech autorit, aniž byste měli patřičné spojení či byli součástí protokolu?
Takže všichni tito lidé, kteří by měli mít Krista na starosti, Šrí Krišnu na starosti, Šrí Rámu na starosti, ti všichni, musím říct, jen
lžou. Na starosti je totiž nemají. Nemají s nimi nic společného. Nikdo z nich neumí dát to, co vám slibuje. Naopak, pokud jim
půjdete říct, že tohle je čas posledního soudu, že teď přišel čas akceptovat, že můžete být spaseni... Tou hlavní věcí je, že musíte
být spaseni. Pokud nejste, pak jsou lidem všechny tyto věci absolutně k ničemu! Lidské bytosti musí být přivedeny k emancipaci.
Pokud to nejde, vzdejte se všech těch nesmyslných představ a dogmat a bojování a přijďte se sami přesvědčit, co je realita. To
oni neudělají, protože je naše nevědomost živí. Existují proto, že my o tom nic nevíme. Ta síla ve vás existuje, Duch ve vás
existuje, nemusíte chodit na tato místa, kde vůbec není řeč o Duchu, o seberealizaci. V každém náboženství je řečeno, že musíte



získat svoji seberealizaci, že musíte být znovuzrozeni, že se musíte znovu narodit. V Americe jsem se setkala s tolika lidmi, kteří
Mi tvrdili: „Matko, jsem dvakrát narozený.“ Řekla jsem: „Jak?“ On: „Patříme k organizaci, jež je dvakrát zrozená.“ Řekla jsem: „Ta
celá organizace je narozená dvakrát, či co?“ A oni věří v takovéto nesmysly, že se takto podruhé narodili. Ptala jsem se: „Jak se
pozná dvakrát narozený?“ Jak rozpoznáte podruhé narozeného? Kdokoli se může postavit a říct: „Jsem dvakrát narozený.“
Budete tomu člověku věřit? Někteří lidé jsou tak prostí, že když kdokoli cokoli řekne, tak mu uvěří, ale ono to tak není. „Podruhé
narozený“ musí být kolektivně vědomou osobou a dvojí zrození vám musí dát sílu vašeho Ducha. A když se stanete dvakrát
narozenými, budete to schopni předat druhým. Blake řekl, že lidé Boha se stanou proroky, a tito proroci budou mít síly učinit z
dalších lidí proroky. Řekl to tak jasně, vám, Angličanům, ale nemyslím si, že byste ho měli nějak rádi. Viděla jsem jen velmi málo
lidí, kteří Blakea skutečně oceňují, někteří říkají, že je blázen. Přirozeně, že všem těm bláznům může rozumný připadat jako
blázen. Ale to On to popsal tak jasně, že se zde narodí velcí lidé Boha a budou mluvit o Jeruzalému. Což je pozoruhodné. Nechce
se totiž věřit, že v Anglii, kde lidé věří jen v dominování druhým zemím, ve zneužívání své síly k dominování druhým, by mohl být
ustanoven Jeruzalém. A přesto hovořil o dnešní době, kdy všechny tyto falešné představy odpadly, kdy lidé už nemyslí na
dominování, nepřemýšlí materialisticky, mají plné zuby všech těchto věcí - oni dnes hledají. A kdo jsou tito hledači? Tito hledači
jsou lidmi Boha. Rozpoznejte se tedy. Nejprve musíte rozpoznat sami sebe, než rozpoznáte kohokoliv jiného. Že jste hledači a že
jste lidé Boha. Dokud nenajdete Boha, nebudete šťastní ani ze všech těch nesmyslných alternativ, co vám lidé podstrkují. Onehdy
jsem vyprávěla o lidech, kteří jen skáčou, tancují... Stanete se snad takto dvakrát narozenými? Je to absurdní, jak byste mohli?!
Jak můžete věřit v tak absurdní věc, že můžete... Když chcete skákat, tak přece jen zvednete nohu a skáčete. Co je na tom
ohromného? Je snad skákání, řvaní, ječení a povídání nesmyslů to, čeho máte dosáhnout? Naopak, máte dosáhnout něčeho, co
vám dá mnohem ostražitější vědomí, vědomí, které bude kolektivně vědomé. Ve svém vědomí byste měli být schopni cítit druhé.
Měli byste být schopni cítit sebe sama, svou vlastní bytost. To je to důležité. Ty jiné metody však na lidi dělají dojem. Já nevím,
proč na ně ten cirkus dělá dojem. Například, když na Oxford Street tančí deset lidí v dhóti (oděvu), a zpívají „Haré Ráma, Haré
Krišna“, lidé si řeknou: „Ó, jací jsou to božští, svatí lidé!“ Nemáte to co vykřikovat po ulicích, na Oxford Street nosit tyto směšné
oděvy a směšně tam tancovat. Je tohle snad způsob, kterým se dostanete k Bohu? Používejte hlavu! Jste jedněmi z
nejchytřejších lidí na světě. Zamyslete se, je tohle ten způsob, jak toho dosáhnete? Něco se musí odehrát uvnitř vás a čas jít do
nitra je právě teď, ta doba je tu. A vy to musíte získat! Jsem velmi šťastná, že dnes přišlo tolik lidí a že jsou dychtiví získat svou
realizaci. A po realizaci, když dojde k tomu vzestupu, když Kundaliní vystoupá a vy začnete cítit chladný vánek, vycházející tady
odtud, lidé mohou říct - co je zvláštního na chladném vánku? Víte, toto je chladný vánek Ducha svatého. Je všudypřítomný,
všepronikající, můžete ho cítit všude. Někteří se i otáčí k oknům: „Nejde to od okna? Není otevřené okno?“ Až tak! Pro některé lidi
je to jasná záležitost. Když to ale začnete cítit, musíte to začít používat, musíte to upevnit. Až když to budete používat, teprve
poznáte, jakou to má hodnotu. Jestli jste to nikdy nepoužili, jak byste mohli vědět, co to je? Je to vlastní projev Ducha a vy se
musíte přesvědčit, je-li to pravda nebo ne tím, že to budete používat. Předpokládejme, že vám dám sto rupií, což jsou indické
peníze. Tím rupie nepoznáte. Musíte je použít na trhu, jen pak budete vědět, jaká je jejich hodnota. Stejně tak, když říkám, že
realizaci lze dát jen jediným způsobem, a to způsobem probuzení vaší Kundaliní... Jako plumula v semínku vyklíčí jen jediným
způsobem. Není deset způsobů, jak semínko klíčí. Semínko má plumulu, která musí vyklíčit, a to stvoří strom, který vidíte.
Jakýkoli druh stromu to může být, nebo cokoli jiného, ale jediný způsob, jak vyklíčí, je skrze plumulu. A tím samým způsobem,
když se má odehrát vaše realizace... Tato Kundaliní, která je umístěna v trojúhelníkové kosti, musí vzestoupit. A když vzestoupí a
projde oblastí vaší fontanelní kosti, pak opravdu získáváte svůj pravý křest. Ne umělý. Nemůžete být pokřtěni jen jako. Blake
vlastně řekl: „Kněz mne proklel na hlavě.“ Je to pravda, protože kněz neměl právo dotýkat se jeho hlavy, není realizovaná duše.
Kněz není realizovaná duše, oni jsou samozvaní. Nelze se stát knězem na teologické univerzitě nebo v čemkoli vytvořeném
člověkem. To vše je umělé. To vše je umělé, ne snad? To, co stvořil Bůh, je skutečné. A Bůh tvořil uvnitř vás samých. Ale po
realizaci, když jste upevnění, máte sami ty nejvyšší síly, můžete poté dokázat tolik věcí, že žasnete nad svými vlastními silami.
Jste překvapeni sami ze sebe, že jste tak báječní, tak krásní, tak ohromní a blažení, jste pro ostatní přímo magnetičtí. Lidé jsou
vámi překvapeni. Změní se všechny vaše priority, vaše zlozvyky odpadnou, všechny nesmyslné věci, které vás tolik sužovaly,
prostě odpadnou. A přitom jsou osvícena všechna tato centra. A každé centrum vám nabízí určité požehnání. Například Nábhí, to
je v tomto centru, pupečním centru, má požehnání, o kterém Krišna řekl: „Jógakšémam vahámjaham“, že když dostanete jógu,
napřed jógu, neřekl „kšéma jógu“, že když dosáhnete té jednoty, získáte blahobyt. Blahobyt je vaše vlastní hmotné zázemí. Ne, že
zbohatnete jako Ford, to je extrém, to je nesmysl a bolehlav. Budete však spokojený člověk. Je o vás postaráno, Bůh se o vás
stará. Nevěříme v Boha takového, jaký skutečně je. Že je Bohem všemohoucím, že je Bohem se všemi silami, a že jeho moc tvoří
všechny ty překrásné věci, které vidíme, které jsou živé. Každou vteřinu vyrůstají miliardy a miliardy květin a nedovedete si ani
představit, jaký je rozsah Jeho moci. A když tyto síly cítíte na dosah, můžete s nimi nakládat, používat je. A být jimi velebeni.



Sahadža jóga je tu proto, aby založila spojení všech náboženství světa v jedno, všechna je integrovala spolu se všemi velkými
světovými Inkarnacemi do jednoho celku. Protože ony jsou všechny v nás, nejsou od sebe odděleny, jsou všechny pohromadě,
jsou jednou rodinou, to jen my se dostáváme na různé úrovně naší evoluce. Špatně jsme je pochopili, neporozuměli jsme jim a
bojujeme mezi sebou. Jak jsem již řekla mnohokrát, že otrháme krásné květy ze stromu, kde byly opatrovány, vyživovány, a
rozvíjeny tou samou mízou jednoho stromu. Pak bojujeme o tyto květy, které jsou mrtvé, ošklivé, že tento je můj a tamten zase
můj. A proto je velice důležité porozumět, že Bůh tento svět nestvořil proto, abychom nenáviděli jeden druhého. Nestvořil vás
proto, abyste se nenáviděli, ale abychom poznali, jak bezbřehá je Jeho láska, jak věčný je Jeho soucit, jak ohromný On je a s
jakou péčí vás vytvořil. Užasnete, až po seberealizaci uvidíte svou vnitřní stránku, jak funguje, jak se projevuje, jak vás
nasměrovává. Můžete jí rozumět. Řekněme, že s někým mluvíte a zjistíte, že vás pálí tento prst. V pořádku, jste realizovaná duše,
zeptáte se ho tedy: „A co tvůj otec?“ „Můj otec mne už nezajímá, víš, opravdu se na něj zlobím... toto a tamto.“ Tento prst pálí,
tohle je prst otce. Musíte říct, že svému otci je třeba odpustit. Dokud svému otci neodpustíte, Kundaliní nebude stoupat. Ona má
o vás všechno zaznamenáno. Na svého otce se nemáte co zlobit, prostě odpusťte! Pak Kundaliní stoupá. Říkáme Otčenáš. Proč?
K čemu? Co je to Otčenáš? Je to mantra! Je to opěvování v tomto centru. Bez vyřčení Otčenáše, pokud je vaše čakra napadená,
nedokážete vaši Kundaliní přimět stoupat. Je tak překvapivé, jakým způsobem jsme všichni společně vystavěni, a jak jsme
součástí celku. Je velmi překvapivé, jak to na nás působí a jak nás to ujišťuje, že to děláme tak, jak se to dělat má. Není to jako
jakákoli jiná takzvaná „Boží organizace“, kde zaplatíte nějaký obnos, stanete se členy a tím končíte. Nebo se vidíte ve svém
guruovi, že váš guru je ohromný a podobný nesmysl. Takto to není. To vy se tím máte stát, jste to vy, kdo to má znát, je to vaše
vlastní síla! A tohle člověk musí pochopit. A jistě, že se jim za ty nesmysly nemá platit. Chci říct, že prostě nechápu, že těm
budižkničemům platíte. Když si nelze Boha koupit, proč byste tedy měli za cokoli platit těm příšerným lidem? Není proč platit, ale
vy platíte, platíte jim. Myslíte si, že si kupujete svého gurua. Jakýkoli „guru“, který takovou věc přijímá, který se nechá kupovat,
není guru, ale parazit, obyčejný parazit, nic než parazit. Venku je teď mnoho takových parazitů, protože jste tak prostoduší. Jste
naivní ve způsobu, že nechápete, že člověk patřící k Bohu jen dává. Nedokáže brát. Nedokáže si nic vzít. I když dáte jednu věc, dá
vám odměnou za to deset věcí. Nemůže brát. A tohle je tak snadné pochopit. Vše je naprosto jednoduché, jen lidské bytosti se
poněkud zkomplikovaly a tato komplikovanost rozhodně vytvořila problémy pro probuzení Kundaliní. To bez pochyb. Ale nevadí.
Ať už jsou ty komplikace jakékoli, my teď známe všechny triky. Všechny ty permutace a kombinace a jsem si jistá, že to budeme
schopni vypracovat. Děkuji vám. Ráda bych, abyste Mi předtím, než pokročíme dále, položili nějaké otázky. Bůh vám žehnej.
Prosím, ptejte se. Neměli byste se Mě obávat, ani byste neměli být jakkoli v rozpacích. Neměli byste však být hrubí nebo se
něčemu vysmívat, to není vhodné. Není tu nic k výsměchu nebo proč být hrubý, to by nebylo dobré ani nápomocné vaší realizaci.
Prosím položte Mi otázky, jestli nějaké máte. Jinak začneme s realizační částí programu. Ano, moje dítě? (Ne zcela srozumitelné,
ale muž se v zásadě diví, že realizace může být tak okamžitá, že pro ni není třeba tvrdě pracovat.) Že pro to musíte tvrdě
pracovat, to jste si myslel? Dobře. To je dobrá myšlenka, protože všichni takto uvažujeme. Nic nového. Všichni se podivují, jak to
můžete získat tak snadno. Ano, dostanete to, bez pochyb... Ale jak? Já možná znám ten trik... Musí na Mě být něco
mimořádného. Mým úkolem je toto vykonat. Já to vím. Dobrá? Oni mluví a mluví... Víte, v Kalifornii byl jakýsi muž a ten jim
podříznul jazyky, dovedete si představit? Aby ho zatlačili dovnitř, tomu se říká ´kečarí avasta´ (sanskrt). Umíte si to představit?
Podříznout jazyk... A teď všichni tito staří lidé v Indii kývou takto jazykem, jako psi. Stále s tím žijí. Ten chlápek je mrtvý, pryč,
víte... Mluvil o Krija józe a tak... Teď už je pryč, ale tito lidé mají vyvěšené jazyky a žádnou realizaci, nic. Lidé stáli na hlavách a
žádná realizace, nic. Řeknu vám jednoduchou věc. Je potřeba si uvědomit, že jsme neudělali nic, abychom se stali lidskými
bytostmi, že ano. Takže pokud se máme stát nadlidskou bytostí, tak také nemusíme nic dělat. Je to totiž živoucí proces. Co je
potřeba pro živoucí procesy? Zcela jednoduché věci. Chcete-li vyklíčit semínko, dáte jej do matky Země. Ona zná celou tu práci a
dělá ji pro vás. Děláte něco vy? Stojíte na hlavě či běháte? Nebo děláte nějaké cviky, abyste dosáhli jeho vyklíčení? Nic. Je to
živoucí proces. Pro živoucí proces vy sami nic dělat nemusíte. Ale po realizaci, což je unikátní věc, poté, co lidská bytost dostane
svoji realizaci, pak cítí tu sílu, co jí prochází, takže už není nadále zvířetem, není již neživou věcí. Tento mikrofon ale neví, že do
něj mluvím, neví, že vede elektřinu a ani v nejmenším nedokáže dělat nic sám o sobě. Ale zde víte, že ta síla proudí skrze vás,
budete vědět, jak s ní nakládat a také ji budete naprosto ovládat. A o tom mluvím. Je to fantastické, že? A nic to nestojí. Není co
ztratit. Je to za hubičku. Ano, souhlasím, říká se, že musíte dělat mnoho, dokonce i u probuzení Kundaliní. Bože! Četla jsem takto
tlustou knihu, všechen ten nesmysl jsem číst nedokázala, ale v té knize tvrdili, že Kundaliní je v žaludku. Představte si! Cokoli...
Víte, o Bohu, o Bohu může psát i Hitler! Napoleon může psát, kdokoli může psát. Ale Já musím dodat to zboží. Já musím!
Řekněme, že jsem bankéř, u kterého máte klíč, který vám musím vrátit. To je celé. Řeknu další jednoduchý příklad. Řekněme, že
tato svíčka je rozsvícená a tamta není. To světlo se jen musí dostat k té druhé, protože je to k tomu uzpůsobeno. Ale pokud to
nevidím, nic o tom nevím, pak mohu vzít rozsvícené světlo, nebo nemusím, můžu dělat různé věci, které mohou být i absurdní. A



proto s tím pokračujete. Jako třeba s indickými vesničany, kteří nikdy neviděli elektřinu. Když přijedou a řeknete jim: „Zhasněte
světlo,“ půjdou a začnou ho sfoukávat. Celou noc budou foukat a pak poví: „Sfouknout toto světlo je velice obtížné!“ Protože
neznají ten trik. To je to tajuplno, ta záhada křesťanských církví. Mluví o záhadách. Co je na tom tajuplného? Protože nevíte nic,
nazývejte to záhadou... velmi hezké! Nejde o nic záhadného, uvidíte to všechno jasně. Jasně uvidíte, jak se to všechno děje.
Můžete vidět vzestup Kundaliní, vidět jak proudí, ale oni to nechtějí akceptovat, jsou příliš domýšliví. Tak to je. Stejné je to s lidmi
všech církví, nejen jedné, oni všichni jsou tak ješitní, nechtějí to přijmout. A tihle ztratí všechny své šance! Ta šance je teď, teď je
ta doba. Protože oni chtějí pokračovat v tom svém stavu. Ano, musíte vědět, že v Indii, jsou ve vesnicích tisíce sahadžajogínů,
tisíce, víte? Čím více jste prozápadní, čím rozvinutější jste, tím méně tíhnete k realitě. Preferujete, myslím, plast před realitou. A
proto máme na Západě mnohem méně sahadžajogínů, avšak velice dobré kvality. Velice dobré kvality. Protože jsou inteligentní,
logičtí, jakmile najdou pravdu, přilnou k ní. A vypracují to. Jsou to velice inteligentní lidé. Potřebujete opravdu ryzí inteligenci,
abyste to pochopili. Ale pokud máte předpojatou mysl, pak je to vcelku obtížné. Přesto, když to funguje, jak to chcete dále
popírat? Nejlepší je, že jste hledači a hledali jste. Řekněme, že jsem navařila. Zapomeňte, jak jsem to vařila, lepší bude, když se
najíte, že? Musíte jíst, Musíte ochutnat, ne Já. Nějaké další otázky, prosím? (Nezřetelná otázka muže z publika: zda bude
probuzení Kundaliní jednoduché nebo složité) Naprosto jednoduché! Dokonce i slovo „jednoduché“ je příliš. Tatkšana, v sanskrtu
je to ´tatkšana´ - stane se to v okamžiku. Ale občas jste tak složití, že nebohá Kundaliní nedokáže vzestoupit. Jste tak
komplikovaní! Ale to je také jednoduché, musíme to vyčistit! Někteří, kteří přišli včera, aby dostali realizaci, tu sedí dnes dost
oprávnění k tomu, aby dali realizaci druhým. Oni teď budou dávat realizaci. Je to naprosto jednoduché, není potřeba se toho
vůbec obávat. Je to teď v pořádku? Měli bychom začít.... ne? Musíte si ale také uvědomit, že svou seberealizaci dostáváte díky
tomu, že Boží milost se tak rozhodla učinit. Ale také musíte pochopit i svou vlastní hodnotu. Že jakmile dostanete realizaci,
neměli byste se ztratit. Musíte se v tom snažit více růst a ovládnout umění Kundaliní. Takto jsme v Brightonu, myslím, dali
realizaci docela hodně lidem. Ale oni se nedají na Sahadža jógu, protože nechtějí dávat realizaci druhým, chtějí si to nechat pro
sebe, po jediném roce je to všechno ztracené. Pak znovu přijdou za Mnou: „Matko, ztratili jsme vibrace.“ Avšak vibrace vám byly
dány, abyste je dávali druhým, musíte pomáhat druhým. Nemůžete... Není to individualistická věc! Musíte to sdílet! Jako bych z
vás učinila kapitalisty a vy ten kapitál sdílíte se všemi ostatními. Jinak z toho nemůžete mít radost! Dokud to nedáte druhým,
nikdy si toho nebudete moci užívat. Kristus řekl, že když rozsvítíte světlo, nedáte ho pod stůl. Přesně tohle je ta situace. Máme
tady v Brightonu, samozřejmě, některé ohromné sahadžajogíny, kteří odvádí úžasnou práci, a jsem si jistá, že vy všichni
dostanete realizaci a splníte ten účel, pro který jste ji dostali. A ne, že se prostě ztratíte. Je to velice špatné - myslím, že je to
nevděk k Bohu, který vám realizaci dal. Musíte tedy zkoušet dávat realizaci druhým, jinak se toto hnutí nebude šířit, zůstane jen u
vás, nepůjde dále. Naučíte se tu metodu, je to velmi snadné. I děti dokážou dávat realizaci. Není to tedy obtížné, ale musíte se do
toho dát, vyšetřit pro to nějaký čas a jít v tom kupředu. Bylo by velice sobecké získat realizaci jen pro sebe, nebo když jste
nemocní, tak vyléčit jen sebe. To je velice sobecké! Onehdy jsme měli dámu, měla vykloubené rameno. Vzpomínáte? A byla
vyléčena. Nikdy se už neukázala! Přišla si jen nechat vyléčit rameno. Zítra bude mít něco jiného a přijde zase. Tohle není správné,
vymámit a využít Boží soucit. Protože lidské bytosti zcela postrádají duchovní bohatství, a když nám Bůh dal prostředky a
metody, musíme zkoušet předávat dál, čeho se nám dostalo. V pořádku, pojďme na to. Jak jsem řekla, je to velice jednoduché.
To je nejlepší způsob. Vidíte? Takoví lidé jsou k mání. To jsou přesně ti lidé. Jen se nad tím zamyslete. Víte, nechtějí realizaci.
Nechtějí to. Tito jsou v pořádku. Ale podívejte, co přišlo za čtveřici. Jen se na ně podívejte. Oni to nechtějí! Musejí být svázáni s
nějakým guruem, nebo tak. Dokud nebudou kompletně vyřízení, do Sahadža jógy nepřijdou. Víte, musí padnout na takovou
úroveň, kde už nevidí žádnou cestu ven. Jen tehdy se dají na Sahadža jógu. Což je pro Mne také příliš, že ano? Je lepší se na to
dát, když jste zdraví, když jste v pořádku. V pořádku. Zujte se, prosím. Hlavní věcí je, že nemůžeme dát realizaci těm, kteří ji
nechtějí. Budu velmi upřímná, to neumíme. Je tak respektována vaše úplná svoboda. Pokud ji nechcete, tak je lepší, když
odejdete. Onehdy - včera sem přišel jeden pán. Řekla jsem mu, ať dá takto ruce, ale neudělal nic. Takto seděl. Ptám se: „Proč jste
tady?“ „Přišel jsem se podívat.“ Říkám: „Na co? Žádný pozorovatel tu není potřeba, přišel jste si pro realizaci.“ Ale oni nechápou,
že i když je to zadarmo, neznamená to, že si na nás mohou dovolovat. To není v pořádku, není to vůči nám správné ani fér. Není
správné sem přijít a takto nás obtěžovat. Protože jestli realizaci nechcete, je lepší odejít. Ale jestli ji chcete, musíte se posadit a
přijmout ji. Je to totiž pro nás velká zátěž, s lidmi, kteří blokují, kteří brání Kundaliní v pohybu. Jsou na překážku. Nemohou získat
realizaci, nedokážou jít kupředu, je lepší, když odejdou a neztěžují nám to. Je mnohem lepší nápad tu nemít ty, co to nechtějí.
Protože, víte, ani Božstva nemají ráda takové lidi, kteří si sem přijdou jen sednout... Nemají to ráda! Vůbec se jim takoví lidé nelíbí
a je pak velice těžké pokračovat s prací, když jsou u toho lidé, kteří realitu odmítají. Prosím, dejte ruce takto, přesně tak. Vyzujte
si, prosím, boty. A takto dejte ruce. Důvod vyzutí je zcela prostý. Protože bez bot se dotýkáte země, matky Země. Nohy dejte
takto, na zem. Narovnejte obě dlaně. A zavřete oči, to je celé. Mnohem lehčí. Jen zavřete oči. Nechte oči zavřené, protože když



Kundaliní stoupá nad toto subtilní centrum, pak dochází k rozšíření zorniček, a proto musíte nechat oči zavřené, protože
Kundaliní nebude stoupat, dokud jsou vaše oči otevřené. Jedno je tedy jisté, nejde tu o žádnou hypnózu.



1982-0515, O našem růstu a zrání (6 min)

View online.

19820515 - O našem růstu a zrání

Jsem opravdu pyšná máma, když vidím tolik sahadžajogínů a musíme chápat, že i když jste přivedli málo nových lidí - možná je
jich málo, musíme si uvědomit, že každý z vás je teď realizovaná duše. Každý z vás tak vyrostl, že sám může vytvořit jádro a dále
růst společně kolektivním způsobem. Jednotlivé sazenice vyhnaly silné výhonky a určitě mohou být přesazeny na jiná místa a
vypracovat to, protože každý z vás je prorok. Ráda bych věděla, zda si to uvědomujete, nebo ne. Samozřejmě, že máte z realizace
radost, blaho, všechno to máte. Dozráli jste k tomu. Dosáhli jste toho pomalu a neochvějně, a protože jste teď dospěli jako strom,
každý z vás je tak důležitý a tak mocný. Vím, že málo lidí, kteří přichází, jsou kolektivní a zpočátku zjišťujete, jak je obtížné s nimi
jednat, protože ještě nevyrostli, stále ještě nejsou na té úrovni, kde by si skutečně uvědomili svoji důležitost. Ale vy všichni byste
měli pochopit svoji vlastní důležitost, i svoji vlastní kvalitu, které jste dosáhli. V jakýchkoli jiných takzvaně falešných organizacích
například v církvi, je pouze jeden kněz. V celé lokalitě existuje jeden kněz, ačkoliv o tom nic neví, nevadí. Ale přesto, existuje jen
jediná osoba, která je církví i zplnomocněna. Každý musí poslouchat jedinou osobu. Ale vy všichni zde jste dynamičtí lidé, každý
z vás je schopen dobře přednášet. Samozřejmě, vy všichni můžete velmi dobře dávat seberealizaci, o tom není žádných pochyb.
Ve všech vašich skupinách se musíte snažit stát na vlastních nohou. Snažte se o to ve svých kolektivech. Myslete na všechny
rozměry, do kterých můžete proniknout. Protože teď jste připraveni, jste teď proroci. Nemusíte záviset na nikom, ani kvůli tomu
nemusíte záviset na svých kolezích. Můžete to dělat individuálně, i když jste navzájem spojeni. Všichni rozumíte stejnému
jazyku, máte společnou pravdu a všichni jste spolu. Ale dynamičnost do vás musí přicházet individuálně a každý z vás, ve vlastní
sféře, ve vlastní linii, to může vypracovat, protože víte o Sahadža józe všechno. Snad ti polovyučení to ještě neví. Stále si ještě
snad něco racionalizují, nevadí, i oni budou v pořádku. Ale dokud jste zainteresovaní, jste všichni proroci a jako proroci musíte
vystupovat, veřejně se projevovat. Kamkoliv jdete, hovořte o Sahadža józe, řekněte jim: „Toto k nám přišlo, toto je světlo. Víme
vše.“ Chci říct, že o tom nemusíte mít žádné pochyby, ano? Ale problém je, že cítíte, že ostatní nerozumějí, jsou to hloupí, blázniví
lidé, nebo jsou orientovaní na ego, nebo jsou agresivní, nebo vám udělají to či ono. To je pravda, ale musíte vědět, že není jen
jeden člověk, který to vybojovává, jsou jich tisíce po celém světě, kteří znají váš jazyk, znají vaši věc. Všichni vědí totéž. Takže to
nebudete vybojovávat sami. Jakmile to jednou víte, užasnete, kolik síly do vás začne proudit. Čím více na to myslíte, meditujete
na svoje já, abych tak řekla, víte, že vy sami jste proroci. A pak vidíte rozměry, z nichž mnohé jsou Moje dimenze, které vidím,
když tu sedím. Tak v každém oboru, v každé profesi, kamkoliv se hnete, musíte mluvit k lidem a hovořit o tom.

http://amruta.org/?p=26228


1982-0515, Púdža v Brightonu, 15/05/1982, (nekontrolováno), Brighton, Anglie
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Púdža v Brightonu, 15/5/1982, Brighton, Anglie Jsem opravdu pyšná máma, když vidím tolik sahadžajogínů a musíme chápat, že
i když jste přivedli málo nových lidí - možná je jich málo, musíme si uvědomit, že každý z vás je teď realizovaná duše. Každý z vás
tak vyrostl, že sám může vytvořit jádro a dále růst společně kolektivním způsobem. Jednotlivé sazenice vyhnaly silné výhonky a
určitě mohou být přesazeny na jiná místa a vypracovat to, protože každý z vás je prorok. Ráda bych věděla, zda si to
uvědomujete, nebo ne. Samozřejmě, že máte z realizace radost, blaho, všechno to máte. Dozráli jste k tomu. Dosáhli jste toho
pomalu a neochvějně, a protože jste teď dospěli jako strom, každý z vás je tak důležitý a tak mocný. Vím, že málo lidí, kteří
přichází, jsou kolektivní a zpočátku zjišťujete, jak je obtížné s nimi jednat, protože ještě nevyrostli, stále ještě nejsou na té úrovni,
kde by si skutečně uvědomili svoji důležitost. Ale vy všichni byste měli pochopit svoji vlastní důležitost, i svoji vlastní kvalitu,
které jste dosáhli. V jakýchkoli jiných takzvaně falešných organizacích například v církvi, je pouze jeden kněz. V celé lokalitě
existuje jeden kněz, ačkoliv o tom nic neví, nevadí. Ale přesto, existuje jen jediná osoba která je církví i zplnomocněna. Každý
musí poslouchat jedinou osobu. Ale vy všichni zde jste dynamičtí lidé, každý z vás je schopen dobře přednášet. Samozřejmě, vy
všichni můžete velmi dobře dávat seberealizaci, o tom není žádných pochyb. Ve všech vašich skupinách se musíte snažit stát na
vlastních nohou. Snažte se o to ve svých kolektivech. Myslete na všechny rozměry, do kterých můžete proniknout. Protože teď
jste připraveni, jste teď proroci. Nemusíte záviset na nikom, ani kvůli tomu nemusíte záviset na svých kolezích. Můžete to dělat
individuálně, i když jste navzájem spojeni. Všichni rozumíte stejnému jazyku, máte společnou pravdu a všichni jste spolu. Ale
dynamičnost do vás musí přicházet individuálně a každý z vás, ve vlastní sféře, ve vlastní linii, to může vypracovat, protože víte o
Sahadža józe všechno. Snad ti polovyučení to ještě neví. Stále si ještě snad něco racionalizují, nevadí, i oni budou v pořádku. Ale
dokud jste zainteresovaní, jste všichni proroci a jako proroci musíte vystupovat, veřejně se projevovat. Kamkoliv jdete, hovořte o
Sahadža józe, řekněte jim: "Toto k nám přišlo, toto je světlo. Víme vše." Chci říct, že o tom nemusíte mít žádné pochyby, ano? Ale
problém je, že cítíte, že ostatní nerozumějí, jsou to hloupí, blázniví lidé, nebo jsou orientovaní na ego, nebo jsou agresivní, nebo
vám udělají to či ono. To je pravda, ale musíte vědět, že není jen jeden člověk, který to vybojovává, jsou jich tisíce po celém světě,
kteří znají váš jazyk, znají vaši věc. Všichni vědí totéž. Takže to nebudete vybojovávat sami. Jakmile to jednou víte, užasnete,
kolik síly do vás začne proudit. Čím více na to myslíte, meditujete na svoje já, abych tak řekla, víte, že vy sami jste proroci. A pak
vidíte rozměry, z nichž mnohé jsou Moje dimenze, které vidím, když tu sedím. Tak v každém oboru, v každé profesi, kamkoliv se
hnete, musíte mluvit k lidem a hovořit o tom. Dále jsou jisté záležitosti - vymysleli jste jistá pravidla a předpisy pro Sahadža jógu
a sahadžajogíny. Je to proto, aby bylo vidět, kolik jich je nedopečených a kolik plně vypečených. Tak, jak jsme vytvořili jistá
pravidla a omezení - protože ti, kteří jsou skutečně hotoví, je akceptují bez jakýchkoliv těžkostí, jsou absolutně tam. Teď jak víme,
existuje mnoho kategorií lidí, kteří k nám přicházejí. Prvotřídní lidé se dostanou do Sahadža jógy bez jakýchkoliv těžkostí. Jsou
prvotřídní. Dosáhnou svých sil, považují tyto síly za samozřejmé, začínají své síly prosazovat, zkrátka se tím stanou. Jak se říká,
máme hotový vzor prstenu a jen tam musíme vsadit diamant. A vy zjišťujete, že diamant je v pořádku. Prostě se v tom usadí. Ale
někteří lidé i po realizaci jdou trochu ze strany na stranu. Nevadí, všichni se vzpamatují. Ale těch, kteří jsou prvotřídní lidé, musím
dodat, že je docela hodně. Mohu říci, že znám tolik guruů, kteří jsou skutečnými guruy, nemyslím ty nepravé, na ty zapomeňte a
zapomeňte i na ty falešné, ale ty skutečné, oni nemají nikoho takového, ani jediného člověka. Jako mi například velice upřímně
řekl Gagangar Maharaj. Řekla jsem: "Proč jim nedáte realizaci?" Řekl: "Kdo dal realizaci mě?" Musel jsem velice tvrdě pracovat."
Toto a tamto... "Dobrá", říkám, "měl jsi gurua, který ti dal realizaci, takže tvojí povinností gurua je dávat ji dál." A on na to:
"Jednomu jsem ji dal. Pracoval jsem na něm dvacet pět let. Vyčistil jsem mu Ádžňu, vyčistil jsem všechno, dal jsem mu realizaci.
A co teď dělá?" Řekl: "Matko, teď se s ním někdy setkáš. Musíš toho chlapa vidět, je hrozný, teď vydělává peníze a běhá za
ženskými." Po realizaci, po dvaceti pěti letech jeho práce. Řekl: "Nemám s tím člověkem nic společného." Ten chlapík se
jmenoval Anna Maharaj. Řekla jsem: "Dobrá, podívám se na něho, jestliže přijede do Bombeje.” Tak tedy přijel do Bombeje a
jedna z mých žaček ho pozvala do svého domu. Ona je docela bohatá paní a řekla:"Matko, Anna Maharaj přijel a vy jste mi
předtím říkala, že byste se ráda s tím člověkem setkala, takže on je zde, přijdete?" Šla jsem tam, on se samozřejmě dotkl Mých
chodidel atd., ale představte si, on v Mé přítomnosti kouřil. Dotkl se Mých chodidel a sedl si. Především začal pomlouvat svého
gurua, toho, který na něm pracoval po dvacet pět let, umíte si to představit? Chci říci, že vy jste velice laskaví lidé, protože Mě
nepomlouváte. Já jsem na vás nepracovala dvacet pět let a podívejte se, on o svém guruovi mluvil špatně. A řekl že: "Víte, můj
guru, - proč by měl jít do Bombeje, k čemu to je?" Protože tento chlapík vydělával v Bombeji peníze, tak nechtěl, aby tam šel a
mluvil proti němu. "A proč by měl jít do Bombeje? Neměl by opustit svoje místo. Je mu dobře na vrcholku hory. Je zapotřebí, aby
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z ní sestupoval?" Takovýmto způsobem tam mluvil. Řekla jsem: "Skutečně? To je váš guru a vy o něm nemáte mluvit špatně." On
na to: "Ale tohle je pravda, nepotřebuje odejít z toho místa, víte?" A pořád ještě kouřil. Řekla jsem: "Dobrá, už musím jít." S tolika
ženskými kolem sebe, které tiskly jeho chodidla atd., pil spoustu mléka a užíval si sám sebe, kouřil a mluvil velice povýšeně ke
svým takzvaným žákům. Ubožáci, víte, byli to prostí lidé. Řekla jsem: "Dobrá, už musím jít. Takže jen položte… dám vám nějaký
kumkum na čelo." Vzala jsem trochu kumkumu a dala jej na jeho čelo. Jeho Ádžňa jen hořela, spálila jsem si prsty. Řekla jsem:
"To je ono. V pořádku, když odcházím, tak Mi můžete dát trochu na Moje čelo." A vsála jsem jeho prst dovnitř, že s ním nemohl
pohnout. Prostě jen takto - a měli jste vidět jeho obličej! Řekl:"Pusť mě, pusť mě, Matko, omlouvám se!" Řekla jsem: "Teď slíbíš, že
nebudeš pomlouvat svého gurua, jedině pak tě pustím." Řekl: "Dobře, dobře! Prosím, pusť mě!" Tak jsem jeho prst pustila. Ale
víte, ta dáma - sahadža- jogínka, která tam byla, která byla zachráněna před tolika problémy, protože byla jasnovidkou, tak té řekl
lež, dokonalou lež. Řekl: "Já jsem dával sílu Matce. Víte, oni to viděli z dálky. Takže já jsem se třásl, protože jsem Jí dával sílu."
Víte, on se třásl, on Mi dával sílu. Ale ta dáma tehdy měla chápat, že když se někdo třese, značí to, že je s ním něco v nepořádku.
A pak řekl: "Teď vám dám také takové síly, jako šly k Matce." Toho času Sahadža jóga právě začínala, měla bych říci, že to byl
úplný začátek. "Tak teď by bylo lepší mít Jagnyu. Om. Kvůli tomu musíte všichni přinést jeden a čtvrt "toly" zlata." To je asi 10
gramů. "A dáte to mně." Toto byl začátek konce. Všechny jejich peníze, celé jmění. Všechno nějakým způsobem vysál. A její
sestra Mne potkala, když jsem tehdy cestovala z Dillí do Bombeje. Vrhla se Mi k nohám a začala plakat. Řekla jsem: "Co se děje?"
Odpověděla:"Matko, ten chlap nás oloupil." Řekla jsem:"Kdo?" "Ten Anna Maharaj." Zeptala jsem se: "Jak? Vzpomeňte si na ten
den, kdy jste ho viděla třást se. To je ten problém." Takto byla tímto chlapem napálena, který jí napovídal úplnou lež. Kdyby
bývala viděla vibrace toho člověka, vše by bylo v pořádku. Na to sahadžajogíni zapomínají. Jsou proroky, mají svoje síly, jejich
síla je jejich Duch, jejich vibrace, ale oni pořád zapomínají na to, že máme nové vědomí, vibratorické vědomí. Musíme vše
posuzovat vibracemi. A to je jediný bod, na kterém tito proroci ztroskotají. Pokud to není pravda - víte, Já jsem velice nevinná,
velice prostá, prostě těm věcem vůbec nerozumím. Nevím o lidském darebáctví, jak chodí kolem a říká lži atd., ale podle vibrací
vím absolutně, co je zač. Můžete mi cokoliv napovídat se vším svojím darebáctvím, se svojí inteligencí a svojí zvláštní bystrostí.
Vím, co jste zač, protože znám jenom vibrace. Ale jinak jsem velice prostá, neumím racionalizovat nebo cokoliv chápat, ale podle
vibrací vím, kde jste. Stejným způsobem si i vy rozvinete vibratorické vědomí a jeho citlivost a zkuste pochopit věci vibratorickým
vědomím. Pokud toto umíte, budete dokonalí proroci. Budete dokonalí proroci. Ale mezi námi se také najdou lidé, kteří nejsou tak
dokonalí. Na takové by se nemělo nikdy spoléhat, nemělo by se jim důvěřovat, protože jsou nehotoví, mohou se stát negativními,
mohou se stát pozitivními. Takže by se na ně nemělo spoléhat a mělo by se s nimi jednat s malou rezervou. Jakmile budou v
pořádku, můžete je vzít do svých řad. Například, nedávno se jedna dívka vdala za někoho, kdo je velký sahadžajogín, a protože jí
řekl, že ji miluje a všechny ty nesmysly, tak jsem řekla: "Dobrá, baba, oženíš se s ní." Ale věděla jsem, že tahle je na nic, ale co říci?
A tato paní to pak zkusila, vlastně se mnou cestovala a pokusila se zachytit v Mém srdci s těmi bhúty, které měla - absolutně.
Dvakrát to udělala. Duchové jsou v ní tak vychytralí, mazaní, že když se vrátila do Austrálie, víte, předvedla se takovým
způsobem: "Ó, ona je tak nejistá a její manžel se o ni nestará atd.” A představte si, všichni z toho ášramu by byli ztraceni. Ale
věděla jsem, že se něco děje, tak jsem tam zavolala. Ihned jsem to zjistila a řekla jsem: "Podívejte se na její vibrace!" Řekli:
"Matko, nevidíme, že by s ní bylo něco v nepořádku." Což znamená, že za prvé nikdy neviděli její vibrace. Stane se, že jakmile jsou
vibrace ztraceny, nemůžete nic cítit. Ona je předtím všechny tak pohltila, že nebyli schopni o ní nic zjistit. Umíte si to představit?
Pak jsem se racionálně zeptala: "Můžete nahradit Warrena kvůli jeho ženě?" A oni se vyděsili. Takže musíme být velice, velice
ostražití, extrémně ostražití, co se týče těchto polovypečenců. Vždycky se pokusí vás stáhnout dolů. Nedopečení lidé se vás vždy
pokouší stáhnout dolů, dokud nejste dost silní, abyste je vytáhli nahoru. Protože oni to nedělají, nejsou si toho vědomi, ale
podléhají posedlosti těchto lidí, a když něco dělají, snaží se dělat všechny možné aktivity proti Bohu. Další případ, o kterém vám
řeknu, byl v Ženevě. Ze začátku nemluvím otevřeně o kom. Dokud je to možné, otevřeně to neříkám, protože to není slušné. Dejte
jim šanci, půjdou nahoru, vypracuje se to, nevadí. Mohu to zařídit. Ale když se obtížná osoba stává kolektivní záležitostí, pak o
tom musíme hovořit otevřeně. Protože, víte, tito lidé půjdou za nějakým člověkem a něco mu řeknou, něco dalšímu člověku, něco
třetímu. Takže musíte být velice ostražití. Oni si to neuvědomují - to je na tom to nejlepší, že si neuvědomují, co dělají. Jako
například tato dáma v Ženevě se stále každého ptala: "Co si myslíte o panu X nebo Y?" Dobrá, něco řeknete, pokud je to negativní,
ona se toho chopí. Předevčírem jsem byla velice šťastná, když mi Ray řekl něco dobrého o Pamele. Řekl: "Pamela je velice
umělecky založená dáma." Když začínáte vidět na druhých jejich dobré stránky, dává Mi to potěšení, dává Mi to pocit štěstí a
radosti. Ale když začínáte vidět na druhých jejich špatné stránky, nelíbí se Mi to. Někdy vás také v této záležitosti zkouším. Víte,
někdy něco řeknu schválně: "Co je za problém s Rayem?" - řeknu třeba. Já vím o všem, co je v pořádku či nepořádku, prostě jen
zkusím, do jaké míry tuto osobu posuzujete. Pokud ji podporujete v tom správném, co dělá, pak vím, že jste v pořádku. Mám to
ráda, oceňuji vás, skutečně vás kvůli tomu zbožňuji. Takže jakákoliv je pravda, měli byste mi ji říci, protože Já pravdu znám, ale já



si prostě s vámi zahrávám, abych viděla, co si myslíte o druhém člověku. Takže se snažte na druhém vidět dobré stránky. Ale
jednu věc byste měli chápat, pokud je nějaký člověk hádavý, snaží si vás podmanit - v Birminghamu máme takovýto problém, o
kterém jsem se ještě nezmínila. Doposud jsem to držela v tajnosti, ale říkám lidem, že v Birminghamu existuje problém a ten
problém pochází od člověka, který si toho není vědom. Budu s tou osobou hovořit. Řekněte té osobě, že by se měla tohoto
problému zbavit. Ale pokud to neudělá, pak o tom budu muset mluvit otevřeně, protože nechci, aby bylo centrum v Birminghamu
ztraceno. Bývali bychom ztratili Ženevu, říkám vám, bývali bychom ji ztratili. Všichni byli proti všem a vznikly velké problémy kvůli
jediné osobě. Ačkoliv jste plně hotoví, pořád ještě nejste tak kolektivně uvědomělí a neceníte si druhých, jak byste měli. Všichni
jste jedno. Nejde jen o to vážit si, vy nemůžete existovat jeden bez druhého. Tak pomalý a stabilní, jako je anglický charakter - což
je velmi dobrý charakter, ale může být velmi pomalý. Pomalu a neochvějně musíte jít nahoru, nad svoji ulitu a vidět krásu druhého
sahadžajogína. Vidět to, co je dobré na té osobě, takže to vstřebáte. Někteří lidé mají jisté schopnosti. Pak - překvapivě jsem
mluvila s Pamelou o Rayovi a ona ho hodně chválila a to Mne skutečně mimořádně potěšilo, ačkoliv musím říci, že Brighton
možná nebyl včera na programu tak bystrý, rozzářený, bylo málo lidí, ale nevadí. Dává to hodně energie, když vidíte, jak si
sahadžajogíni uvědomují navzájem cenu toho druhého. No, někdo má problém, řekněme, levostranní lidé mají vždycky na Mé
přednášce problém, upadnou do spánku, přirozeně - oni musí. Až tak na tom nezáleží, pracuji na nich, i když spí. Ale když na nich
pracuji, musím sama také spát, abych do nich vešla, víte? Ale ta brzda prostředí existuje - nevadí, ono to přejde. Existují způsoby
a metody, jak to vypracovat. Ale pro Mě to není tak důležité, důležité je, zda spíte vůči svým druhům, druhům v Sahadža józe.
Jste vůči nim bdělí? Oni jsou přesně jako vaše ruce, oči, nos, vaše všechno. Všichni jste jeden. Nemůžete být jeden bez druhého,
protože vy jste ti jediní lidé, kteří dostali oči, aby viděli. Jste jediní lidé, kteří jsou vědoucí. A není nás málo. Myslíme si, že je nás
málo. Víte, jiní guruové jich mohou mít tisíce, ale oni nejsou k ničemu - tak jak jdou, odpadnou. Možná obohacení o ocasy a rohy!
Ale oni nejsou uvědomělí lidé. Ale vy jste uvědomělí. Na jedné straně musíte vytáhnout lidi, kteří nejsou tak moc uvědomělí, na
straně druhé si musíte považovat těch, kteří jsou uvědomělejší. A toto je nutno chápat. ...méně, než co je. Musím říci, že byste to
měli více říkat, chcete-li přinutit býka, aby se pohnul, je tak? Řekněte trochu více, než můžete, protože cokoliv řeknete, není
nadarmo a tady jde o Nekonečno. Ale nemělo by toho být tolik, že to nesnesou. Jako Warren měl zážitek, o kterém jsem mu
řekla: "Řekni to jen sahadžajogínům, neříkej to nikomu jinému, protože ostatní tomu nebudou věřit." V jeho autě nebyl benzín a on
musel jet dělat propagaci, tak to objížděl. A udělal celou propagaci za osm dní, a když se vrátil, docházel mu benzín. Chlap u
benzínové pumpy mu řekl: "Vaše nádrž je plná, proč chcete tankovat?" Proč ne? Toto lze udělat, ale neříkejte to nikomu jinému,
protože ti jen řeknou: "To je báchorka, že?" Slyšeli jste příběh o chlebu a rybách, že? Protože je to tak v Bibli, věříme tomu. Proč ne
dnes? Viděli jste, že se stalo tolik podobných věcí, mám na mysli události během vašeho života. Ale když jim řeknete o těchto
věcech, oni vám neuvěří. Takže celá vaše moudrost je v tom, že věříte, že jste v Božím království a On je všemocný a hodlá vám
dát vše, co chcete a po čem toužíte. Lidé tomu neuvěří, Já vím. Ale je to pravda, cokoliv si přejete, můžete dostat, a když to
řeknete lidem, neuvěří. Co se týče Sahadža jógy, musíte dělat prohlášení, která nejsou rezervovaná, ale otevřená, se
sebedůvěrou. Nesmělost, která se do toho vtáhne kvůli výcviku, není dobrá. Se sebedůvěrou: "Ano, je to tak! Je to tak! Takto to
je." Když jsem poprvé přijela do Indie, Raul Bai, znáte takovou postarší Indku - ony jsou ve všem trochu plaché. To je ta, co měla
zvednuté ruce nahoru. Křičela: "Bolo Mátadží Nirmala Déví!" a Modi se na ni podíval a nebyl schopen zvednout ruku, víte. Trochu
se ostýchal. Ale ona šla třikrát a pak mu zvedla ruku a řekla: "Co je to s vámi, takový vysoký muž? Proč vám Bůh dal výšku, na co?
Jenom abyste zvedal ruce." A chudák musel zvednout ruku. Takhle je to. Buďte smělí, mějte v sebe úplnou sebedůvěru, protože
jste realizované duše, protože jste proroci. Nebýt rozčilený nebo si dělat starosti, nyní jste proroci! Sebepřijetí! V sanskrtu se
tomu říká "viradž". To je energie, která prostupuje, viradž znamená - užívej si té energie uvnitř sebe. Viradž, "Ra" je energie.
"Viradž" znamená, že si užíváte tuto energii na trůně, vezměte si to za své - považujte to za samozřejmé. Jste teď králové,
chovejte se tím způsobem. To vůbec není arogance. Člověk, který je král, není nikdy arogantní, je-li skutečným králem. Víte, jsou-li
vypůjčení králové, je to něco jiného. Ale jsou-li skuteční králové, nikdy nemohou být arogantní. Tak s tímto zvláštním typem
královského chování budete přitahovat lidi. To není naaranžovaná podívaná, jste to vy! Naopak, toto je výhrada, kterou máte, na
co? Nepotřebujete se vymódit jako žebráci nebo šviháci, ale vaše oblečení by mělo být takové, aby bylo vidět, že jste král, který se
netrápí. A užasnete, že se to vypracuje. Jste lidé, kteří mají nejvíce z Mého času a společnosti a také znám váš jazyk. Přednesla
jsem více řečí v angličtině než ve svém vlastním mateřském jazyce nebo hindí. Věříte tomu? A tak nyní mnoho Indů, kteří se po
získání nezávislosti už moc nestarali o angličtinu, se ji teď snaží naučit a obávají se, že jednoho dne by mohla nahradit sanskrt,
když Matka tak umí anglicky. Takže vás velice jednoduše žádám, abyste převzali odpovědnost a osvojili si svoje síly. Považujte
je za samozřejmost. Už dál nejste otroky. Nyní jste realizované duše. S touto osobností skutečně zvýšíte krásu Sahadža jógy.
Dokud a pokud nejsou na stromě květy, strom nemá žádný význam, a květy se musí rozvinout! Ony se neskrývají, už jste někdy
viděli nějakou květinu, která by se skrývala? Pokryjí celé stromy a voní, protože se chopily svých sil. A vůně se šíří. Každý ví, že



květiny rozkvetly, a všechny včely jsou kolem. Takoví musíte být. Ujměte se svých sil - vnitřních i vnějších, obou. Nejen uvnitř, vně
i na boku. A všichni budou žasnout nad vaší sebedůvěrou, nad vaším soucitem a empatií, nad vašimi schopnostmi a nejvíce ze
všeho nad dokonalou vidjou, úplnou znalostí Sahadža jógy, úplnou znalostí Kundaliní, úplnou znalostí Božského, které máte.



1982-0523, O sexu (7 min)

View online.

19820325 - O sexu (Sydney, Austrálie)

Když se podíváte sem nahoru, uvidíte modrou čáru, která jde dolů. Toto je síla našeho přání, pomocí níž si přejeme. Je to citová
stránka lidské bytosti. Když člověk svou citovou stránku zanedbává nebo ji nerespektuje, pak toto centrum znecitliví. Značně se
poničí. Citová stránka není v této moderní době lidskými bytostmi dobře pochopena. Nerada to říkám, ale je skutečně pravda, že
pokud toto centrum zničíte, první věc, která přijde, je impotence nebo přílišná aktivita. Například násilníci a jim podobní se
objevují, je-li toto centrum zanedbáváno. Obě věci jsou v očích Boha totéž, jakýkoli extrém je špatný. Lidé, kteří říkají, že můžete
získat osvícení pomocí sexu, jsou opravdu, nevím, jak je nazvat... Protože Ona je vaší Matkou, která sedí tady dole. Ona je pouze
vaší Matkou, Ona nemá žádné jiné dítě a Ona je nejsvětější ze svatých. Ona je Duchem svatým ve vašem nitru, a pokud chcete
sex po své Matce... Nevím, jestli to lidé zde chápou. V Indii toto není možné, nedokážeme tento nesmysl pochopit. Je to tedy
stejná urážka vaší Matky, jako když se někteří lidé pokoušejí urazit Matku Marii, tím, že dávají Krista a Ji do velmi podivných
souvislostí. Něco takového, můžeme říci, se tedy děje, když začnete takto mluvit. Je opravdu velký hřích toto dělat své vlastní
Matce, která je Kundaliní, a proto jsem vám onehdy říkala, že jsem viděla, že někteří lidé mají Kundaliní, která pořád hází hlavou a
celá se láme a cítí se naprosto bezmocná, protože velmi zeslábla, neboť svatost toho člověka zmizela. Naše představa svatosti
začala být tak zvrácená, tak zvrácená... A jako by to nebylo málo, máme dnes guruy, kteří nám vykládají, jaká je to prospěšná věc
a jak se za to dostaneme do nebe. Vlastně mají úplnou pravdu, když říkají, že půjdete do bezedné jámy, protože bezedná jáma
znamená peklo. Nač k tomu potřebujete gurua? Vlastně jste se v tomto umění stali mistry. Když jsem přišla do Anglie, žasla
jsem, že vše se točí kolem sexu... Mluví jen a jen o sexu, od rána do večera, vůbec to nechápu. Všichni důležití lidé takto mluví.
Mluví neustále o sexu, v jednom kuse, o ničem jiném než o sexu, to je tak nečisté, tak oplzlé. Mluví o sexu se zvířaty, s dětmi, o
sexu s ... Nevím, co se to s lidskými bytostmi děje. Jak mohou být tak slizcí? Nepřekvapilo by Mě, kdybychom po nějakém čase
měli koupelny ve svých přijímacích pokojích. Víte, existuje něco jako naše soukromí a něco jako přijímací pokoj, kde se
setkáváme s lidmi. Jak můžete o těchto věcech mluvit a jak o tom můžete diskutovat? O věcech, které jsou tak soukromé, tak
posvátné, a takto je ztratíte nebo v tom ztratíte rovnováhu. Toto je jedna z věcí, která se nám děje, protože Bůh nám dal vnitřní
svobodu a my si můžeme dělat, co chceme. Ale ztratili jsme moudrost, o tu jsme přišli. Nevím, proč. Zda za to může prů-
myslová revoluce nebo kdo, nevím. Ztratili jsme však moudrost chápat, že tyto věci jsou škodlivé. Pokud nechápeme, pak
můžeme logicky říci, proč dostaneme nemoci. Díky volnému sexu mají všichni námořníci podle zákona v každém přístavu
možnost dostat injekci na všechny možné komplikace, které pocházejí z jejich sexuálního života. Proč nejste zdraví napořád?
Ztratíte zdraví, všechen šarm z vaší tváře zmizí, bude propadlá a bude vypadat hrozně. To je dobré znamení, protože je vidět, že
příroda na to reaguje. Takže člověk musí být moudrý, aby pochopil, že Bůh nám tuto věc nedal proto, aby nás to poškodilo, ale
abychom vedli dobrý, normální život v manželství. Ne na to, abychom promarnili své síly na tyto věci. Když o tom však lidé
začnou přemýšlet, pak je to ještě horší. Pak se stane to, že naše pozornost se odtud posune na druhou stranu a přejde do žluté
části, přejde do mozku. Když o tom začnete přemýšlet, pak z vás rozhodně budou impotenti, nepochybně už v raném věku.
Protože sex je spontánní. Když o něm začnete přemýšlet, když vaše oči budou těkat sem a tam, buďte si jisti, že vaše pozornost
přešla k něčemu, co omezujete jen na to jedno místo, co je však jinak a probíhá jen ve chvíli, když jste určitým způsobem citově
spontánní. Je to velmi staromódní mluvit dnes o těchto věcech, ale pokud v tom nebudete opatrní... Najděte si statistiky o
americké mládeži a budete žasnout, kolik z nich trpí strašlivými nemocemi. Když jsem jela do Ameriky, zjistila jsem, že devět z
deseti mladých lidí, kteří za Mnou přišli, trpělo těmito strašlivými chorobami a většina z nich byla impotentní. Je to šokující
pravda a je třeba tomu čelit, a ne říkat: „Ó, já jsem v pohodě, já jsem v pořádku.“ Nemá smysl dívat se na věci takto, podívejte se
na statistiky, které jsou k dispozici. Pochopte, že v této oblasti je něco špatně, a prostřednictvím své moudrosti na toto téma
vyvoďte závěry.

http://amruta.org/?p=22192


1982-0704, Guru púdža,04/07/1982, (nekontrolováno), Londýn, Anglie

View online.

V té nejpříznivější době, které se říká Krita juga, jsme se tu všichni shromáždili, abychom porozuměli způsobům a metodám
upevnění našeho principu mistra. Krita juga. Krita juga znamená období, kdy musíte něco dělat. Krita - když je to uděláno. A vy
jste kanály té akce. Děláte práci Boha. Jste kanály Boha všemohoucího a Jeho síly. Na jedné straně v sobě musíte mít onu
důstojnost, slávu (nádheru) a přijetí toho, že jste guru. Na druhé straně musíte být úplně odevzdaní Bohu všemohoucímu.
Veškerá vaše důstojnost a vaše pravomoc pochází od Něho. Zatřetí, stvořil tento vesmír a vás v hravé náladě, a tak musíte
rozpoznat Jeho hru. Takže by skrze vás měla proudit taková veselá, radostná nálada. Doposud jste si gurua představovali jako
někoho, kdo se nikdy nesměje, nikdy se neusmívá, je jen přísný. V případě mistrů, kteří neměli žádný kontakt s veřejností, to bylo
v pořádku. Pověsili se na lano někde v Himálaji. My tady ale stojíme tváří v tvář celému vesmíru, který musí přijmout bublající
proudy vaší lásky. To neznamená, že máte být lehkovážní, protože takoví být nemůžete. Božská hra není lehkovážná. Je
radostná. A tato radost nemá žádnou dualitu. Abychom tedy dosáhli upevnění guru principu, měli bychom nejprve vědět, co ho
ničí. Když se totiž o něco nestaráme, neudržujeme to, pak se to zničí. Řekněme, že nebudeme věnovat pozornost, těmto krásným
rostlinám, budou zničeny. Dokonce i hmota, o kterou se nikdo nestará, se zničí. V první řadě musíme vědět, že musíme být
pozorní a bdělí. Protože když se o sebe nebudeme starat, budeme zničeni. Toto udržování tu není kvůli sobě samému. Je tady
proto, aby zastavilo ničení vašeho guru principu. Když jsme v tom nedbalí nebo líní, jsme zodpovědní za ničení našeho guru
principu. Takže pozornost, kterou máme, je třeba zaměřit na udržování tohoto guru principu. Guruové mají schopnost udržovat
sami sebe a udržovat ostatní. Zpočátku, když se guruové snažili upevnit tento princip udržování, stanovili velmi přísná pravidla a
přikázání. Když si přečtete Leviho kapitolu v Bibli, najdete tam popsaný šariat (přikázání) ten teď dodržují v Rijádu, v arabských
zemích. To, že tento princip v sobě musíte udržovat, je napsáno tak silnými slovy, jako: „Ten, kdo nedělá tohle, by měl být zabit.
Ten, kdo udělá zlo tohoto typu, by měl být ukamenován… “ To bylo na úplném počátku, protože lidé na tom stupni evoluce,
potřebovali takový druh strachu. Vůbec v tom nebyl záměr lidi urazit, ublížit jim, nebo jim vzít svobodu. Ale záměrem bylo, aby
lidé pochopili tu velikou představu o důležitosti principu gurua v nich samotných. Na této úrovni používali tyto, měla bych říci,
zastrašovací metody strašně nebezpečného typu. A tehdy je lidé také poslouchali. Poté došlo k dalšímu kroku v evoluci, kdy si
lidé uvědomili, že musí být přísní a začali se udržovat skrze obrovskou přísnost, Zaměřili se sami na sebe, nikoli na ostatní, jen na
sebe. Můžeme říci, že první vlna začala, když guru, Prapůvodní guru, řekl: „Když to nebudete dělat, budete zabiti.“ Dalším
stupněm bylo, když to žáci přijali a začali si sami říkat: „Když to neuděláme, zabijeme se.“ Základem přísnosti je moudrost, nikoli
svéhlavost. Jenomže pak to přerostlo až do fanatismu. Tak to dospělo až do extrému. Začalo to ideou o udržování. Celé to
začalo záměrem udržení. Ale samotné udržování se stalo neproveditelným nebo si možná mysleli, že to nejsou schopni udržet,
byli zmateni a tak se stalo, že pravidla, přikázání byla důležitější než ono udržování. A tak zjistíte, že se vlastně ničili. Moudrostí
nebo podstatou guru tattvy je rovnováha. Jako když udržujete rostlinu. Když jí nedáte vodu, zahyne, když jí dáte příliš mnoho
vody, zahyne také. Takže moudrost spočívá v pochopení, kolik vody by měla rostlina dostat, aby mohla co nejvíce vyrůst.
Takovou moudrost musíte získat skrze vaše vibrační vědomí. Jste tady za těch nejpříznivějších okolností, že jste realizované
duše ještě předtím, než se vaše guru tattva plně upevní. Máte všechny síly, po jakých touží jakýkoliv guru, aniž byste upevnili svoji
guru tattvu. Zvláště to, že jste zcela zakryti oblaky lásky vaší Matky. Láska vaší Matky vám ale v žádném případě nedovolí, abyste
si zničili svůj guru princip. Jak jsem vám řekla, guru princip je velmi citlivý a když se o něho nestaráte, je poškozen. Tato
destrukce především vychází ze samotné podstaty našeho bytí. Tím chci říct, že naši bytost tvoří pět elementů. A jejich vlastní je,
že mohou být kdykoliv zničeny. Pokud se o jakýkoliv z nich nestaráme, zničí se. To je přirozená vlastnost elementů nebo, můžete
říct, hmoty. Proto je důležité udržovat je. Někteří lidé se domnívají, že jakmile jste jednou guruem, tak už nemusíte nic udržovat,
vše se udržuje samo. Není tomu tak. Souhlasím s tím, že Duch určitě posiluje krásu a zdraví těchto elementů. Ale na lidské úrovni
neustále působí větší síla, která se je snaží zničit. Dokud se tedy úplně nestaneme Duchem, bude vždy existovat možnost, že
dojde ke zničení. Můžete se ptát: „Proč je rovnováha tak potřebná?“ Na tuto důležitou otázku bychom měli umět odpovědět
všem, kteří ji položí. Bez rovnováhy nemůžete stoupat. Když nemůžete stoupat, jaký má smysl to, že jsme se stali lidskými
bytostmi? Například - všechno je Bůh, ale nikdo si to neuvědomuje. Teprve na lidské úrovni si to začnete uvědomovat. To
znamená, že všechno existuje, všechno je připraveno, ale není si ničeho vědomo. Je tady např. kámen, ten je také Bůh, ale ještě
si to neuvědomuje. Řekněme, že je tato oblast úplně temná a my jsme slepí. V takovém stavu není možné nic vidět, cítit nebo
zažít. Vlastně si pak člověk myslí, že temnota je pravda, že nevědomost je pravda. Když ale vyjde slunce, světlo vnikne dovnitř,
oči se otevřou, začnete všechno vidět. Začnete si to uvědomovat. Na lidské úrovni si všechno můžete, v té nejvyšší možné míře,
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uvědomovat. Toto uvědomění se musí projevit tak, že si jste vědomi svého Ducha. To se vám už stalo. Ucítili jste Ducha. Ale
ještě tu není ta rovnováha. Vaše Matka vás vytáhla, přetvořila vás, ale nerovnováha ve vás stále přetrvává. Když půjdete nepatrně
doleva, či doprava, můžete být zničeni. Takže musíte vyzkoušet obojí, jak jsem vám řekla - metody, které vám ještě vysvětlím.
Především na sebe musíte být přísní. Prostě se od sebe oddělte. Jako Duch od sebe odstupte a podívejte se na svoje ego a
superego. Nyní začněte toto ego a superego pozorovat. Neudržujte je, jsou to ničivé síly! Teď, když jako svědek vidíte onu hru
ničivých sil, budete vědět, jak se lépe o sebe starat. Mít od sebe odstup je snazší, když na sebe začnete být přísní. To nejhorší, co
vám elementy udělaly, je, že jste si vytvořili zvyky. Nejrůznější závislosti. Někteří lidé se rádi koupou, někteří lidé se rádi
nekoupou. Někteří lidé rádi vstávají brzy, ve čtyři, zpívají a všechny vzbudí, jiní jsou dobří ve vyspávání do 10 hodin. Někteří mají
rádi nevýrazné oblečení, jiní mají rádi křiklavé oblečení. Jste-li Angličan, chcete mít všechno v anglickém stylu. I strašné,
nanicovaté jídlo bez chuti. Jste-li Francouz, chcete trošku vína. Jste-li Ital, chcete příliš sacharidů. Jste-li Španěl, chcete příliš
tuku. Jste-li Ind, chcete příliš koření. K tomu, abyste změnili tyto zvyky, se nejdřív musíte vzdát extrémů ve všem, co máte rádi.
Jestli si říkáte: „Mám rád jemná jídla,“ Jídlo nevýrazné chuti. Měli byste si říct: „Musím jíst hodně čili!“ Jestli říkáte: „Mám rád
bledé barvy,“ tak noste velice křiklavé. Pro začátek jděte z jednoho extrému do druhého. Zažila jsem, že se lidé vzdali jednoho
extrému a přilepili se na druhý. My ale musíme být ve středu! Ne v extrémech. Člověk, který je avadhúta, ten, který je velký mistr,
nemůže být nikdy polapen žádnými závislostmi. Nemůže být ovládán žádnou představou jako: „Mám rád tohle…“ Vidí krásu jak v
bujné zeleni, tak ve stromech bez listí. Na Západě se teď objevil nový divný trend odříkání. Například, když si češete vlasy,
nestojíte za nic. Když vaše tělo nepáchne, tak nestojíte za nic. Když nevypadáte jako vepř, tak nestojíte za nic. Do jejich myslí se
vplížily všelijaké podivné představy, protože jdou do druhého extrému. Musíme se učit od přírody. Příroda se obléká, když má
přivítat jaro, a když přijde zima, řekněme, že se zase úplně svlékne, protože listy i slunce musí dopadnout na Matku Zem. Příroda
není k ničemu připoutaná! Kupodivu je mnohem živelnější než my. Proto bychom my, duchovní lidé, neměli mít žádnou
připoutanost. Tato představa je ale mentální, což je ta nejhorší připoutanost. Je to velice divná připoutanost, která mě
rozesměje. To že se lidé upnou na mentální představy, je největší vtip. Je to jako kdybyste věřil tomu, že vše co si myslíte, se vám
stane. Řekněme, že člověk, který příliš přemýšlí, pořádá piknik, přemýšlí o tom, co všechno s sebou vzít. Může se stát, že si
dokonce zaznamená, co všechno musí vzít. A když přijde na piknik, zjistí, že nic nenese, vše zůstalo zapsáno. Vaše Matka umí
dobře mluvit, promlouvá k vám. Neměli byste ale být, k tomu co říká, mentálně připoutaní. „Ano, Matka to říká…“ Každý nadšeně
diskutuje o tom, jak to tedy je. Ale to vědění se nestalo součástí vaší bytosti! Jde o běžnou připoutanost všech lidí dneška. Vědí
všechno a nic z toho. Na tuto mentální připoutanost je třeba opravdu zaútočit. Stát se, znamená vidět. Stát se, znamená prožít.
Stát se, znamená vidět a zažít. Tak jako když mám přijít na toto místo, musím přijít a vidět je. Pokud o něm jen přemýšlím, mám
mentální představy, tak to není dobré, není to moje, není to pravda! Když si pravdu začnete uvědomovat, tak vlastně začnete sami
vidět. Nechť tedy vidíme! Zbavte se té mentální představy, že už to znáte. Nevíte! Protože to, co víte, je jen mentální! Vaše vědění
by mělo být součástí vaší bytosti! Jak to ale udělat? Někteří řeknou: „Budeme prostě přísní.“ A tak se to zase stane další
posedlostí. Jiní řeknou: „Matka řekla, že se máme radovat, tak se budeme jen radovat." Jak dosáhnout rovnováhy? To je velký
problém. Neměl by to být problém pro lidi, kteří mají vibrační vědomí. To se také může stát vaší posedlostí. Viděla jsem lidi, kteří
mluví jako velcí sahadžajogíni, bez vibrací a přitom říkají, že vibrace mají. Je to velký podvod. Musíme si uvědomit, že musíme jít
dál, vědomě sledovat víc a víc. Když se ale zeptáte Francouzů: „Jak se máš?“ Pod vlivem toho udělají jen takhle.. To znamená, že
jsou stále v nerovnováze. Když se zeptáte Angličana, odpoví: „Nevím.“ Nebo řekne „Já vím.“ Nic mezi. Musíme si uvědomit, že ve
svých rukou držíme světlo. A to světlo by se nemělo třást. Musíme je držet pevně. A svoji pozornost bychom měli zaměřit na
udržení tohoto světla. A pak si musíte říct: „Musíme to vidět, mentální pochopení nestačí.“ Musíte si toho být vědomi. Protože
jste úplní, jste součástí celku, jste! Jen jste to doposud neuviděli/nezažili. Mentálně jste to přijali, ale ještě jste se tím nestali.
Protože mentální představy pocházejí z myšlenek. To znamená, že jste na úrovni myšlenek. Musíte se dostat do stavu bez
myšlenek. Když ale žijete na základě myšlenek, tak jste pořád pod Ádžňa čakrou. Pro začátek musíte zastavit všechny
myšlenkové vlny a říct si: „Teď jen pozorujme.“ Z Nábhí čakry se tedy dostáváte k Ádžňa čakře. Nad tím se nachází třetí problém
destrukce a ten je citový. Citový problém je velice subtilní. Například někteří sahadža jogíni usednou s kytarou a začnou zpívat,
jako kdyby byli nějací zamilovaní ptáčci… Co se děje? Pojď sem. Co se stalo? Proč pláčeš? Pojď ke mně. Dobře. Odneste ji. Něco
ji napadlo. Takže ten nejjemnější problém je ten citový. Tento citový problém je přestrojený za kolektivitu. Když se například
sahadžajogíni setkají, objímají se, dávají si pusy, budou k sobě velice milí, posadí se a začnou zpívat písně jako hippies. Vezmou
si do ruky kytaru a kolébají se do melodie lásky. Tohle je ve skutečnosti napadení Višudhi na úrovni kolektivity… Tohoto se zbavit
je samozřejmě velice těžké, protože vám to dává velmi příjemný pocit. Lidé jsou zmateni svými city, myslí si, že to je ta radost.
Radosti můžete dosáhnout jen úplnou odpoutaností. Odpoutaností, která je bez ega i superega. Další, co se teď vynořilo je, že
lidé mají problém přijmout fakt, že už jsou guruové. Začnou mluvit o Sahadža józe, a začnou si myslet, že už se stali Šrí Krišnem.



Takoví mají ještě větší ego než člověk, který je vlastně nevědomý. Neví o Sahadža józe. Začnou mluvit s tak obrovským egem, že
se jich sama bojím. Někdy si říkám: „Kolik toho vědí o Sahadža józe…?“ A začnou se tak prosazovat, že je to děsivé! Dá se také
říct, že cítí, že protokol není správný a že by měl být správný protokol, tak se o něj starají, jsou jeho strážci. Ti, kteří jsou na straně
citů, vidí ego ostatních, zatímco ti, kteří jsou na straně ega, vidí city ostatních. A tak jedni kritizují druhé. Ale nevidí sami sebe!
Nevidí, že padají do pasti jednoho z těchto extrémů! Dokud nebudete odpoutaní, nebudete schopni to vidět. Neřekla bych, že
jsem udělala chybu, ale chyba se z toho stala. První tři roky Sahadža jógy jsem vůbec nemluvila o bhútech. Myslela jsem si, že to
zvládnu i bez toho. Pak do Sahadža jógy přišla jedna paní, byla posedlá, zkoušela různé tantrické triky, tak jsem o to musela
mluvit. A tak je teď každý sahadžajogín balíčkem bhútů. Když se zeptáte nějakého jogína: „Proč jsi to udělal?“ „To musí být
nějaký bhút.“ Když řeknete: „Jak to, že jsi něco takového udělal?“ Odpoví: „Já nevím, to udělal ten bhút!“ Nemají s tím nic
společného, to ti bhútové. Nevím už, jak mám s vámi i jako guru jednat, kdyby tu byly mí žáci, mohla bych jim vynadat, ale když
jsou tu jen bhúti, co jim mám říct? Mohu mluvit k sahadžajogínům, ale ne k bhútům, ti mě nebudou poslouchat! Jde o největší
výmluvu, kterou teď sahadžajogíni objevili a je to ta nejhorší nic takového tu předtím nebylo. Někdy cítím, že to byla chyba,
zasvětit vás do slova “bhút“. Vymlouvají se totiž tím, že říkají: „Matko, to je nějaká negativita.“ Dokud a pokud je ve vás něco, co
obsahuje negativitu, jak tu může být nějaká negativita? Když jste odpoutaní jako kámen, pak v sobě nemůžete mít negativní vodu,
že? Posílíte v sobě gurua, nikoli negativitu! Když říkám, že byste neměli být negativní, řekněme, že za jistých okolností byste
neměli být bhúti měli byste být sami sebou, tak se začnete cítit vinní. Takže na vás působí různé anti-guru triky. Já jsem váš guru
a když tyto triky zkoušíte, jdete proti svému guruovi. Jaký to má smysl, hrát tyto triky se Mnou? Máte něco získat, ale hrajete
sami proti sobě, když na mě zkoušíte všelijaké triky. Musíte si víc všímat a uvědomovat! Není vám určeno být zničeni! A mimo to,
musíte zachránit ostatní! Jak to uděláte, když nepřijmete, že je to vaše privilegium, vaše štěstí, že jste byli vybraní, být
prostředníky práce Boha? Někdy cítím, že si pro realizaci přišli všichni bhúti a Já sama se také stanu bhútem! Bhút znamená -
Bhútanáth je jedním z jmen Šrí Šankary, Šrí Šivy. Protože On neustále pronásleduje bhúty. Vy musíte být přítomností, nikoli
bhútem! Bhút znamená minulost! Co je tedy třeba vědět? Stanete se (Duchem), když jste v přítomnosti. Prostě se začnete stávat
(Duchem)! Začnete se rozvíjet, kvést! Snažte se být v přítomnosti. Neunikejte přítomnosti, postavte se jí tváří v tvář! Neviňte se,
ani neobviňujte bhúta, protože vás obojí odvádí od přítomnosti. Jen se podívejte - celá příroda, celá Božská Síla, vaše horlivé
přání po celé věky, to všechno je na vaší straně. Teď je ten čas. Jste tady. Co musíme dělat? Jen se držte ve středu. Na ose.
Snažte se udržet na ose. Pak už jen pozorujete pohyb na periferii a nevadí vám to. Když uvidíte, že se chováte špatně, potrestejte
se! Je lepší, když se potrestáte sami, než když vás potrestá Božské, protože trestá přísně. Ale neciťte se vinni! Vy jste přece nic
neudělali, to ten bhút! Přicházíme k bodu, kdy bychom si měli uvědomit, že jsme guruové a že nemůžeme být bhúti! Abychom se
stali dobrými guruy, musíme změnit zevnějšek. Například se musíme naučit dobrému chování. Pak se takové chování stane vaší
přirozeností. Neustále říkám, že lidé, kteří rádi jedí, by měli držet půst. Snažte se vzdát všeho, co máte rádi. Snažte se překonat
své nemoci pocházející z připoutaností, Své zvyky. Jakmile se upevní vaše guru tattva, budete jako guruové přijati. Nebude třeba
říkat, že jste guru, lidé to poznají sami. Nebudeme muset psát na čelo, že jsme guruové, lidé sami poznají, že jde guru, vidí jeho
božskost. Vidí kráčet důstojnost a vidí vycházet nádheru. Změna musí nastat a začít zevnitř. A světlo tohoto vnitřního osvícení
se ukáže navenek. Nemělo by jít o žádnou mentální, nebo citovou představu. Měla by to být přeměna, uskutečnění, uvědomění!
Musíte to zažít skrze experimentování na sobě samých. Dokonce i Já to dělám. Když se k vám nemůžu dostat z jedné strany,
protože jste bhúti, dostanu se k vám z druhé strany. Když někdo říká, že je bhút, tak se postarám o to, aby trochu trpěl a čelil
tomu - tomu bhútovi uvnitř. Například někomu řeknu: „Prosím tě, udělej tohle,“ a on na to úplně zapomene a ještě řekne, že za to
může nějaký bhút. A když potom ztratí peněženku, tak řeknu: „Peněženku ti musel vzít ten bhút!“ Já ale experimentuji sama na
Sobě. Nejprve zkoumám, jak se k vám mám přiblížit. Když to nefunguje, vyzkouším něco jiného! Ve Svém nitru. Protože tohle je
velice úskočná doba. Kdybyste následovali šariat, nebo Leviho kapitolu, nebyli by tu všichni ti bhúti! Možná by tu nezbyl ani žádný
sahadžajogín! Mentální představy jsou tak běžné, že je těžké dosáhnout odpoutanosti. Jediné, co mohu dělat je, zkoušen na vás
fígly, tak že na vás Sama experimentuji. Stejným způsobem si musíte sami se sebou hrát i vy a pokusit se umístit do výzkumné
laboratoře. Dnes je den Guru púdže, den, kdy musíte uctít svého gurua. Máte opravdu štěstí, že máte gurua, který je Matkou. A
mojí Matkou a guruem je Matka Země, která mě učí jak zacházet s lidskými bytostmi. Je také Tou, která mě ve všech obtížích
pomáhá opravit moje vlastní metody Nirmala Vidji (čistého vědění). Byla mi tak laskavou Matkou a guruem. Je tak uklidňující
osobností. Všechna zeleň, říkají, že tu ji dává Slunce, je tu jen proto, aby nás všechny utišila. Nosí zeleň. A zelená barva
představuje guru princip. Ona je odpoutanou osobností. Je magnetismem, přitahuje! Když po ní lidé chodí, stará se o ně. Vytváří
ze sebe svajambhu, samorostlé ze sebe vytvořené kameny (skály). Její přitažlivost a starost je tak ohromná, že bez ní bychom
létali ve vzduchu! Také mě udržuje u podstaty věci, v realitě. Kdybych chtěla, mohla bych být jen Duchem a nestarat se o nikoho
jiného. Způsob, jakým snáší naše hříchy, jak se o nás neustále stará a vyživuje nás, přes všechny naše chyby, stejně tak by se měl



chovat guru. Je nesmírně shovívavá. Někdy ale exploduje v podobě zemětřesení a někdy z ní může vyjít horký vápník a draslík.
Vytváří síru pro vaši léčbu. Když se anglická půda navibruje, bude se moci používat jako lék. V Indii lidé používají hlínu (jíl) jako
lék, pro léčbu všeho druhu. Pochopení guru tattvy můžeme získat od Matky Země. Dotkněme se tedy Matky Země a pokloňme se
Jí. Bůh vám žehnej. Saje. V Kundaliní šástře (vědě o Kundaliní) je Matka Země samotnou Kundaliní. Matka Země je Muládhárou!
Kundaliní je pro nás tedy tím nejdůležitějším. Nemusíme se starat o to, o čem se mluví v Leviho kapitole - že nesmíte krást,
nesmíte lhát… O co se musíme starat je udržení vlastní Kundaliní nahoře. Takže guruem se stává člověk, který je absolutně
praktický. Musí mít selský rozum, být naprosto praktický, nemůže být nepraktický. Nepraktický člověk není guruem. Slovo
"praktický" je běžně chápáno jako, vychytralý člověk, který ví, jak se odchýlit od správné cesty a podobně. To je ale to nejméně
praktické, co můžete udělat! Absurdní chování, jednání bez důvodu To nejsou způsoby gurua. Vždy jde o zdravý rozum, který
vede gurua v jednání s druhými. Zdravý rozum není za žádných okolností vychytralý! Zdrojem zdravého rozumu je Duch.
Vystupování (chování) gurua je velmi paradoxní. Dejme tomu, že má postavit dům, ašrám, pak bude velmi praktický. Bude velmi
hospodárný. Vytvoří to z ničeho, lidé tím budou ohromeni, velmi praktický. Ale bude tak odpoutaný, že když to bude třeba
někomu darovat, udělá to bez váhání. Když něco potřebuje, řekněme, že potřebuje získat lampu, bude guru tak praktický, že získá
tu nejlepší, nejlevnější a nejkrásnější. Ve svém jednání bude velmi horlivý. Když ale dojde na dávání, bude ještě horlivější. Když
bude dávat, tak se stejnou horlivostí. Zjistí všechny praktické způsoby, jak darovat a jak dávat. Takže jeho získávání je vlastně
dáváním. Pořizuje, aby dával. A tak je tím nejpraktičtějším. Víte, že si s sebou nemůžeme nic vzít. Jen opravdový Guru si s sebou
může něco odnést. Nikdo jiný. Jen guru má všechny ty žáky a žáky a žáky a žáky, kteří mu po věky budou zpívat chvalozpěvy.
Žádný jiný vztah není takový - věčný. Takto zanechává svůj odraz po celé věky a věky a věky. Jinak se jedna vlnka roztříští a
zmizí, ve všem, co děláte, vše zmizí. To neplatí pro vlnku vědění od gurua. Dokonce je to ještě vyšší než Božský princip. Protože
vysvětluje! Božský princip nemůže vysvětlovat. To guru je ten, kdo vysvětluje. Nejen že se (vlna vědění od gurua) projevuje, ale
vysvětluje a koná, takže je mistrem božské síly. Takže, určitým způsobem, dává Božská síla smysl pozici gurua. Každé slovo má
svůj význam a ten také předává dál. Ale v případě guru principu Božské slouží guruovi. Všechno máte k dispozici. Všechno máte
k dispozici. Když jste guru, pak máte k dispozici všechny svoje čakry. Celý vesmír máte k dispozici. Protože jste guru! Je to jako
režírovat představení. Ten, kdo má na starosti jeviště, světla, reproduktory, každý musí sloužit režisérovi. Protože režisér cvičí
herce! Guru princip ale musí být nezpochybnitelný. Mělo by jít o takovou způsobilost, kterou nikdo nemůže zpochybnit, měla by
to být tak schopná osobnost, že by nikdo neměl být schopný zpochybnit gurua. Teprve pak to bude fungovat. Musíte to
vypracovat tak, abyste byli absolutně nezpochybnitelní. A máte velké štěstí, že můžete vidět sami sebe a sami sebe napravit,
čehož nikdo předtím nebyl schopen. Jste svým vlastním guruem. To zde nikdy předtím nebylo. Jste svým vlastním guruem. A
dovolte mi být vaší Matkou. To bude pro mě to nejlepší. Dnes je tedy den, kdy si musíte uvědomit, do jaké míry jste guruem, to za
prvé. Musíte složit slib, že upevníte svůj guru princip, to je za druhé. Za třetí musíte slíbit, že upevníte guru princip v ostatních. Za
čtvrté - musíte si uvědomit, že je v tom háček, protože vaším guruem je vaše Matka. Je příliš laskavá na to, aby mohla být guru.
Příliš mírná na gurua. A neobyčejně tolerantní. Bude lepší, když sami budete na sebe přísní a postaráte se o sebe sami. Bůh vám
žehnej. Staňte se svým vlastním guruem. Každý den gurua mám nějaký problém. Jedním z těch problémů je to, že každý den
Guru púdže si myslím, že bych se měla stát úplným guruem a aspoň jeden den bych neměla být Matkou. Ale pokaždé, když
zkouším tyto triky, pracuje to proti mně. Minulý rok jsem jim v Indii řekla, že tentokrát budu jen guru, ať mi dají jen šál, nepřijmu
nic jako Matka. Byla jsem na ně velice přísná a řekla jsem jim, že za žádnou cenu nepřijmu žádné sárí. Byli velmi nešťastní,
protože mi už nějaké sárí koupili a řekli: „Také jsme ušili halenku a spodničku. Matko, musíš to přijmout, jsi také naše Matka.“ Já
na to: „Budu neústupná jako guru, nic takového, nic mě nepřesvědčí.“ Protože když se zase stanete Matkou, tak se to celé stane
zase tou jemnou záležitostí. Gregoire: „Matko, tohle nemůžu přeložit.“ Raději jim to řekni! Pak jsem si šla umýt ruce a otočila
jsem kohoutkem protože, víte, v Indii napuštěnému umyvadlu. Ale indické kohoutky jsou takové…, víte, kohoutek se povolil, byla
jsem úplně mokrá. A tak jsem vyšla ven a povídám: „Prosím vás, dejte mi to sárí!“ Dnes jsem se rozhodla, že budu opravdový
guru a velice tvrdý! Pak přišel Warren a povídá: „Matko, někdo Ti koupil sárí. Bylo to tak a onak…“ Měl spoustu argumentů. A
spolu s Rustomem se pak snažili vrátit mě zpátky na moje místo! A použili ten největší argument, aby mě přelstili. Nejprve říkali,
jak je to sárí krásné - to se ještě dalo snést. Ale pak řekli, že vibrace jsou až příliš dobré, vibrace byly cítit dokonce ještě před
rozbalením. V tu ránu bylo veškeré moje úsilí pryč. Toto je sladká božská hra. Říká se jí Madhuríja. Madhuríja znamená sladkost.
A ta se v životě projevuje jako hra s radostí, hra na schovávanou. A to jsem přijala, takže nejprve budeme mít púdžu k Matce.
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Člověk musí pochopit, že moderní doba je dobou zmatku. Nevíte, co chcete. Nevíte, o co chcete žádat. Nevíte, jestli to, co děláte,
je dobré nebo špatné. Zmatení je nezbytné. Bez zmatení nejste zoufalí. Bez zmatení nejste zoufalí. Ale zmatek je viditelný pouze,
když člověk dosáhne jisté oblasti vědomí nebo můžeme říct stupně vědomí. Řekněme, že v období, kdy přišel na tuto zemi
Mojžíš, bylo zoufalství odlišné - chtěli se dostat z otroctví. Byl to jiný druh chápání, který měli. Jak uspořádat společnost podle
konkrétního vzoru tak, abyste získali maximální efektivitu takové společnosti. A bylo to naléhavé. Pro Židy to v té době byla velice
ožehavá situace. Stalo se to v mnoha zemích, v mnoha generacích, že dosáhli stavu, kdy se cítili nesmírně zoufalí. Otroctví bylo v
té době velice rozšířené. Ale předtím se lidé kvůli otroctví špatně necítili. Přijímali ho. Brali to jako samozřejmost. A pak přišel
čas, kdy ucítili: "Toto je otroctví a my už ho víc nebudeme trpět." A přišel vůdce. Vůdce, který to pro ně vypracoval. Dnes, v této
moderní době, máme velice subtilní typ otroctví, které nás každý den stravuje, které je tak sebezničující, že si ho dokonce ani
nejsme vědomi a jsme ničeni. Tato zkáza pracuje tolika způsoby, že pokud si opravdu neuvědomíme pravdu, je možné, že z
tohoto světa vůbec nic nezůstane. Existují lidé, kteří dělají velké přednášky - potkala jsem mnoho významných lidí z OSN a ze
všech těchto velkých vládních organizací. Hovoří o přicházející destrukci, o budoucím šoku, a to se stane. Píší důležité knihy.
Diskutují. Sedí na ulici, budou diskutovat. Jsou v hospodě, diskutují. Jsou na večírku, diskutují. Ale nechápou, co to znamená.
Tato destrukce je druhem, který zde nikdy dřív nebyl. Protože tato destrukce přijde zevnitř a ne z vnějšku. Dosáhli jsme v našem
vědomí určité hloubky a pokud se nedotkneme zdroje naší výživy, tato destrukce přijde. Někteří lidé říkají: "Zapomeň na to."
Někteří lidé jsou takovéhoto mínění: "Dobře. Pustˇ to z hlavy. Co, destrukce? Tak dobře. To nevadí. Uvidíme zítra." A některé jsem
viděla, jak sedí v očekávání: "Ó, Bože, díky Bohu, je tu zkáza, takže toto všechno skončí. Nemusíme si tím zatěžovat hlavu. Díky
Bohu, je přislíbená zkáza." Atˇ už k tomu člověk zaujme jakýkoliv postoj, musí pochopit, že jsou to velice vážné věci. Vesmír nyní
dosáhl svého maximálního rozvoje. Ten rozvoj se projevil jako lidské bytosti. Tyto lidské bytosti jsou herci na jevišti. Celá příroda
vypracovává tuto novou událost. Vám se nyní musí stát pouze jedna věc - - že se spojíte s božským. Musíte se spojit s celkem.
Musíte rozpoznat svůj vlastní význam a musíte si uvědomit svůj smysl. Pokud se vám toto stane, pak jste v jiném světě. Jste pro
to stvořeni. Stali jste se lidskými bytostmi za nějakým účelem. Musíme se zamyslet. Všichni vědci si musí alespoň jednou položit
tuto otázku: "Proč? Proč jsme byli stvořeni jako lidské bytosti? Proč jsme ze zvířecí úrovně vzestoupili na tuto úroveň? Jaký to
má důvod?" Tato otázka dnes pracuje v podvědomí všech hledačů. Proto máme po celém světě tolik hledačů. A tito hledači se
jen snaží zjistit, proč tady jsme. Někteří z nich někdy naleznout odpovědˇ v nějakém materiálním blahobytu. Dejme tomu naše
nynější stávky - na železnici. Víte, je to velice omezený pohled na celou věc - velice omezený. "Chcete mít vyšší plat? Dobře, mějte
ho." Co potom? Ti, co mluví o komunismu... Byla jsem v Moskvě a zase se tam vracím. Chci říct, když se jich zeptáte: "Ó, dosud
jsme se neradovali." Nejsem proti komunismu ani proti demokracii. Obě věci jsou pro Mne jen fraškou. Nejste ani komunističtí
ani demokratičtí. Pouze po realizaci můžete být zároveň obojím. Protože nemáte síly, abyste byli kapitalističtí nebo demokratičtí,
nemáte sílu, abyste si zvolili. Nic o sobě nevíte. Pro co hlasujete? Nechápete to. Dokud tu není světlo, dokud nevidíte, co budete
volit? Například volíme nějakého člověka - proč? "Ó, je to velice milý člověk." V pořádku. Co je na něm tak milého? Jak víte, že je
to dobrý člověk? Jak víte, že nebude špatným člověkem? Můžete říct, že někdo, kdo dnes vypadá jako milý, velmi milý člověk,
nebude kolem sebe chrlit štíry a hady? Z člověka, který očividně vypadá jako krásná osobnost, se může vyklubat hrozný jedinec.
Neexistuje absolutní způsob, jak někoho dobře posoudit. Tak jak někoho můžeme volit? Pokud si myslíte, že víte, jak někoho
posoudit, pak si myslím, že se ještě musíte učit. Protože pořád děláte spoustu chyb, nepřipustíte, že: "Nevím." O to jde. Jakmile
dosáhnete toho stavu, že řeknete: "Nevím, říkám, že je to milý člověk, ale nemohu říct, že jsem si ohledně něho jistá." To je ten
bod, kterého dosáhnete, když si nejste jistí - že chcete bezpečně vědět, jestli je něco opravdu pravdivé a čestné. Náš smysl pro
spravedlnost a podobně je tak povrchní - tak povrchní. Spravedlnost pro nás znamená - když mi dáš pět liber, já ti pět liber vrátím.
Tak je to. Konec. To je spravedlivé. Všechno je tak povrchní. Proto nikdy nemůžeme být spokojeni. Dokonce i když dostanete o
deset procent víc nebo o dvacet procent víc, nebudete šťastní. Přijměte to ode Mne. Materiální věci nám nedají štěstí. Nikdy. Ale
neříkám, že je nepotřebujeme. Potřebujeme materiální věci. Ale hmota je něco jako pohár, který má v sobě nektar. Jste-li žízniví,
nic si z prázdného poháru nevezmete, nic. Může to být pohár ze zlata, to je jedno, je v tom rozdíl? Musíte mít něco, co uhasí vaši
žízeň. A dokud tato žízeň není uhašena, nebudete šťastní. A co je tato žízeň? Je to to, že jste dosud nepoznali sami sebe. Je to
velmi nevědomá žízeň. Přichází to - nevíte, co hledáte. Nevíte, proč jste nešťastní. Nevíte, co chcete. Je to nevědomí, které to
vypracovává. Ale nastala doba, kdybyste měli poznat, kým jste, co je vaší slávou, co je vaší velikostí, jaké máte síly. Všechny jsou
ve vás zabudované. Po všechny ty dny, kdy jste rostli ve svém evolučním procesu, byly všechny tyto věci ve vás zabudované, jak
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je tady ukázáno. Všechny tam jsou. Ve skutečnosti můžete říct, že jsem pouhým katalyzátorem. Prostě jen svíčka, která je
osvícená. A tato svíčka, když se dotkne jiné svíčky, která je připravená, tak získá své osvícení. Chci říct, že tomu můžete dát
důležitá vědecká pojmenování - začínají nabíjet osobnosti, to, tamto. Nerozumím tomu. Je to pro mne velmi jednoduché. Jsme
na to připraveni. Jen se vás dotknu a vy získáte osvícení, získáte světlo. A když se někoho dotknete vy, ta osoba taky získá
osvícení. Tedˇ můžete říct: "Matko, jak to může být tak jednoduché?" Chci říct, že tolik lidí říká, že: "Matko, jsi tak prostá. Jak je to
možné?" Prostě tomu nerozumím. Co bych měla mít? Dva rohy nebo něco, aby to bylo složité? Vše, co je živoucí, je to
nejjednodušší. To je známka života. Viděli jste květinu? Jak je to jednoduché pěstovat květinu. Prostě to pracuje. Prostě jen
přinesete nějaká semena, zasejete je a dostanete rostlinu. Jak je to jednoduché. Přemýšleli jsme někdy, jak to pracuje? Vypadá
to velice složitě, když o tom začneme přemýšlet. Zblázníte se, jestliže to začnete analyzovat. Ale je to tak jednoduché. Stejným
způsobem - tato událost je také velmi, velice jednoduchá. Říká se tomu "sahadž". Sahadž má dva významy. Sahadž znamená
"jednoduchý", a také to znamená "to, co je s vámi narozené". Sahadž je jednoduchá věc, protože je to s vámi narozené. Chci říct,
váš nos se s vámi narodil. Dobře, to je jednoduché. Nemusíme nic dělat, mačkat ho nebo jakkoliv a cokoliv dělat, aby dýchal. Je
tam. Stejným způjobem je tento proces zabudován ve vás. Prostě tam je. Pro Mne je to naprosto jednoduché a pro vás to taky
bude jednoduché, jakmile to získáte. Takže této diskuzi o tom, že je to tak jednoduché, prostě nerozumím. Proč by tady měla být
nějaká diskuze? Předpokládejme, že jste schopni tímto způsobem jíst - proč se ptát: "Jak to může být tak jednoduché takto jíst?"
Je to tak jednoduché, protože je to životně důležité. Je to tak důležité. Všechny životně důležité věci jsou jednoduché a snadno
dostupné. Například vaše vlastní dýchání. Pokud byste pro to museli dělat něco zvláštního, pak by toto dýchání nebylo možné.
Kolik lidí by přežilo? Tato jednoduchá věc, tato jednoduchá metoda je metodou všepronikající božské síly, Ducha Svatého. Tato
všepronikající božská síla je šakti, Prapůvodní síla, která to vypracovává. Uvědomujeme si, jak tato síla pracuje, nebo viděli jsme
někdy, jak se z květu stává plod? Kdo to dělá? Ne jeden květ, ale museli jste vidět miliony a miliony a miliardy a miliardy těchto
květů, jak se mění v plody. A kdo to dělá? Nikdy nad tím nepřemýšlíme. Bereme to jako jamozřejmost. Všechny živoucí věci jsou
dělány touto božskou silou. Lidské bytosti nemohou udělat nic, co je živoucí. Mohou udělat jen to, co je mrtvé anebo umrtvující.
Jako například stávka je umrtvující věc. Co umíme udělat, je vyrobit stůl, židli, pokud je strom mrtvý. Neděláme nic než mrtvou
práci. A tyto umrtvující věci nám vládnou, protože jsme si vytvořili zvyky. Vytvořili jsme si návyky. S těmito návyky nám tato
hmota sedí na hlavě. A Duch, který je plný života, který je zdrojem, který je řídící věcí, se stává nečinným. Když je tato spící síla
nějakým způsobem osvícena a naše pozornost se stane osvícenou, naše pozornost se stane osvícenou, staneme se odlišnou
osobou. Staneme se jogínem. Staneme se osobou, která je spojena s Bohem. Nemusíte kvůli tomu nosit divné oblečení.
Nezáleží na tom, jaký typ oděvu máte na sobě. Nezáleží na tom, jak si češete vlasy anebo jaký druh jídla jíte. Je to něco natolik
uvnitř. Nemá to nic společného s těmito vnějšími věcmi. Dokonce všechny naše představy o dobročinnosti a o tom, jak být
laskavý k druhým, a všechny tyto věci - jsou velmi povrchní. Když se stanete světlem, když se stanete soucitem, když se stanete
láskou, pak si to vůbec nemusíte říkat. Nemusíte o tom diskutovat. Prostě se tím stanete. Prostě to plyne. Soucit plyne, působí.
Nemusíte to probírat. Nemusíte sami sobě říkat: "Měl bych být soucitným, měl bych být laskavým." Prostě se tím stanete. Byla
jsem v ltálii a byli tam tři, čtyři lidé, kteří se zajímali o sahadžajogíny. Ale řekli: "Nechceme se připojit k Sahadža józe." Řekla jsem:
"Proč?" "Protože tito lidé nekouří." Řekla jsem: "Nikdy jsem jim neříkala, aby nekouřili, nikdy. Zeptejte se jich." Nikdy jsem neřekla:
"Nekuřte." Jen se jich zeptejte: "Kouříte nebo jste přestali kouřit nebo vás vaše Matka donutila, abyste nekouřili?" Řekli: "Nic
takového. Kouřívali jsme balíčky cigaret. Pili jsme alkohol, byli jsme drogově závislí. Ale něco se s námi stalo. Prostě jsme toho
nechali, nevíme jak. Tak jednoduše. Matka nám nikdy nic neřekla. Prostě jsme se takovými stali." Co je tu k říkání? Chci říct,
jakmile to objevíte, jakmile uvidíte světlo, přestanete si dělat starosti. Řekněme, že zde vidíte lano. Můžete být vystrašení, můžete
si myslet, že je to had. Protože není světlo, tak nemůžete vidět. Můžete utíkat hlava nehlava, celý dům může být vzhůru nohama.
Ale jakmile je tam světlo, řeknete: "Ó, to je lano. Je to v pořádku." Takže všechen strach odpadne, protože jste to uviděli.
Odpadne všechen stres. Odpadnou všechny problémy. Všechno, co je nenormální, odpadne. A vy se stanete naprosto normální
osobou, absolutně obyčejným člověkem. Tímto se musíte stát. Ale je to mnohem, mnohem víc než toto. Neznamená to pouze, že
získáte fyzickou zdatnost. Mnoho lidí bylo vyléčeno. Určitě vám řekli, že se vyléčili z rakoviny. Ano, opravdu, rakovina je vyléčena.
Mnoho nemocí je vyléčených. Psychické případy jsou vyléčeny. Jestliže jste byli u hrozných guruů, vyléčíte se. Všechny tyto věci
se dějí. Ale to není všechno. Je to jen ta očistná část. Ta očistná část je ta, že jste očištěni od všech tělesných, duševních,
citových problémů. Ale další věcí je, že vy sami získáte sílu. Stanete se proroky. "Lidé Boha se stanou proroky." To řekl váš veliký
básník William Blake. "Lidé Boha se stanou proroky a budou mít sílu udělat proroky z ostatních." Toto je to znamení. Dal vám
znamení. Stanete se proroky. To znamená, že získáte sílu to všechno sami dělat. Každý jednotlivec to může dělat. Dokonce malé
dítě to může dělat. Dokonce i malá Olympia to může dělat. Když se stanete proroky, pak o tom také všechno víte - co děláte, jak
to musíte udělat, jak zvednout Kundaliní, jak překročit nejrůznější centra, která jsou nemocná, jak to udržet. Stanete se



absolutním mistrem. Prorokové byli... můžeme říct... například William Blake byl prorokem. V pořádku. Byl vizionářem. Viděl tuto
budoucnost. Zmínil se o všem, co se stane v Sahadža józe, bezpochyby. Nevím, kolik z vás si je toho vědomo. Většina lidí si
myslela, že je blázen. Nemohli mu uvěřit. Když mluvil o všech těch věcech - že Jeruzalém bude zbudován na anglických
pastvinách, nikdo nemohl uvěřit. Řekli, že musí být blázen. Ale ten čas nastal. Jeruzalém bude zbudován. Anglie je zvláštní zemí.
A on to viděl stovku let předtím - zcela jasně, celý obraz. Ale nikdo mu nerozuměl. Byl prorokem. Nikdo nerozuměl tomu, co řekl.
Ti, kteří porozuměli, se o něj zajímali ze studijního hlediska. A někteří lidé cítili, že může být nějaký druh pravdy v tom, co řekl a
popsal. Takže vy jste víc než prorokové v tom smyslu, že se nezajímáte o vidění budoucnosti, ale přicházíte do přítomnosti. Co
oni líčili a byla pro ně budoucnost, kterou se nemohli těšit, to je vaše přítomnost. A vy sami se stáváte vlastními mistry. Všichni
tito významní proroci měli velký problém. Nedávno jsem měla debatu s velvyslancem, který je velmi vzdělaným mužem z lndie. A
on mi řekl, že největším problémem je - jak daleko se dostaneme s naší logikou, s vysvětlováním? Předpokládejme, že řeknete, že
existuje všepronikající síla. Řeknou: "Jak, jak bychom tomu mohli věřit? Je to všechno výmysl. Dokažte nám to." Pomocí
argumentů to samozřejmě nedokážete, ale pomocí zkušeností to také nedokážete. Takže to vzdávali. Jako Ádi Šankaračarja -
dosáhl bodu, kdy napsal o "Vivék čudamani", o všech těch pojednáních, a pak to vzdal. A začal popisovat Matku. Řekl:
"Nechávám toho. To je vše." A oni řekli, že se stal hloupým. Protože nedokázal pokračovat ve své filozofii, tak začal chválit
Matku. Řekl: "Co je na tom?" To stejné se děje s Biblí, Koránem, se vším, že si lidé myslí, že - budˇ je následujete s vírou, slepou
vírou: "Nic nezpochybňujte. Prostě přijměte, cokoliv říkají. Staňte se fanatickými, zabijte jeden druhého, zemřete, pak je to v
pořádku." Anebo toho necháte. Stanete se komunisty. "Žádný Bůh." Pokud má zůstat váš mozek naživu, raději zanechte všech
náboženství. Měli bychom říct: "Jsou to všechno hlouposti." Křesťanství je k ničemu kvůli církvím. Islám je k ničemu kvůli
fanatismu. To je k ničemu kvůli tomu a tomu... Hinduismus je další nesmysl. Protože na této úrovni to tak vypadá. Z tohoto bodu
se to tak jeví. Nemá to žádný význam, je to absurdní. Tuto slepou víru lidé nemohou přijmout. Vědci říkají: "Co je tato slepá víra?
Byli jsme na měsíci. Je to to samé. Co tam je? Byli jsme na měsíci. Nikdy jsme neviděli Boha. Co to říkáte o Bohu? Jak bychom
mohli věřit, že existuje Bůh? Ale my nyní musíme dokázat existenci Boha. Musíme dokázat existenci této všepronikající síly.
Musíme dokázat existenci Ducha uvnitř vás. Musí to být dokázáno. Musí to být uskutečněno. Takže diskuze skončí. Pomocí
argumentů toho člověk nedosáhne. Pomocí slepé víry toho člověk nedosáhne. Logika vás tam nedovede. Nebo toto citové lpění
vás tam nedovede. Je to uskutečnění, je to stanutí se, které vás tím učiní. Realita, která se ve skutečnosti projevuje uvnitř vašeho
centrálního nervového systému. To je to, co vás přesvědčí. Ale není to pro přesvědčování. Například, nejste-li přesvědčení,
božské se nezajímá. Jako tito lidé říkají: "Matko, tím, že vyvěsíme plakáty, ti lidé budou vědět, že jsi tady." Řekla jsem: "To je vše."
Řekli jsme jim, předali jsme zprávu. Nyní, když přijdou, jedině dobře. Naše práce je informovat. Pokud přijdou a získají realizaci,
jedině dobře. Pokud se upevní, ještě lépe. Budeme pro to tvrdě pracovat. Ale nemůžeme to vnucovat. Nemůžeme to nutit.
Nemůžeme mít žádné umělé způsoby, jak na vás zapůsobit. Nemůžeme kolem toho dělat cirkus. Musíte mít svoji vlastní
vnímavost, abyste pochopili tu důležitost. A vaše vlastní čistá inteligence vám musí říct, že to je ono. Jinak vám nemůžeme
padnout k nohám a říkat: "O, prosím..." Nemůžeme na vás naléhat. Ani nemůžeme zrušit svobodu, která vám byla dána. Je to ve
vaší vlastní svobodě a ve vznešenosti toho, že musíte stoupat. Protože jsme ztělesněním, jste ztělesněním tohoto tvoření. Nikdo
vás nemůže nutit. Jestliže chcete jít do pekla, dobře. Udělejte dva skoky a můžete padnout. Jestliže chcete jít do ráje, je to také
možné. Takže čas, kdy jsme tady, - nechápeme, jak je nejistý, jak je podstatný a nanejvýš důležitý, a jak jsme na něj čekali. Dnes
je ta nejdůležitější chvíle v životě tvoření, kdy lidé hledají a Sahadža jóga se projevuje v masovém měřítku. Je to takové štěstí, že
jste hledači po věky, kteří se zde shromáždili, a že k vám přišla Sahadža jóga jako požehnání božského. Protože božské samo je
dychtivé se projevit. Ale lidé, kteří ke Mně přicházejí, jsou na různých úrovních. Někteří jsou průměrní, někteří zcela nízcí. Ti, kteří
jsou zcela nízcí, řeknou: "Matko, co moje práce? Požádal jsem o ni." Možná jste trochu lepší. Nebo někteří lidé mohou říct:
"Matko, nejsem nemocný. Dobře..." V pořádku, to se také může stát. Ale ti, kteří jsou na velmi vysoké úrovni - jakékoliv můžou mít
problémy, jakékoliv hříchy takzvaně spáchali, uvnitř je všechno zcela odpuštěno. Bez jakýchkoliv pocitů viny. První mantra v
Sahadža józe, kterou člověk musí říct, je: "Matko, já nejsem vinen," - aspoň třikrát. Takže člověk musí pochopit, že jste na to
připraveni. Jste pro to oslavováni a musíte to získat. Nemusíte říkat: "Co jsem udělal! Mám na svém kontě tolik chyb!" Nic
takového. Já jsem zde jako bankéř. Musím proplatit vaše šeky a vy to získáte, bezpochyby. Nevíte, kolik peněz máte v bance, že
ne? Já to vím. Takže se nesuďte. Nechte to na Mně, abych vás soudila. Je to Můj soud. A pak, když se to stane, když máte čistou
inteligenci, porozumíte, že to je ono. A musíte se s tím usadit. Samozřejmě za to nemůžete platit. Chci říct, že to jsou absurdní
nápady: "Můžeme za to zaplatit. Jak dlouho musíme šetřit? Musí tu být nějaká organizace." Nemáme žádnou organizaci. Víte to
velmi dobře. Nemůžeme organizovat Boha. Nemůžeme organizovat tyto věci. Dokonce ani nemáme členství, nic takového.
Samozřejmě máme váš seznam, protože když bude nějaký program, dáme vám vědět. To je něco jiného. Kromě toho v Sahadža
józe nikdo není vystaven celé věci. Nejprve získají realizaci. Pak je zváženo, jak daleko jsou. Pak postupně, když rostou, získají



vyšší pravdy. Protože někdy mohou být šokováni. Není snadné snést pravdu. Někdy je to velmi obtížné. Jako jsem jim jednou
řekla, že není rozdíl mezi tím, co učil Kristus a tím, co říkal Krišna. Naopak, Krišna řekl, že nemůžete být zničeni. Duch nemůže být
ničím zničen. A to bylo dokázáno Kristem. A všichni hinduisté se Mě chystali zabít. Nedokázali to snést. Ale když řeknu něco o
Krišnovi, budou tu všichni křesťané, aby Mě kritizovali. Je to velký problém. Víte, když mluvíte o Krišnovi, tak se to nelíbí
křesťanům. Když mluvíte o Kristovi, tak se to nelíbí hinduistům. Když mluvíte o sikhismu, nelíbí se to muslimům. A když mluvíte o
Mohamedu Sáhibovi, tak se to nelíbí sikhům. Nejsem tu, abych se někomu zavděčila. Jsem tu proto, abych vám o nich řekla
pravdu. Že oni všichni jsou jedno. A jako blázni a hlupáci jeden s druhým bojujeme. Není mezi nimi žádný rozdíl. Všichni jsou
jedno. Naprosto jedno. Existuje mezi nimi taková harmonie a takové porozumění, že je nemůžete od sebe oddělit. Jsou tak v
jednotě jeden s druhým, jako je měsíční světlo a měsíc nebo sluneční světlo a slunce. Pouze naše nevědomost vytváří proti nim
druh obvinění. A toto pochopíte pouze v Sahadža józe. Bude to dokázáno vzestupem vašeho vědomí. Prostřednictvím vaší
Kundaliní bude dokázáno, že cokoliv říkám, bude dokázáno vědecky. Protože když Kundaliní stoupá a zastaví se, musíte
překonat své chybné představy. Jinak nebude stoupat. Vy sami se budete postupně učit, že to, co říkám, je pravda. Cokoliv říkám
o Mohamedu Sáhibovi, je pravda a vy se to dozvíte. Měli jsme dost bojů. Měli jsme dost nesmyslů. Podívejte, co se tedˇ děje - tito
lzraelci zabíjejí Palestince a všechno to... Myslíte, že tím, že je zabijete, dosáhnou Boha? Všechny tyto falešné myšlenky musí
zmizet. Musíme se stát univerzální bytostí - stát se. Stanete se tím. Jestli je někdo muslimem, hinduistou, křesťanem nebo
čímkoliv... Když se stanete univerzální bytostí, můžete na svých prstech cítit, kde daný člověk je. Kristus řekl: "Vaše ruce budou
mluvit. Vaše ruce budou mluvit." Nemusíme zpochybňovat žádné posvátné knihy. Musíme vidět vnitřní světlo ve všem, co bylo
popsáno. To, co nás odděluje, je ve skutečnosti jednotící faktor. Rozmanitost je v nás tak nádherně sjednocena. Ale to může být
vidět pouze vzestoupením Kundaliní. Není jiného východiska. Protože když Kundaliní stoupá, přichází na řadu sjednocení. A vy to
začínáte vidět jako opravdovou zkušenost. Doufám, že jste porozuměli tomu, co jsem řekla. Ale diskuze vám realizaci nedá.
Musí se to stát. Je jedno, jestli jste korunním princem, nebo můžete být králem, nebo můžete být čímkoliv. Není v tom žádný
rozdíl. Je to vaše individuální uskutečnění, které se musí stát. Je to vaše individuální Matka uvnitř vás. Je to Ruah, o čem
hovořím. Pouze rituály dosáhnout Boha nemůžete. Musíte být s Bohem spojeni. Pro všechny lidi na světě, kteří rozumějí a
přemýšlejí, je důležité vědět, že musí existovat pravda, kterou můžeme uskutečnit. Bylo to přislíbeno ve všech náboženstvích a
posvátných knihách. A to se musí stát. Nechtˇ vám všem Bůh žehná. Ráda bych od vás dostala nějaké otázky. Pokud to bude
možné, zkusila bych na ně odpovědět. Prosím, položte mi nějaké otázky, to je dobrý nápad. Znovu se omlouvám, že jsem přišla
pozdě, ale chápete, bylo to zacpané... ...doprava... Ano, prosím. Jaký je rozdíl mezi vaší jógou, hatha jógou a rádža jógou? Oh!
Povím vám o tom. To je velmi dobrá otázka. Je to o hatha józe a rádža józe. Moderní hatha jóga je něco, čemu prostě
nerozumím. Ale v Patandžalího šastře, - toho, co napsal "Ha" a "Tha"... "Ha" a "Tha" není nic jiného, než že máte tyto dvě nádí
(kanály), které vám museli popsat. A jsou tu "aštangaj" - to znamená, že tu existuje osm aspektů hatha jógy - podle Patandžalího,
který to napsal. Ten nejdůležitější, prapůvodní, prvotní, je "Išvara Prahnidhana", což znamená ustanovení Boha uvnitř vás. Nuže,
při těchto akrobatických cvicích, které děláme, nemáme ani ponětí o Bohu. Nikdy o tom nemluvíme. Zapomeňte, zapomeňte na
Boha. Musíte jen zhubnout. To je vše. Protože oni všichni chtějí být herci a herečkami, víte? Nechtějí být jogíny. Je to odlišný styl.
To je "lšvara Prahnidhana" - nejprve musíte získat svoji realizaci. Jedním z těch osmi je "Jama Nijama". V "Nijama" existuje pouze
jedno pro fyzické cvičení, které také závisí na tom, kde se nachází Kundaliní. Také hatha jógu do jisté míry používáme. Řekněme,
že se Kundaliní zastaví v určitém centru kvůli fyzickému problému. Uděláme drobnou asánu která je potřebná, nebo nějaké
cvičení, které je třeba. Ale to je úplně jiná věc. Naše moderní hatha jóga je taková - řekněme, že musím jet z Londýna do
Birminghamu. Dobře. Nenastartuji své auto, ale zatáčím doleva a doprava, na místě - nehybně, víte? A myslím si, že jsem dojela
do Birminghamu. Mám jen mapu, pojedu doprava, doleva... Nebo ještě horší příklad - dám vám přirovnání - je to jako braní všech
léků dohromady bez znalosti toho, jakou mám nemoc. Je to velmi nekritické. Žádný z těchto učitelů nemá realizaci. Jak budou
rozumět důležitosti hatha jógy? Nechápu to. V lndii je guruem člověk, který je realizovanou duší. Může to být muslim, může to být
hinduista, může být čímkoliv. Ale nejprve musí být realizovanou duší. Brahmín je realizovanou duší. V současnosti mohou být
brahmíni vydržováni jako kuchaři. Takže celé pojetí dnešní hatha jógy je tak povrchní. Pak rádža jóga... Nuže... rozumíte tedy, že
hatha jóga je... Začátek hatha jógy začíná se Sahadža jógou, když je upevněna. Ale hatha jóga je dodatečná věc. Kdekoliv
potřebujeme, můžeme ji použít. Kdekoliv potřebujeme její část, používáme ji. Druhá část je rádža jóga. Rádža jóga je další mylná
představa, kterou lidé mají. Že když Kundaliní stoupá, víte... Musíte pochopit, že je to ohromná událost, která se odehrává. Že
Kundaliní stoupá vzhůru. Není to ve směru gravitace. Pohybuje se nahoru. Takže aby se to stalo, musí dojít k nějaké události.
Například, když stoupá odtud, když překročí druhé centrum, jde do určitého rozšíření. Takže Kundaliní neklesne. Tomu se říká
"bhandas". Tyto "bhandas", vidíte to zvětšení, můžeme říct, jeho uzavření. Pak jde výš, začíná uzavírat toto. Prochází Višuddhi
čakrou. Tady musí do hry vstoupit veškerá energie. Tady se ukryje, takže jazyk je trošku posunut sem. Ale vy nic neucítíte. Tak je



to rychlé. Je to tak rychlé, že nic neucítíte. Chci říct, neumím to jinak připodobnit, že dokonce, když řeknete Concorde, - chci říct,
že něco ohledně toho cítíte. Ale předpokládejme, že máte letadlo, - jen nastoupíte a jste tam. Ve zlomku vteřiny Kundaliní prostě
může vystřelit. Takže necítíte žádnou z těchto věcí. Například celá Země je tak velká, ale vy nevidíte, že je kulatá. Zakulacení je v
porovnání s tím, co vidíte, tak malé, že nevidíte, že je kulatá. Stejným způsobem je Sahadža jóga taková rychlá metoda vzestupu
Kundaliní. Chci říct - neexistuje jiná metoda. Ale dnešní Sahadža jóga je tak rychlá, měla bych říct, že nic necítíte, ale stane se to.
Také vaše oči se rozšíří. Ale viděla jsem tyto bláznivé lidi, nazývané rádžajogíny... Dokonce si dávají do očí atropin, aby si rozšířili
panenky, protože se říká, že vaše oči musí být rozšířené. Nastřihávají si jazyk, strkají ho dozadu. Víte, jeden takový v Americe
nastřihával lidem jazyk, kýval jejich jazyky. Dokonce i dnes existují lidé, kteří jsou ovlivněni tímto velkým guruem a jejich jazyky se
stále takto kývají. A dávali si jazyky dozadu. Chcete říci, že děláním všech těchto triků zvednete Kundaliní? Někdo se drží své
věci. Není potřeba nic dělat. Je to spontánní. Je to bez námahy. Děje se to v láskyplné péči Boha. Proč si chcete zlomit vaz pro
nic? K čemu to je? Nejdřív jsem si myslela - jako děti - víte, když chtějí na matku kvůli něčemu zapůsobit, mají záchvaty vzteku -
jen aby získali matčinu pozornost. Ale teď si myslím, že to myslí velmi vážně. Je to nanejvýš překvapující. Jdete až do té míry.
Ničí to vaše čakry. Ničí to vaši pozici v Sahadža józe jako dobrého sahadžajogína a špatného sahadžajogína. Sahadžajogín, který
to získá rychle, tam zaujme místo a dobře to ovládá, je osobou, která postupuje velmi rychle a osoba, která si zničila své čakry, ta
potřebuje pozornost. Dá to hodně práce je zlepšit, postarat se o ně. Takže všechny tyto myšlenky mohou být objasněny, pouze
když dostanete realizaci. Dobře? Otázka o Bhagavadgítě... Jak je to? Bhagavadgíta? ...Patandžali pomoci?... Osm...? Ne. Protože
dokud nejste realizovaný... Říkám - předpokládejme, že je to takhle - předtím, než nastartujete své auto, jím budete hýbat vpravo
a vlevo a potom ho nastartujete... Pomůže vám to dostat se do Birminghamu? Je to zbytečné. Za prvé - mohlo vám to již
poškodit kola. Ale nebojte se. Myslím - musím říci - že tu není čeho se bát. Dobře? Nechť vám Bůh žehná. Nechť vám Bůh žehná.
Podívejte, nikoho neobviňuji, neciťte se špatně. Protože koneckonců jste všichni hledači. Jste hledači. Jak byste to mohli vědět?
Všichni jste hledači, tak jak byste to mohli vědět? Tito lidé píší tolik knih. Je jednoduché napsat dnes knihu, že? Co je na tom?
Když máte peníze, můžete napsat cokoliv. Můžete vydat cokoliv. Cokoliv chcete napsat. Co to dnes je napsat knihu? Jenom Já
jsem člověk, který zatím nic nenapsal. Jsou lidé, kteří píší o Mně nebo o Sahadža józe.To je něco jiného. Já jsem dosud ještě nic
nenapsala. Kristus nic nenapsal. Šrí Krišna nikdy nic nenapsal. Ráma nikdy nic nenapsal. Ale myslím si, že musím něco napsat.
Něco jsem napsala a lidé řekli: "Je to nad naše chápání, Matko, protože jakmile to čteme, stáváme se bezmyšlenkovými." Co
dělat? Dobře, jaká je další otázka, prosím? Velmi dobrá otázka. Jaká bude další otázka? Ještě máme pět minut. Ano? Můžeme
dávat Bohu otázky, když jsme spojeni? Můžeme...? Můžeme pokládat otázky Bohu, když jsme spojeni? Ano. Můžeme se ptát na
Boha, když jste spojeni? Ano, samozřejmě. Samozřejmě! Protože jste spojeni. Položte své ruce směrem k Bohu a řekněte:
"Existuje Bůh?" Když položíte takovou otázkou, začnou proudit ohromné vibrace. Vy... Nejenom to. Ale řekněme, že se chcete
zeptat na svého otce - jak se má? Předpokládejme, že tady není. Tak začnete cítit horko někde tady. Toto jsou jeho centra.
Okamžitě budete vědět, jaké centrum je napadeno. A když to dokážete dekódovat, tak budete hned vědět, jaký má problém.
Budete to takto vědět o komkoliv, nejen o Bohu, o sobě a o ostatních. To je právě to - stávání se kolektivním vědomím, že se
stáváte univerzální bytostí. A budeme schopni vidět Boha, tak jako já jsem schopen vidět vás? Není to o vidění Boha. O to dnes
nejde. Protože to, že něco vidíte, to neznamená, že tím jste. Chápete ten rozdíl? Teď jste... Jak se jmenujete, prosím? Bippin. Nyní
jste pan Bippin. Můžete vidět sám sebe, pane Bippine? Takže když jste se stal panem Bippinem, tak se nemůžete vidět. Když se
stanete částí a součástí Boha, tak potom nemůžete nic vidět. Ale můžete jednat. Vidět znamená být oddělený. Takže vy opravdu
říkáte - stát se jedno s Bohem? Ano, to je ono. Stanete se jedno s Bohem, s prapůvodní Bytostí. Stanete se - staneme se Jeho
silou, nebo se stanete Jeho nástrojem. Víte, člověk by neměl být dogmatický. Protože už zde může existovat rozepře, jestli vy se
stanete Jeho nástrojem, nebo On se stane vaším nástrojem, a všechno to, víte? Takže nechci upadnout do takové nástrahy, ale
co bych chtěla říci, že začnete cítit sílu. Řekněme to tak, že se stanete Duchem. Proto Buddha nikdy nemluvil o Bohu. Říkal: "Je
lepší o Bohu nemluvit, protože potom začnou další otázky. Je lepší říci, že se stanete Duchem. Tečka. Nejdřív ať se stanou
Duchem a potom můžeme mluvit o dalších věcech." Nějaké další otázky, prosím? A vy vidíte duchy? Cože? Duchy? Proč je chcete
vidět? Oni jistě existují, ale není potřeba se s nimi zabývat. Jsou minulostí. Skončili. Odešli. Proč bychom se jimi měli zabývat?
Jistě, chci říct, oni existují. Co dělat? Jsou to velmi těžce zvládnutelní lidé. Měli jsme s nimi hodně problémů. Všichni tito guruové
je používají. To všechno se děje. Existuje to tam. Existují takoví, kterým říkáte... Dobří duchové? Ano. Ne! Ne! Neměli bychom s
nimi mít nic společného. Protože nyní jste osobou, která žije v přítomnosti. Dobrý nebo zlý, nemáme s nimi nic společného. Jak
poznáte, který je dobrý a který je špatný? Jakmile dovolíte dobrému člověku, aby k vám vešel, může přijít zlý člověk. Jak je
poznáte? Takže lepší je nenechat k vám přijít žádného z nich. Lepší je být bez nich. Postupně budete vědět o nich všech. A
budete překvapeni, jak poznáte, že se od těchto lidí máte držet dál. Kundaliní ...? Neřekli vám, co... Neřekli jste? Zmínili jsme se,
ale vy to vysvětlujete jinak. Co vidíte? ...nějaký druh energie ...? Ano. Je to energie. Je to energie našeho přání, které ještě není



projevené. A jaké je to přání uvnitř nás, které ještě není projevené? Je to přání stát se božským. Jakmile se tato energie projeví - -
proto je nazývána zbytkovou - tak se projeví toto přání. ...vytvořit nebo představit... energii... Musíte vytvořit a představit si tuto
energii? Ne, ne! Existuje, stále tam je. Nic si nepředstavujete. Vy sami nemusíte nic dělat. Už to tam všechno je, jako petrklíč v
semínku. Už to tam existuje, nemusíte... Není zde nic, co byste si měli představovat, nic. Opravdu to tam je. Můžete vidět, jak
pulsuje. Můžete ji vidět pulsovat. Můžete ji vidět, jak se zvedá. Můžete cítit její puls na vrcholu hlavy. Můžete cítit, jak prostupuje.
Můžete cítit chladný vánek, vycházející z vaší hlavy. Děje se tu skutečný křest. Je to všechno tam, všechno je tam. Není na to
vůbec potřeba představivost. Není to přemýšlení, přemýšlením toho nedosáhnete. Když přemýšlíte, řekněme o semínku a
představíte si: Vyraší? Ne, musí vyrašit. Stejným způsobem se musí stát toto. Je to živoucí proces. Když si uvědomíme, že máme
přání po realizaci... Warrene? Když máme přání a nevíme o tom, jak rozpoznáme, že k nám přišlo? Ano. Dobře. Ale to přání se
projeví jen probuzením Kundaliní. Toto přání je samozřejmě zde. Je v nevědomí. Pozvolna se stane velmi vědomým přáním.
Potom to začnete hledat, běžet za tím. Ale je to projevené jen tehdy, když vzestoupí Kundaliní a projde vaší oblastí fontanelní
kosti. A je to. Jak člověk dokáže aktivovat...? Co aktivovat...? Jak člověk dokáže aktivovat tuto energii? Ona se prostě aktivuje
sama. Je tam. Myslím, že je na Mně něco výjimečného. A vy se potom stanete také takovou výjimečnou bytostí. Také to můžete
dělat. Je to otázka - jak jsem vám řekla - světlo, světlo osvítí další světlo - dobře? Stejným způsobem. Říká, že jste mluvila o
hatha józe jako o fyzické józe. A o rádža józe jako o mentální józe. Můžete něco říci o procesu této jógy? Aha. Ne. Ne. Neříkám,
že je to fyzické. Používáme ji pro fyzické účely. Není fyzická a ani rádža jóga není mentální. Všechny tyto věci jsou částí a
součástí této Sahadža jógy, která se děje spontánně. Zde je tato Kundaliní, která je zbytkovou silou uvnitř nás, silou přání uvnitř
nás, uvolní se... a několik jejích vláken začne stoupat. Můžete ji také cítit, jak pulsuje, jak stoupá. Stoupá nahoru a postupně
osvětluje tato centra, a otvírá poslední - sedmé centrum, kde dochází k osvícení Ducha, který ve skutečnosti sídlí ve vašem srdci,
protože místo vašeho Ducha je na vrcholu hlavy. V pořádku? Žádné další otázky? Dobře. Takže myslím, že už bychom to měli
mít. Co říkáte? Je lepší to mít. Dobře. Jen takto dejte své ruce...



1982-0710, O Duchu (4 min)
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19820710 - O Duchu (Birmingham, Anglie)

Musím ale mluvit o Duchu, o kterém už mluvíme dlouhou dobu. Musíme se stát Duchem. V angličtině může toto slovo znamenat
cokoliv. Je to velmi nejednoznačné slovo. Používá se dokonce pro destiláty, pro mrtvé duše, i pro Ducha, kterým jsme, čistou
bytostí, tedy Átma, jak se Duchu říká v sanskrtu. Mluvím zde o Duchu, který je čistou bytostí ve vás. Je to vaše odpoutaná vnitřní
bytost, která je vaším vnitřním svědkem, stále vás pozoruje, sleduje sídlí ve vašem srdci jako radost a štěstí. Sídlí v srdci. Duch
není naše vědomá mysl. Není v našem centrálním nervovém systému. Není pod naší kontrolou. Abych vám to připodobnila,
říkám, že naše levá strana je jako brzda a pravá strana jako plyn v autě. V autě se učíme řídit tak, že sedíme na předním sedadle
a náš instruktor sedí vzadu a vše pozoruje. Jdete doleva, tedy brzdíte, někdy zrychlíte, děláte chyby, a tak se naučíte jezdit.
Naučit se řídit je ta část moudrosti, kterou si osvojíme hledáním rovnováhy v našich životech. Rovnováha je to nejdůležitější, čím
musíte začít. A i když ji nemáte - v Sahadža józe jsem viděla velmi nevyrovnané lidi - pokuste se do rovnováhy dostat. Vyrovnání
levé a pravé strany, brzdy a plynu vám dá postavení, kdy můžete říct, že jste už zvládli řízení. Nicméně stále je tu ještě instruktor
na zadním sedadle. Musíte se stát mistrem. Mistr je Duch ve vašem nitru. Stanete se Duchem a začnete sledovat sama sebe
jako řidiče. Celé se to stane divadlem, hrou. Oddělíte se a začnete vidět, jak se vše odehrává před vašima očima, vše jako nějaké
vnější drama, kterého už nejste nedílnou součástí. Dostanete se do oblasti vaší osy. A periferie ztratí svůj vliv. Stanete se
člověkem tichým, blaženým a klidným, který vidí periferii a její pohyb, ale už v ní nejste. Tak se stanete mistrem, tak se stanete
prorokem. Sahadža jóga má dnes sílu učinit proroky z lidí Boha. A proroci budou mít sílu učinit proroky z druhých, tak to říká
William Blake, velký básník této země.
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1982-0710, O hledání (5 min)

View online.

19820710 - O hledání (Birmingham, Anglie)

Že máme v moderní době hledače je něco naprosto jedinečného. Nikdy dříve jsme neměli hledače, alespoň ne tolik. Byli lidé, kteří
se honili za penězi - v současné době je jich mnoho. Usilovali o území a o moc. Bylo velmi málo těch, kteří hledali perly
dokonalého štěstí Boha. Důvodem bylo vědomí, kolektivní vědomí lidských bytostí. Lidé si mysleli, že toho možná nejsou schopni
nebo možná nepotřebují hledání. Dnes je tu však tak nádherná souhra, že se na zemi rodí hledači velmi vysoké kvality. Těch, kteří
hledají, je velké množství. Není to jeden nebo dva lidé tu a tam, kteří sedí někde na vrcholku hory, v jeskyni apod. a pokoušejí se
meditovat. Je spousta lidí, kteří hledají, kteří cítí nespokojenost se sebou samými, se vším, co mají. Myslí si, že musí existovat
něco víc. Ti, kteří cítí, že stále ještě nenašli sami sebe, ti, kteří cítí, že musí najít smysl svého života, ti, kteří cítí, že tu musí být
něco vyššího, než čím se zabývají. Všichni tito lidé jsou hledači, kteří nehledají jen dnes, ale už tisíce let. Řekla bych, že v době
Krista nebyli žádní hledači, protože i ti, které si Kristus vybral za své žáky, k tomu byli v podstatě přinuceni. Musel je najít a říct jim
o tom. Toto je tedy velmi důležitá doba v historii stvoření, kdy je tu tolik hledačů. Jejich problém však dnes spočívá v tom, že
nevědí, co vlastně hledají. Nemají ponětí, co by měli hledat. Jak hledat? Co očekávat? Vstupují do neznáma. Je to pro ně
naprosto neznámá oblast. A tu neznámou oblast, kterou hledají, teď reprezentuje tolik lidí. Každý říká, že on je ten, který „dodá
zboží“. Jiný zase tvrdí, že on je ten, kdo to dokáže. Pak samozřejmě vzniká chaos. Současná doba je každopádně dobou zmatku.
Velkého zmatku. A jedině když je takový zmatek, přijde rovněž úžasné a trvalé řešení, které tento problém vyřeší jednou provždy.
V mysli lidských bytostí nikdy nebyl takový zmatek jako dnes, co se týče rozlišování dobrého od špatného. Nikdy v takové míře. O
čemkoli bylo řečeno, že je to špatné, to dělali. S vědomím, že dělají něco špatného. Pokud to byli dobří lidé, říkali: „Toto je dobré,
to budeme dělat.“ Každý ale věděl, zda to je dobré, nebo špatné. Možná to dělali. Dnes však nikdo neví, co je dobré a co špatné.
Musíte se dostat mnohem dál než jen rozlišovat dobré od špatného - musíte poznat sami sebe. Protože ve svém nitru víme, že
neznáme sami sebe, že neznáme absolutno. Žijeme v relativním světě věcí, zdá se, že tohle si uvědomují všichni. Možná
podvědomě, možná nevědomě, rozhodně však každý z nás cítí, že „nevíme.“ A je to velmi upřímný pocit. Je to velice jemný pocit,
že musíme vědět něco víc.
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1982-0710, O rukách a vibracích (2 min)

View online.

19820710 - O rukách a vibracích (Birmingham, Anglie)

Kristus řekl: „Vaše ruce promluví.“ Ten čas nastal. Tyto ruce, které vypadají tak prostě, jsou velice důmyslné a mají v sobě
důmyslně vestavěná nervová zakončení, tak mikroskopická, že nemůžeme pochopit, kolik nám toho dokážou říct, jaký mají
dosah. Když dojde k probuzení, začnete kolem sebe cítit vibrace Všepronikající síly, které jste nikdy před tím necítili, na
konečcích svých prstů. Tyto konečky prstů, které zanedbáváme, používáme nesprávně, pro špatné věci, tyto konečky prstů se
stanou osvícenými a začnete je cítit. To je to, co jsem řekla, musíte získat vědomí, které je osvícené. Je to vědomí, které se musí
projevit. Takto je začnete vnímat na konečcích svých prstů - toto je špatně, tamto je špatně - budete vidět, kde je problém.
Všechny prsty jsou ve vztahu k vašim centrům. Toto je páté, šesté, sedmé. Sedm nalevo a sedm napravo. Toto je vaše citová
stránka. Toto je vaše pravá strana, vaše tělesná a rozumová, nebo můžeme říct, vaše duševní stránka. Dokážete rozlišit, jak je na
tom který člověk, podle horka, které budete z toho člověka cítit, jestli to bude pálit, budete cítit znecitlivění, nebo tíhu. Vzniká
spojení s Všepronikající silou, která vás informuje a dává vám zprávy.
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1982-0710, Od Múladháry k Voidu, 10/07/1982, (nekontrolováno), Birmingham, Anglie,

View online.

Od Múládháry k Voidu, 1982/07/10, Birmingham, Anglie Děkuji všem sahadžajogínům z Derbyshire a Birminghamu za to, že mi
dali příležitost mluvit s místními hledači. Že máme v moderní době hledače je něco velmi jedinečného. Nikdy dříve jsme neměli
hledače, nebo alespoň jich nikdy nebylo tolik. Byli lidé, kteří se honili za penězi - je jich mnoho v současné době. Usilovali o území
a o moc. Bylo velmi málo těch, kteří hledali požehnání Boha. Důvodem bylo vědomí, kolektivní vědomí lidských bytostí. Lidé si
mysleli, že toho možná nejsou schopni, nebo možná nepotřebují hledání. Ale dnes je to taková nádherná souhra, že se rodí na
Zemi velcí hledači. Těch, kteří hledají, je velké množství. Není to jeden nebo dva lidé, kteří sedí na hoře, v jeskyni apod. a pokouší
se meditovat, ale je tolik lidí, kteří hledají, kteří cítí nespokojenost se sebou samými, bez ohledu na to, co vlastní. Myslí si, že musí
existovat něco víc. Ti, kteří cítí, že stále ještě nenašli smysl svého života, ti, kteří cítí, že musí najít smysl svého života, ti, kteří cítí,
že tu musí být něco vyššího, než čím se zabývají. Všichni tito lidé jsou hledači, kteří nehledají jen dnes, ale už tisíce let. Myslím,
že v době Krista nebyli žádní hledači, protože i ti, které si Kristus vybral za své žáky, k tomu byli v podstatě přinuceni. Musel je
najít a říct jim o tom. Takže toto je velmi důležitá doba v historii stvoření, kdy je tu tolik hledačů, ale jejich dnešní problém spočívá
v tom, že neví, co vlastně hledají. Neví, co by měli hledat. Jak hledat? Co očekávat? Vstupují do neznáma. Je to pro ně neznámá
oblast. A ta neznámá oblast, kterou hledají, je teď reprezentována tolika lidmi. Každý říká, že on je ten, který doručí zboží. Jiný
zase řekne, že on je ten, kdo to dokáže. Přirozeně tak vzniká chaos. Současná doba je dobou zmatku. Velkého zmatku. A když je
takový zmatek, jedině pak přijdeme na velké a stálé řešení, které navěky vyřeší tento problém. Nikdy nebyl takový zmatek v
myslích lidských bytostí, jako je dnes, co se týče rozlišování dobrého od špatného. Nikdy v takové míře. O čemkoliv bylo řečeno,
že je to špatné, to dělali s vědomím, že dělají něco špatného. Pokud to byli dobří lidé, řekli, toto je dobré, budeme to dělat. Každý
ale věděl, že to je špatné nebo dobré. Možná to dělali. Dnes ale nikdo neví, co je špatné a co je dobré. Mimo rozlišování špatného
od dobrého, se musíte dostat mnohem dál - musíte poznat sami sebe. Protože v našem nitru je vědomí, že neznáme sami sebe,
že neznáme absolutno. Žijeme v relativním světě věcí, ve kterém se zdá, že všichni mají vědomí. Možná v podvědomí nebo v
nevědomí, ale rozhodně každý z nás má pocit, že „nevíme.“ A je to velmi upřímný pocit. Je to velice jemný pocit, že musíme vědět
něco víc. Když řekneme slovo „vědět,“ myslíme si, že to znamená něco jako: „Neznám Derbyshire, nikdy jsem tam nebyla.“ Co to
znamená? „Neznám Derbyshire“ - tím chci říct, co neznám o Derbyshire? Mohu si o tom přečíst v knihách, mohu si to zjistit.
Mohu znát celou historii Derbyshire, mohu zjistit, kdo byli ti lidé, kteří zde vyráběli nádherný porcelán, mohu zjistit vše o jejich
minulosti, vše si mohu přečíst. Proč bych tedy měla říkat, že o Derbyshire nic neznám? Protože jsem tu nikdy předtím nebyla.
Ještě jsem nikdy nebyla v Derby, nikdy jsem v této oblasti nebyla, neviděla jsem toto místo, nenavštívila jsem jej, nemám s tímto
místem žádnou zkušenost, takže o něm nic nevím. Toto je přesně ta situace. Situace je taková, že neznáme Božské. Četli jsme o
tom, slyšeli jsme o tom, tolik lidí o tom psalo. Jakmile ví, že je po tom poptávka, přijdou s knihami - množstvím knih, napsali už
tisíce knih. Kolik z nich je pravdivých a kolik z nich nepravdivých? Je nemožné to zjistit, protože to v podstatě nevíme. Například
někdo řekne, že vévoda z Bedfordu se narodil v Derbyshire. Jak to mohu vědět? Nebudu to vědět, dokud nepotkám někoho, kdo
skutečně patří do tohoto místa a zná ho. Stejným způsobem ty znalosti, které máme o Božském, jsou velmi matoucí, nejsou to
znalosti, toto nikdy nejsou znalosti. Máme představu o vědění, jako kdyby to byla odpověď na naše otázky, která je racionální,
kterou můžeme pochopit rozumem díky naší inteligenci. Ale tato oblast je nad naší inteligencí, nad naším rozumem. Nad
omezenou oblastí je oblast neomezená. Všechny takové neomezené oblasti můžete poznat jen zkušeností svého vědomí. Toto
je velice jemná věc, tomu byste měli porozumět, jak poznat něco zkušeností svého vědomí. Není to zážitek, jako že najednou
uvidíte nějaké světlo, to je zážitek - chci říct, vždy můžete vidět nějaké světlo. Lidé mají pocit, že je na tom něco velkolepého, že
vidí, jak před nimi náhle jiskří světlo - není na tom nic velkolepého. Může existovat oblast, ze které může přicházet jiskření, a
možná to vůbec nepotřebujete, ale můžete mít pocit, že jste něco zažili. Musíme tedy vědět, že vidět neznamená zažít, například,
pes vidí tento nástroj, ale nic o něm neví, jen ho vidí. Lidské vědomí má v sobě tolik úžasného ve srovnání se zvířecím vědomím.
Například vnímání krásy zvířata nemají. Vnímání čistoty také ne. Lidské bytosti toto vnímání v sobě mají zabudováno a mohou to
cítit. Mohou to cítit ve svém centrálním nervovém systému. Jakékoliv máte vědomí, cítíte je ve svém centrálním nervovém
systému. Není to jen něco, co si představujeme nebo nějaká intelektuální diskuze: „Ano, ano, to znám, to znám.“ Nic takového.
Vědění byste měli získat skrze své pocity, jako cítíte horké a studené, ale kámen nebude cítit nic. Stejně tak musí přijít pocit skrze
váš centrální nervový systém. To znamená, že samotné vaše vědomí se musí změnit. Musí dostat nový rozměr, vaše vědomí
musí dostat nový rozměr. Všechny ostatní zážitky nemají vůbec žádný význam pro vývoj. Je to vědomí, které se v procesu
evoluce zdokonaluje, zlepšuje a rozšiřuje. Tyto rozměry dosáhly svého maxima, v době, kdy se stáváte lidmi, když se vaše
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vědomí chystá přijmout vědomí univerzální bytosti, kolektivní bytosti, abyste se stali kolektivní bytostí. Nyní bych vám chtěla říct
o tom, co je uvnitř nás, jak jsme umístěni. Z ryze praktických důvodů byste Mě neměli brát za samozřejmost a ani byste neměli
popírat, co vám říkám. Je to jako vstup na novou univerzitu. Posloucháme profesora a snažíme se ho sledovat. Předpokládejme,
že předloží nějakou hypotézu, pak ji začnete posuzovat a vypracovávat. Pokud je pravdivá, pak se teorie stane zákonem. Stejným
způsobem byste měli vstoupit do tohoto nového porozumění tím, že se nejdřív na to podíváte a nepokoušíte se to popřít. Pokud
je to pravda, potom tomu musíme uvěřit. Neměla by tu být žádná slepá víra o Sahadža józe. Slepá víra je k ničemu. Ale nemělo by
zde být ani popírání. A s tímto nenásilným postojem, pokud posloucháte cokoliv vám říkám jako hypotézu, nemusíte ji okamžitě
přijmout jako pravdu. Nadešel ale čas, abych vám pravdu dokázala, a pravda vám může být dokázána. Nadešel čas, aby byla
dokázána existence Boha. Dokázat, nejde jen o to mít nějakou velkou přednášku, soudit se, nebo něco takového. Jak to ale
dokážu? Ve vašem vědomí. Bude to absolutní zkušenost vašeho vědomí, že ucítíte Boha Všemohoucího. Nadešel čas, aby bylo
dokázáno, co se píše ve všech svatých spisech. Nadešel čas, aby bylo dokázáno vaše vlastní spojení s Bohem, váš vlastní vztah
s Bohem, váš vlastní vztah s Prapůvodní Bytostí, ať už jí říkáte Bůh, nebo jakkoliv jinak - na tom Bohu samotnému nezáleží. Ať už
Ho nazýváte jakýmkoliv jménem, Bůh existuje. A Bůh není takový, jakého si Jej vytváříme, Není takový, jak Jej chápeme, nebo jak
Jej známe, ale je tím Bohem, jakým je. Dokud Jej neucítíte, nebudete v Něj věřit. Dokonce, i když věříte za jistých okolností, je to
víra, která je slepá. Pro inteligentního člověka nemá žádný význam a přijde den, kdy takový člověk takovou slepou víru odsoudí.
Takže teď - uvnitř nás, jak jsem řekla, je vestavěný systém, který jsme získali díky vzestupu našeho vědomí skrze různé fáze. Je
to něco jako historie napsaná v našem nitru, jak jsme se stali lidmi. Je rozdělena do různých etap. Nejdřív nastalo období uhlíku,
kdy vznikl život. Mrtvé se stalo životem. To je umístěno v tomto bodě. Je to pod tou obrovskou silou v našem nitru, která je
uložena v trojúhelníkové kosti. Síla, která se nazývá Kundaliní. To je síla, která je také popsána v Bibli jako Strom života: „Zjevím
se před vámi jako plamenné jazyky.“ Avšak Bible je velmi mikroskopická věc, její symbolika nemůže být vysvětlena, dokud
nezískáte nové vědomí, vaše vibratorické vědomí - její symbolika nemůže být vysvětlena. Tato síla je silou přání, nejvyššího přání,
jediného skutečného přání, které v sobě nosíme. Všechna ostatní přání se stanou zbytečnými. V zemích, které dnes žijí v
dostatku, lidé dosáhli blahobytu, jsou bohatí, zajištění, ale nejsou šťastní. Lidé, kteří žijí v extrémním blahobytu, jako třeba ve
Švédsku a ve Švýcarsku, spolu soupeří v tom, kolik mladých lidí spáchá sebevraždu. Nedávno jsem se dozvěděla, že Švýcaři jsou
„na tom lépe.“ O mnoho víc Švýcarů páchá sebevraždu, než mladých lidí ve Švédsku. Teď nastal čas si uvědomit, že blahobyt,
pokud byl naším přáním, není skutečným přáním, protože když žijeme v blahobytu, měli bychom být velmi šťastní a radostní lidé,
ale není tomu tak. Základním ekonomickým pravidlem je, že jednotlivé potřeby mohou být uspokojeny, ale obecně nemůžou být
uspokojeny nikdy. To znamená, že hmota vás nikdy nemůže uspokojit. Co je tedy to chtění, co je to to hledání, skryté v oné síle,
které hledá sjednocení s Bohem, jógu, jednotu s Bohem, čemuž říkáme křest. V Koránu se to nazývá „pir.“ Musíte se stát „pir,“
znovu se narodit. Je to popsáno v různých jazycích, ale je to ta stejná věc, která je popisována ve všech spisech. Pokud se
pokusíte zjistit, co to znamená, budete překvapení, že všichni říkali to samé. Někdo může říct: „Třeba, Matko, existují i jiné
metody, třeba se to dá vypracovat i jinak.“ Jiná metoda neexistuje, protože to bylo vypracováváno tisíce a tisíce let ve vašem
nitru od doby, kdy jste se stali uhlíkem a vše to ve vás zařídila příroda. Jako někdo může říct, že semínko musí vyklíčit nějakou
jinou metodou. Semínko nemá žádnou jinou metodu. Semínko má zárodek a ten zárodek musí být probuzen, a to je jediný
způsob, jak to funguje. Stejně to bude pracovat i ve vás. Tato síla se ve vás musí otřást, musí být ve vás probuzena. Jestliže se
probudí, stoupá. Co je ale tato síla? Tato síla se musí sjednotit s Duchem. Tato síla tedy ví, že se musí sjednotit s Božským.
Máme tolik jiných přání, takže bychom měli říct, jak spolu souvisí. Je to tak, že musíme říct: „Přijeď do Derbyshire a se všemi se
setkej.“ Přijedeme tedy sem, do Guildhall, přijdeme, ale nesetkáme se s vámi. Potom to, že jsem přišla, celé to cestování bylo
zbytečné, protože jsem se s vámi nesetkala. Nemělo to vůbec žádný smysl. Stejně tak všechna ostatní přání jsou pouze k tomu,
abyste dospěli k tomuto nejvyššímu přání, přání sjednotit se s Božským. O Kundaliní se dá mluvit dlouho, už jsem určitě mluvila o
Kundaliní stokrát, a abyste o ní věděli více, musíte přijít do Sahadža jógy. Ve stručnosti jsem vám řekla, co je to Kundaliní a jak je
umístěna. Teď to, co je nad tím, je vlastně druhé, tu druhou bereme jako třetí, tady, to je síla, řekla bych, že je to centrum našeho
hledání. Toto centrum, které se jmenuje Nábhí čakra, je zdrojem našeho hledání. Když jsme ve zvířecím stadiu, díky našemu
žaludku hledáme jídlo. A budete překvapeni, že když se staneme lidmi, hledáme díky našemu žaludku také peníze. Můžeme se
nechat trochu svést tu a tam, ale nakonec díky svému žaludku začneme hledat dokonce Boha. Musíme projít oblastí, která
obklopuje žaludek. Je to oblast Mistrů. Všichni Prapůvodní Mistři se zrodili v této oblasti, jako Mojžíš, Sokrates. Existuje deset
základních Prapůvodních Bytostí, které přišly na tuto Zem, aby nám daly představu ohledně hledání, co musíme dělat. V podstatě
přišly, aby nás naučily, jak se dostat do rovnováhy, jak se vyrovnat, abychom mohli stoupat. Všichni tito velcí proroci neboli
Prapůvodní Bytosti, byli Mistři. Přišli, aby nás informovali o tom, že když se dostanete příliš nalevo, nebo příliš napravo, přijdete o
svou výživu, přijdete o svou kvalitu lidské bytosti. Jako lidská bytost musíte mít výživu a toto je centrum, které postupně rozvíjí



výživu od zvířecí k výživě vyšších živočichů a na úroveň lidských bytostí, kdy si člověk začne uvědomovat, že tyto druhy výživy
jsou uvnitř nás. Takto byly vytvořeny všechny zákony. Biblické Desatero je deset druhů výživy v našem nitru. Toto je oněch deset
guruů, kteří přišli na Zem, aby zachránili lidstvo před vybočením ze střední cesty, které kráčelo více doleva a doprava. Levá
strana, jak vidíte, je naše citová stránka. Je to také síla našeho přání. Tato citová stránka nám dává naše podvědomí, za kterým
se nachází oblast kolektivního podvědomí. Naše pravá strana je síla činnosti, která realizuje naše přání. Tato síla nám dává naši
budoucnost a dává nám podporu pro naše tělesné a duševní činnosti. V důsledku toho si vytváříme ve své hlavě instituci, které
se říká ego. Každý jej má a není proč se jej bát. Když něco děláme, máme pocit, že jsme to udělali my, a to je mýtus, ale stejně
přetrvává, protože jsme ještě nespatřili skutečnost. Naše levá strana je ta, která přijímá agresivitu druhých lidí, která představuje
naši minulost a jako vedlejší produkt naší činnosti, citové činnosti, nám dává instituci, která je jako balón, kterému se říká
superego. Tyto dvě věci se ve vaší hlavě setkávají a jak rostete, zvápní vrchol vaší hlavy blízko fontanelní oblasti a tato měkká
část, která u dětí pulzuje, se úplně zakryje. Tímto způsobem si vytvoříte pocit jáství, stanete se panem X Y Z a tak dál. Vybudujete
si svou vlastní svobodu. Toto je ta svoboda, kterou jste získali, být panem X, Y nebo Z. Poté, co toho dosáhnete, začnete používat
druhé centrum, což je centrum tvořivosti, centrum vaší činnosti. Zvířata nemají žádné ego. Samozřejmě, pokud žijí s lidmi,
mohou si jej rozvinout, ale jinak žádné nemají. Když děláte něco špatného, cítíte se zranění, provinilí. Zvířata se nikdy necítí
provinile, protože jejich přirozeností je zabíjet další zvířata, je jejich přirozeností jíst, takže nikdy necítí vinu. Jen lidské bytosti
říkají: „Toto jsem neměl říkat. Toto jsem neměl dělat.“ Cítit vinu je ryze lidská vlastnost. Útočit na druhé je ryze lidská vlastnost.
Tak se dostává do hry druhé centrum. Centrum, kterým myslíte, přemýšlíte o své budoucnosti, plánujete. Vaše tělesné - myslím,
že to už stačí, můžete to vypnout? Můžete to vypnout? Vypněte to světlo prosím, to už stačí. Toto mám celou dobu, to už stačí.
Přemýšlíte. Na přemýšlení je potřeba energie, a tuto energii získáváte z tukových buněk, které jsou ve vašem žaludku a mění se
pro použití v mozku. A když se tato přeměna odehrává, toto ubohé centrum musí velmi tvrdě pracovat. Když přemýšlíte, aktivuje
se toto centrum. Musí pracovat velice, velice tvrdě kvůli jediné věci, kterou je se starat o přísun tukových buněk. Je tu příliš
mnoho světel. Můžete je vypnout? Chci říct, ne tamta světla, ale ty tři tady. Děkuji, stejně jsou tyto příliš… Jestli můžete vypnout
tady ty tři, bude to lepší. Ne, tyto tři. Tyto tři moc svítí. To není vůbec potřeba, jsou tři, co je tam? Chci říct, že Mě jinak vidí. Vidíte
Mě? Je to jako při natáčení filmu. Tak, toto centrum, které se jmenuje Svádhišthána, je centrum, které vám dává vaši budoucnost,
energii myslet na vaši budoucnost, na vaše plány. Dává vám energii realizovat projevy vaší tělesné práce, tělesného cvičení nebo
práce. Toto ubohé centrum musí pracovat kvůli jediné věci, kvůli přeměně tuku pro použití v mozku. Když jedno centrum, které
musí dělat mnoho jiných věcí, začne vykonávat jenom jednu činnost, všechno ostatní začne zanedbávat. Výsledkem jsou
problémy, protože se musí starat o játra, slinivku, ledviny i o slezinu. Jakmile se pustí jen do jediné činnosti, naprogramuje se pro
výkon této jediné činnosti a přestane se starat o ostatní. Pak máte špatná játra, dostanete cukrovku, máte problémy s ledvinami
a vysokým krevním tlakem. Také můžete dostat velice vážnou nemoc, rakovinu krve. Sahadža jóga dokáže všechny tyto
problémy vyléčit. Jsou to jen tělesné problémy, ale ona dokáže vyřešit i tyto problémy, protože pokud se toto centrum začne
zase chovat normálně, pokud je přinuceno se chovat normálně, je velice jednoduché vyléčit všechny tyto nemoci, které jsou
způsobeny přílišnou aktivitou, přílišným přemýšlením, příliš používanou obrazotvorností. Je velice nebezpečné pořád přemýšlet
o budoucnosti. Například teď tady sedíme, měli bychom pohodlně sedět a povídat si. Místo toho, že jsme teď, přemýšlíme o tom,
co budeme dělat zítra nebo co udělám, až přijdu domů, jak budu vařit a co budu jíst, nebo jak stihnu vlak. Všechno toto
futuristické chování vám dává velice legrační typ osobnosti. Stáváte se tak futuristickými, že zapomenete na minulost. Potkala
jsem se s jedním mužem, který dokonce zapomněl i svoje vlastní jméno. Zapomněl i otcovo a matčino jméno a také, k hrůze své
ženy, její jméno. A ona začala plakat. Řekla: „Co teď? Zapomněl vše.“ Je teď v oblasti budoucnosti, zná jen budoucnost. Musel se
dostat zpět do středu. Pak se začal postupně rozpomínat. Pak Mi řekl, že je předsedou nějaké rady ve velkém indickém okrsku.
Řekl, že je ¨ - řekl: „Ne, já jsem.“ Řekla jsem mu, že je to dobré, že je to lepší. Teď jsi ve stavu, kdy říkáš: "Já jsem." Toto se tedy
děje, a stane se to našim společnostem, které jsou velice futuristické. Můžete zkusit všechno, abyste to přibrzdili, můžete zkusit
cokoliv. Můžete ukázat obrázky z minulosti apod., ale to nepřivede koně zpátky - utíká příliš rychle. Jediný způsob, který to může
vypracovat, je probuzení Kundaliní. Když se probudí Kundaliní, osvítí toto centrum a ono samo se vrátí do svého původního tvaru,
k svému normálnímu chování, a do normálního stavu. Kromě toho má dynamickou sílu, nebo projevy, protože tohle centrum, toto
centrum, které se stará o naši pozornost, se osvítí, a tak se osvítí naše pozornost. Pozornost, která je osvícená, se stává
dynamickou ve smyslu, že když zde teď sedíte, můžete zaměřit na kohokoliv pozornost - jen zaměříte pozornost, nemusíte nic
dělat, jen máte na tom člověku pozornost a na konečcích prstů můžete zjistit, co se s tím člověkem děje. I kdyby byl vzdálen
tisíce mil. Když měl Nixon potíže, najednou jsem řekla: „Zjistěte, jak se má Nixon.“ Řekli Mi: „Matko, má obrovské problémy.“
Kristus řekl: „Vaše ruce promluví.“ Ten čas nastal. Tyto ruce, které vypadají tak prostě, jsou velice důmyslné a mají v sobě
důmyslně vestavěná nervová zakončení, tak mikroskopická, že nemůžeme pochopit, kolik nám toho dokážou říct, jaký mají



dosah. Když dojde k probuzení, začnete kolem sebe cítit vibrace Všepronikající síly, které jste nikdy před tím necítili, na
konečcích svých prstů. Tyto konečky prstů, které zanedbáváme, používáme nesprávně, pro špatné věci, tyto konečky prstů se
stanou osvícenými a začnete je cítit. To je to, co jsem řekla, musíte získat vědomí, které je osvícené. Je to vědomí, které se musí
projevit. Takto je začnete vnímat na konečcích svých prstů - toto je špatně, tamto je špatně - budete vidět, kde je problém.
Všechny prsty jsou ve vztahu k vašim centrům. Toto je páté, šesté, sedmé. Sedm nalevo a sedm napravo. Toto je vaše citová
stránka. Toto je vaše pravá strana, vaše tělesná a rozumová, nebo můžeme říct, vaše duševní stránka. Dokážete rozlišit, jak je na
tom který člověk, podle horka, které budete z toho člověka cítit, jestli to bude pálit, budete cítit znecitlivění, nebo tíhu. Vzniká
spojení s Všepronikající silou, která vás informuje a dává vám zprávy. Ty zprávy jsou tak přesné, že dokonce i když budete mít
deset realizovaných dětí - v dnešní době je hodně dětí, které se už rodí realizované. Dětem dnes nerozumíme, ale dnes se rodí
ohromné děti, rodí se, protože nastal jejich čas. Toto je čas soudu, toto je čas vzkříšení, toto je čas, který byl lidmi popisován ve
všech písmech. Velcí lidé tedy přicházejí na svět. A tyto děti, když jim zavážete oči a zeptáte se jich na člověka, který naproti nim
sedí, jaký má problém, všichni zvednou ten samý prst. Všichni zvednou ten samý prst, i když jsou jejich oči zavázané, i když sedí
zády k tomu člověku, dají ruce dozadu a řeknou. Jsou tak dobré, děti jsou tak dobré. Když si dají prst do úst, někdy si myslíme -
nevím, Freud, který je podle Mě velmi nevyzrálá bytost, o Bohu moc nevěděl, ani o životě a o ničem, věděl jen velmi málo - tvrdí, že
to má něco do činění se sexem. Ve všem spatřoval sexuální význam a chce, aby byl každý takový, ne lidská bytost. Takže tento
člověk, ať už říká cokoliv - pravda je, že to nemá vůbec nic do činění se sexem. Znamená to, že cítí na svých prstech horko,
skutečně ho cítí, a tak si dají prst do úst. Velmi malé děti jsem viděla. Jeden je tu z Anglie, z Londýna a další je odněkud odsud a
ona - když se jich zeptáte, tak všichni vám okamžitě řeknou, kde je problém, na které čakře je blok. Není možné ošálit děti.
Všechny vám řeknou totéž, toto je to, co se děje. Vaše vědomí je tedy osvícené a vaše ruce, které mají sympatetická zakončení,
vám vše poví. Můžeme říci, že teď v našem centrálním nervovém systému můžeme cítit problémy ostatních i své vlastní.
Řekněme, že tady budete sedět a Já se vás zeptám: „Jaký máte problém?“ Řeknete mi, že nevíte, jaký máte problém. Já nevím.
Já ale možná budu schopna vám to říct. Jestliže půjdete za lékařem, řekne vám: „Ano, to je váš problém. Jak to víte?“ Nemusíte
chodit na žádná vyšetření, na žádná patologická vyšetření, kde vám vytrhnou všechny zuby, vyloupnou oči, a pak vám nakonec
řeknou, že jste ten nejzdravější člověk. Nemusíte absolvovat žádné tyto hrozné věci, nemusíte vyhazovat peníze a zkoušet
všechny tyto frustrující věci. Prostě jen položíte ruce a budete o sobě vědět vše. Lidé, kteří jsou sahadžajogíni, vám řeknou, co je
s vámi v nepořádku a jak se vyléčíte. Teď nastal čas - je to tak fantastická doba. Se Sahadža jógou jsme vyléčili tolik pacientů s
rakovinou, tolik pacientů s leukémií. Nedávno jedna dívka, která je sahadžajogínka, v New Yorku vyléčila pacienta s leukémií.
Tento chlapec by zemřel - prohlásili, že zemře. Když vydali tu zprávu, měl podle nich posledních 15 dní života a pak měl umřít.
Chci říct, to je to jediné, co dokázali udělat. Všechny ty strašlivé věci, kterými musel projít. Byl z Indie a utratily se všechny peníze
a toto bylo potvrzení, které dostal - že do 15 dní umře. Ti lidé Mne kontaktovali a Já jim řekla, ať se setkají se sahadžajogínkou z
New Yorku. Mluvili o tom chlapci, jmenuje se Rahul a je mu teprve 16 let a má rakovinu krve. Nejen že se ten chlapec vyléčil, přijel
za mnou do Londýna a nyní je zpátky doma. Zní to fantasticky, jak může někdo, kdo není lékař, který nemá nic společného s
lékařstvím, někoho vyléčit? Za všemi těmi léky a všemi těmi věcmi je jemná síla, božská Síla, z které vše vzešlo. Jestliže se nějak
stanete majitelem této síly, nebo víte, jak s touto silou jednat, můžete vyléčit, koho chcete. Není to tak, že bych léčila Já. Léčí mí
žáci. Nevím, kolik lidí doktor Warren, který byl lékař, vyléčil pomocí Sahadža jógy, což není lékařská věda. Kolik pacientů on sám
vyléčil, nebude schopný spočítat. Celý systém se bude měnit. Stanete se svým vlastním mistrem, mistrem svých sil a všechny
tyto síly ve vás budou aktivovány. Když říkáme, že byli guruové, kteří uměli léčit, guruové, kteří dokázali zastavit růst strašlivých
nemocí a podobné věci, myslíme si, že to není možné. Myslíme si, že to není možné. Jak by to mohla být pravda, jak tomu
můžeme věřit? Je to nějaká pohádka. Když ale vy sami uvidíte, jak se to projevuje, budete žasnout. Jednou jsem cestovala lodí a
kapitánovi této lodi jsem dala realizaci. A stalo se, že jeden člen posádky se dostal do mrazáku a začal se dusit a dostal zápal
plic. Samozřejmě, Já jsem byla v pozici - cestovala jsem, protože Můj manžel byl předsedou té společnosti. Takže by Mě
nepožádal, ať sejdu dolů, myslel, že je to příliš Mne žádat. Řekla jsem: „V pořádku, když Mi nedovolíš jít dolů, běž tam na to místo
ty. Neposílejte žádné SOS zprávy pro lékaře nebo cokoliv, prostě jen jdi dolů a polož mu na hruď ruku asi na 5 minut.“ Jeho zápal
plic se zcela vyléčil a kapitán tomu nemohl uvěřit. Ptal se: „Jak je to možné?“ Řekla jsem: „Je to možné, právě se ti to stalo.“ Vy
jste se tím nyní stali - přijměte to. Musíte přijmout tuto sílu, cokoliv vám bylo dáno, jak v sanskrtu říkáme „viradž.“ Přijměte to.
Dokonce i když - dala jsem vám trůn - když nevíte, jak přijmout sílu trůnu, jak jí věřit, potom je to jako s žebrajícím chlapcem. Když
ho dáte na trůn, stále vidí, jak k němu přicházejí lidé a nastavuje ruku: „Dejte mi pět rupií, dejte mi pět rupií.“ Dokud nepřijmete
tyto síly, budete stále nejistí, ale máte je. Tento bod je velice obtížný, zejména pro západní mysl, protože nemohou uvěřit, že tyto
síly mají. Prostě tomu nedokážou uvěřit. Řeknete jim, ale oni řeknou: „Jak je to možné?“ Je to tak. Například, tento nástroj.
Jestliže ho vezmete do vesnice a řeknete jim, že rozšíří váš hlas do okolí nebo pokud vezmete třeba televizor a řeknete jim, že



mohou vidět nejrůznější filmy nebo dramata a hry, nebo hudbu, nebudou tomu věřit. „Tato krabice?“ řeknou. „Vždyť to vypadá
jako obyčejná dřevěná krabice.“ Když ji zapojíte, projeví své síly. Stejně tak, když se podíváte na lidské bytosti, můžete je vidět
jako obyčejné, velice světské - bereme se jako něco obyčejného. Nevíme, jak jsme velební, velkolepí, jak nás Bůh s takovými
obtížemi stvořil, s takovou péčí a láskou, pro velmi zvláštní účel - chce vám udělit všechny své síly. Chce, abyste vstoupili do
Království božího a těšili se jeho požehnáním, jeho láskou. Je to něco, čemu nemůžeme věřit. Jsme tak frustrovaní, znechucení
sami sebou, společností, vším. Tak to ale není. Musí se to jen stát. Musíte se jen spojit s hlavním zdrojem a funguje to. Už to
funguje. Funguje to s tisíci, bude to fungovat i s vámi. Lidé ale mají takové absurdní nápady, jako představu, že se za něco
takového musí platit. Jak chcete platit za něco, co je živé? Už jste někdy platili za něco živého? Už jste někdy platili za to, že jste
získali z květu plod? Můžete platit květu? „Dobrá, dám ti jednu libru, dej mi ovoce“ - bude to fungovat? Je to tak absurdní,
nemůžete přece platit živoucímu Bohu, nemůžete platit za živou zkušenost a nemůžete platit za vývojový proces. Je to
spontánní, je to v nás, vypracovává se to. Tolik rozumíme penězům, že nedokážeme pochopit, že je to zdarma, ačkoliv máme
spoustu věcí zadarmo. Tolik věcí jsme získali zadarmo, stejně nedokážeme pochopit jejich význam, protože si myslíme, že
cokoliv je zdarma, nemůže být významné. V podstatě všechny velké věci musí být zdarma, jinak bychom neexistovali, nebyli
bychom naživu. Kdybychom neměli zdarma vzduch, neexistovali bychom. Když se to někdy stane v letadle nebo někde, potom si
lidé uvědomí, jak jsou věci, které jsou zdarma, důležité, které bereme za samozřejmost. Takže musíme pochopit, že pojetí, které
máme o Bohu, o tom, jak Jej můžeme dosáhnout, o tom, jak se dostat dovnitř, je nesprávné. Myslíme si, že tím, že se postavíme
na hlavu, toho dosáhneme. Jestliže získáme Boha tím, že budeme stát na hlavě, pak po celý proces evoluce bychom měli stát na
hlavě! Nebo tím, že poběžíme závody nebo že budeme jíst nějaký druh jídla nebo tím anebo oním, to není pravda. Pak se ale
můžete zeptat, proč všichni ti lidé v náboženstvích říkali: „Nedělejte toto, nedělejte tamto“? Říkali to, protože to jsou věci, které
jsou důležité pro naši výživu, pro naši rovnováhu jako lidské bytosti. Přijdeme o svou rovnováhu, když je nebudeme dodržovat.
Musíme mít rovnováhu, proto říkali, abychom to nedělali. Lidé mají schopnost jít do extrému. Něco řeknu - poznala jsem takové
lidi - řeknete jim, že aby vyléčili určité centrum, musí dělat tuto asánu nebo určitou věc. Budou to dělat stokrát, tisíckrát za den.
Nežádala jsem je o to, řekla jsem, aby to občas dělali nebo jednou týdně - budou to dělat stokrát. Jdeme do extrému. A proto, aby
byla nastolena rovnováha, nám tito lidé říkali, abychom nedělali určité věci. Ale pak se ozve naše ego: „A proč ne? Co je na tom
špatného?“ Dobrá, jen do toho. Dětem říkáme, aby nekouřily. „Proč ne? Všichni mí kamarádi kouří, budu kouřit.“ Dobře, kuř,
dostaň rakovinu, pak budeš mít tady otvor, skrze který budeš dýchat. Toto po nějakém čase odpadne, tvůj nos odpadne, a budeš
chodit jako stroj a dívat se na každého a nebudeš moci mluvit a žít jako normální člověk. Pak si uvědomíš: „O Bože, kdybych
nekouřil.“ V Sahadža józe lidem neříkáme, aby nekouřili, protože polovina lidí by odešla. Nikdy neříkáme, aby nepili alkohol, nikdy
neříkáme „nedělejte to.“ Říkáme: „Dobrá, děláš to, je to v pořádku. Ať se to stane.“ Jakmile se to stane, sami od sebe se toho
vzdáte, protože jste nalezli to nejvyšší, pak vás nízké věci už nezajímají. Všechny zlozvyky automaticky odpadnou. Nemusím vás
k tomu nutit. Vše máte v sobě, sílu, která vás pozvedne. Jako lotos, který se zvedá z bažiny svou vlastní silou, povstáváte a vaše
vůně zaplňuje bažinu a vy sami jste tím ohromeni. Nejdříve se ztotožňujete s tou bažinou a myslíte si, že to tak je, ale není tomu
tak. Když tento lotos povstane, nádherné okvětní lístky se rozvinou a jejich vůně nám dává tu osobitost, která se šíří všude okolo.
To se vám stane. Vy všichni budete jako lotosy, které vypadají jako schované, úplně neviditelné, které se rozevřou, a začne se
šířit vůně vaší božskosti. Dnes nemohu mluvit o všech centrech, protože pokud začnu mluvit o všech centrech, bude to velice
zdlouhavé. Mluvila jsem o třech centrech, Múládháře, Svádhištáně a Nábhí – a ostatní nechám na později, na zítra. Musím ale
mluvit o Duchu, o kterém už mluvíme dlouhou dobu. Musíme se stát Duchem. V angličtině může toto slovo znamenat cokoliv. Je
to velmi nejednoznačné slovo. Používá se dokonce pro destiláty, pro mrtvé duše, i pro Ducha, kterým jsme, čistou bytostí, tedy
Átma, jak se Duchu říká v sanskrtu. Mluvím zde o Duchu, který je čistou bytostí ve vás. Je to vaše odpoutaná vnitřní bytost, která
je vaším vnitřním svědkem, stále vás pozoruje, sleduje, sídlí ve vašem srdci jako radost a štěstí. Sídlí v srdci. Duch není naše
vědomá mysl. Není v našem centrálním nervovém systému. Není pod naší kontrolou. Abych vám to připodobnila, říkám, že naše
levá strana je jako brzda a pravá strana jako plyn v autě. V autě se učíme řídit tak, že sedíme na předním sedadle a náš instruktor
sedí vzadu a vše pozoruje. Jdete doleva, tedy brzdíte, někdy zrychlíte, děláte chyby, a tak se naučíte jezdit. Naučit se řídit je ta
část moudrosti, kterou si osvojíme hledáním rovnováhy v našich životech. Rovnováha je to nejdůležitější, čím musíte začít. A i
když ji nemáte - v Sahadža józe jsem viděla velmi nevyrovnané lidi - pokuste se do rovnováhy dostat. Vyrovnání levé a pravé
strany, brzdy a plynu vám dá postavení, kdy můžete říct, že jste už zvládli řízení. Nicméně stále je tu ještě instruktor na zadním
sedadle. Musíte se stát mistrem. Mistr je Duch ve vašem nitru. Stanete se Duchem a začnete sledovat sama sebe jako řidiče na
předním sedadle. Celé se to stane divadlem, hrou. Oddělíte se a začnete vidět, jak se vše odehrává před vašima očima, vše jako
nějaké vnější drama, kterého už nejste nedílnou součástí. Dostanete se do oblasti vaší osy. A periferie ztratí svůj vliv. Stanete se
člověkem tichým, blaženým a klidným, který vidí periferii a její pohyb, ale už v ní nejste. Tak se stanete mistrem, tak se stanete



prorokem. Sahadža jóga má dnes sílu učinit proroky z lidí Boha. A proroci budou mít sílu učinit proroky z druhých, tak to říká
William Blake, velký básník této země. To je přesně to, co je Sahadža jóga. Předpověděl to před sto lety. Dnes, když přijdete do
Sahadža jógy, budete žasnout nad tím, čím jste. Blake předpověděl o Anglii, že se stane Jeruzalémem zítřka - ten den nastal.
Vaše země, Anglie, která je tak daleko - nevím, jestli tomu lidé rozumí, nevím, jestli jsou si vědomi toho, co je tato země, která je
srdcem vesmíru, což je nejdůležitější část vesmíru, - tato země se musí stát Jeruzalémem. Aby se tak stalo, Angličané musí
skoncovat se svou nehybností, aby začali vidět svůj potenciál, aby vzestoupili do toho bodu a začalo se to vypracovávat. V
Londýně už to velice dobře funguje. Samozřejmě, nemůžeme mít příliš mnoho lidí, protože umělá hmota se dá vyrábět po tisících
strojově, ale jestliže chcete něco živého, trvá to. Jakmile ale svůj čas dostane, jakmile dospěje ke zralosti, jsem si jistá, že tato
významná země zaujme svůj status Jeruzaléma, místo uctívání, kam lidé musí přijít, aby se poklonili. Je velice překvapivé, jak se
věci v Sahadža józe odehrávají - kopretiny, které nikdy nevydávaly žádnou vůni - když se půjdete podívat, nyní voní. Většina
anglických květin neměla žádnou vůni, bylo to o nich známo. Většina květin má teď tak intenzivní vůni. Můžete se o tom sami
přesvědčit. Všechny věci jsou přírodou vypracovávány. Dějí se v přírodě, ale co lidské bytosti? Kde jsou, co dělají, kam se poděly?
To je velice smutné. Přijela jsem do Londýna úplnou náhodou, měla bych říct, nebo to možná bylo dopředu zařízeno. Můj manžel
byl zvolen na určitou pozici a musel přijít. A výbor Spojených národů má své zastoupení pouze zde. V Anglii. Nikde jinde není. V
Anglii je jenom jediné zastoupení Spojených národů, do kterého byl můj manžel zvolen, a proto jsem tady. Jinak, si myslím, že
bych sem nemohla přijít jako guru, protože nemám žádný jiný zájem než tento. Jinak bych sem nemohla přijet, protože bez
pozvání bych do žádné země nepřijela, ale přijela jsem na základě pozvání. Vše se vypracovává. Vy sami to musíte vypracovat a
pochopit nejen dynamiku, vitalitu, ale především velice důležité je místo, na kterém se nacházíte - na okraji ničení, nebo
budování. Angličané mají zvláštní poslání. Musejí do něj vyrůst, protože jsou buňkami srdce. Tuto přednášku budu mít zítra
znovu. Doufám, že přijdete a postaráte se o její hladký průběh. Omlouvám se za svůj krk. Mluvím celý den, každý den. Velmi vám
děkuji. Pokud máte nějaké otázky, ráda na ně odpovím. Připravte si otázky, pak je zodpovím. Řekla jste, že po seberealizaci
můžete léčit. Jeho problém je, že jeho matka je hluchá. Můžete dát do pořádku její sluch? Ta otázka je taková, že máte pocit, že
jsem někdo, kdo musí každého vyléčit. To se hluboce mýlíte. Je to vedlejší produkt probuzení Kundaliní, že se vyléčíte.
Omlouvám se, že jste to pochopil tak, že jsem tu proto, abych vyléčila všechny lidi. Mám si otevřít nemocnici? Hlavní věc je, že se
musí probudit Kundaliní, abyste se vyléčil. Ano? Kdyby tu vaše matka byla, mohli bychom to vyřešit. Hlavní věc, kterou musíte
pochopit, je, že Bůh má zdravý selský rozum jako my a zajímají ho jen taková světla, jako jsme my, která pro něj vykonají jeho
práci. Ti, kteří jsou, řekněme, velmi, velmi nemocní lidé, se mohou za sekundu uzdravit. Budete žasnout. Náš prezident Indie se
odjel léčit do Ameriky, a protože ho nevyléčili, jel zpátky do Indie. Šla jsem za ním, ale jeho komisař mu pověděl, že jsem ta a ta a
že už o mně v Indii slyšel. Jeho žena řekla: „Proč nevyléčíte mého manžela?“ On už byl na svém posledním… Už pro něj měli
připraven pohřeb. Dala jsem mu na záda na deset minut ruku, a nebudete tomu věřit - už několik dnů kvůli bolestem nespal - řekl:
„Moje bolesti jsou pryč. Chci spát.“ Vstal a byl úplně v pořádku. Šel dolů - lidé předtím přinesli nosítka a tak dál, prostě sešel dolů
a oni nemohli uvěřit svým vlastním očím. Toto se stalo, protože bude využit pro Boží práci. Pokud máme v našem domě světla,
která nikdy nebudou svítit, nestaráme se o ně. Prodáme je do vetešnictví. Stejně tak Božské neléčí všechny lidi. Léčí mnoho tisíc,
ale některým lidem, kteří jsou velmi nemocní, řekne: „Dobrá. Projděte druhým kolem. Ano? Vraťte se očištěni, odpočatí a pak se
to vypracuje.“ Nebude tedy každý nezbytně vyléčen, ne nezbytně. Ale tolik lidí už bylo uzdraveno a funguje to. Ale toto není naše
hlavní práce, abychom léčili lidi. Ne. Naše práce je dávat lidem realizaci a jako vedlejší produkt, jak jsem říkala - pokud jeho
matka dostane realizaci, její sluch se vrátí. Mnoho lidí už má vyléčený sluch. Nejen sluch, ale i pleš se vyléčí. Neměl žádné vlasy,
když za mnou přišel. Po realizaci a před realizací je tak ohromný rozdíl, že byste se měli před realizací vyfotografovat, abyste to
viděli. Někdy lidé po realizaci, - kteří mají své fotky z doby před realizací - je vyhodí. Je zde změna, ale tou hlavní věcí není léčení,
je to seberealizace - to je to hlavní. Věk není problém. Včera, myslím v Birminghamu, jsme dali někomu realizaci, byl to velmi,
velmi starý muž. Věk tedy nerozhoduje, zdraví nerozhoduje, nic takového. Každý může dostat realizaci a každý by to měl zkusit.
Ano? Pokud ji tedy přivedete, vypracujeme to. Nic ale neslibuji. Ano? Nechť vám Bůh žehná. Seberealizaci samozřejmě mohu
slíbit, to slibuji. Pokud budete mít se sebou tu samou trpělivost, co Já s vámi. Musíte být trpěliví. Nějaké další otázky, prosím?
Posledních čtyři nebo pět let má problém v prsou. Můžete mu nějak pomoci? Samozřejmě, že je možné mu pomoci. Myslíte tím
problém s dýcháním? Je to problém s dýcháním? Je to Ind? Astma. Jste Ind? Indové, víte, se příliš často koupou. Pořád si myslí,
že jsou v Indii. Každý den se ráno vykoupou a jdou ven. Je to tak? To by se tady nemělo dělat. Tady jste v Anglii. Měli bychom se
koupat večer. Měli bychom tu žít jako Angličané. Jsou to velcí milovníci koupelí. Indové jsou velcí milovníci koupelí, víte, musí se
každý den koupat, ať je venku nula nebo minus dvanáct stupňů. Musí se koupat. Mají prostě takový zvyk. Bez koupele se necítí
dobře, a pak dostanou nějakou nemoc, ale v každém případě vaše astma vyléčíme. Ano? Není to tak těžké. V Anglii by se ale
člověk neměl moc často koupat. Když si chcete dát koupel, tak večer, jako to dělají Angličané, protože počasí je tady velice



zrádné. Jestliže se vykoupete a pak jdete ven, budete mít problémy na hrudi. Nejen to, ale i artritidu a všechny ty věci pocházejí z
toho. Je to věc rozlišování. V tomto podnebí musíte být opatrní. Samozřejmě, že nemůžete koupání odkládat donekonečna.
Protože, když něco řeknu, musím zmínit také druhý extrém. Jsme velcí milovníci koupelí, o tom není pochyb. Indové jsou příliš
čistotní, příliš dbají na svou osobní čistotu. Ale všeobecná čistota, kolektivní čistota, je tady důležitější. Jako sekání trávníku a
péče o čistotu na silnicích jsou mnohem lepší. Musí to být spojeno, to je důležité. Může se to vypracovat. Ano? Astma není velký
problém. Co dál? Jak se to vypracovává? Máme v sobě centrum, je to centrum Šrí Rámy a je na pravé straně. Říkáme mu pravé
srdce. Pokud se nám podaří toto centrum ve vás vyléčit, budete v pořádku. Ano? Vypracujeme to. Řekneme vám, jak se to dělá.
Jak stará je tato jóga, ptá se. Kterou jógu máte na mysli? Jóga ve smyslu spontánní jógy zde byla vždy. To, co je spontánní, je
živé. A tento živoucí proces zde byl neustále. Není možné říct, kdy začal. Můžeme říci, kdy se oddělil. Když se Bůh a Jeho síly
oddělily a Bůh začal celý proces sledovat jako svědek, Bůh Všemohoucí a Jeho síly to začaly vypracovávat. Tak vznikly všechny
vesmíry, vznikl náš vesmír a z něho vznikly lidské bytosti. A nyní se to musí znovu sjednotit. Stvořené musí poznat svého
Stvořitele. Jeden, dva, tři, čtyři - vždycky bylo pár lidí, kteří toto spojení získali, dnes je ale čas masové evoluce. Nemůžete určit
stáří života. Nemůžete říct, kdy byl započat, kolik let zpátky to už je. Dnes je ale čas květů, kdy mnoho lidí musí dostat požehnání
jógy. Ano? Děkuji. Ano? Mluvila jste o Kundaliní. Pro obyčejného člověka je velice obtížné ji probudit. Kdo vám to řekl? Tak to
není. Jsou to tito nenormální lidé, kteří, když mluví o Kundaliní, říkají, že je to nenormální, protože nevědí, jak to udělat. Je to ta
nejjednodušší věc. Pokud jste probuzený člověk, je to ta nejjednodušší věc. Dokonce i dítě to zvládne. Lidé, kteří tvrdí, že
probuzení Kundaliní je velmi obtížné, jsou lidé, kteří o Kundaliní vůbec nic neví. Nejsou to mistři. Co je obtížné, když jste mistr?
Dokonce i obyčejný člověk se může stát mistrem, co je pak obtížné? To nejsou mistři. Jsou to absolutně naivní lidé, co vydělávají
peníze, zbyteční lidé. Píší knihy, aniž by o Kundaliní něco věděli. Jsou to lidé, kteří druhé uvádějí v omyl. Je to ta nejjednodušší
věc. Bude se pohybovat pod vaší rukou, uvidíte, jak stoupá, a uvidíte, jak pulzuje na hlavě. Není to vůbec těžké. Je to ta
nejnezbytnější věc, která se musí stát, a vše, co je nezbytné k životu, musí být jednoduché a zdarma - sahadža. Proč jsme měli v
Indii Nanaka, který řekl: „Sahadža samádhí lágo.“ Nikdo neřekl, že je to těžké. Kabír to nikdy neřekl, řekl: „Páčo pačiso pakar bulau
ek hi dor bandhadu.“ Dám 25 lidí dohromady a budou tvořit jedno vlákno. Ti, co měli oprávnění, vždy mluvili takto. Nikdo neřekl,
že je to těžké. Jenom lidé, kteří o tom nic neví, kteří nemají právo takto mluvit. Nevěřte jim. Je to ta nejjednodušší věc. Sami to
uvidíte. Pokud je to to nejjednodušší, proč bychom to měli popírat? Předpokládejme, že mám pro vás zadarmo diamant,
nepodíváte se na něj, nevezmete si ho? Nebo budete otálet: „To je tak těžké, jak to jen můžeme udělat?“ Když říkám, že je to
lehké a nemusíme za to platit. Ano? Prosím? Ne, to je pravda. Posaďte se, posaďte se. Ano, v pořádku, posaďte se, já vám to
povím. To je ta metoda, kterou lidé zkoušeli. Nefunguje. Řekněme, že je něco s vaším autem, ano? Můžete ho vyčistit, když
budete uvnitř sedět? Dáte ho takto do pořádku? Musíte z něj vystoupit. Nejdřív musí vystoupit Kundaliní. Lidé ve všem udělali
zmatek. Dokonce i v hatha józe, kde jsou aštangy, první věcí je Išwar Pranidha. Nejdříve je ustanovení Boha. Nejdříve musíte být
spojeni s Bohem. Dokonce i v křesťanství musíte být nejdříve pokřtěni. Je to samozřejmě umělé, zapomeňte na to, ale musíte být
pokřtěni. Dokonce i jako hinduista musíte být svým způsobem pokřtěni, říká se tomu Yagnopavita, když je vám 8 let. To je
realizace. Mohamed Sahib a všichni tito lidé používají Sunta, to je totéž. Nejdříve musíte tedy získat realizaci. To neznamená, že
se stanete mistrem. Ale probuzením Kundaliní a pak růstem Kundaliní, se stáváte mistrem. Toto byl skutečný proces, ale obrátili
ho vzhůru nohama. Jak se můžete vyčistit, pokud se nedostanete ven? Řekněme, že je Mé sárí špinavé, musím si jej sundat a
vyčistit, není to tak? Proto je to obtížné. To je ono. Vytvořili zmatek. A všem těmto příběhům nevěřte. Pokud se pokusíte potlačit
své ego, bude vám sedět na hlavě. Nikdy neuteče. Pokud se pokusíte potlačit své superego, nikdy vám to nepomůže. Tady se to
ale automaticky stane a jak se to stane, to vám řeknu zítra. Probuzením božstev ve vašem nitru se tyto věci vsají. Kundaliní se
probudí a udělá to. Pokud chcete, abych se přiznala, to je poslední věc, je na Mně něco zvláštního, že to dokážu. Něco to musí
být. Abyste Mě neukřižovali, řeknu jen toto, nic víc. Je lepší, abyste na to přišli sami, jinak první věc, kterou uděláte, je, že Mě
ukřižujete. To už nechci. Ano? Nechť vám Bůh žehná. Ano, mé dítě? Není potřeba žádného chirurgického zákroku. V Sahadža
józe máme techniky, božské techniky, kterými otevíráme srdce. Zmatení je také v další oblasti a toto zmatení nás přivedlo do
problémů. Toto zmatení se týká našich vztahů, k nám samotným, ke druhým a ke společnosti. Toto velké zmatení začalo kdysi
dávno, kdy byly napsány Smritis nebo můžeme říct, kdy bylo praktikováno náboženství. Bylo to přesně naopak. Všechno jsme
začali dělat, a tak jsme tuto schopnost ztratili. Náš postoj k nám samotným by měl být o snaze zdokonalit se. Je to absolutní
tyranie. Když jsem se pokoušela zdokonalit Sahadža jógu, byla jsem sama sobě tyranem. To množství práce, které jsem dostala
z tohoto těla, to množství námahy, které jsem dostala z tohoto těla, tolik trpělivosti, kterou jsem napnula do extrému -
vypracovávám to. Normálně se lidé jednoduše zatnou: „Matko, to je příliš. Nemůžeme to snést.“ Sami jste to viděli. Musíte se
stát sami sobě tyranem, abyste se zdokonalili. To by mělo být nejlepší cestou, jak to vypracovat, vztah k sobě a vztahy k druhým
by měly být ideální. Máte bratra, on je váš bratr, měl by to být váš ideální bratr. Pokud je to váš otec, měl by to být ideální otec. Ale



tady je tolik zmatku! Čím více se stáváte takzvaně osvícenými, tím více se stáváte povznesenými. Zmatek je v tom, kdo je vaše
setra, kdo je vaše matka, kdo je váš otec. Také v Sahadža józe jsou vztahy mezi jogíny zmatené. Jste sahadžajogíni, všichni jste
proroci, musíte mít jeden k druhému úctu. Všichni jste proroci, všichni mluvíte stejným jazykem. Musíte se navzájem milovat.
Není to rozumová záležitost, musí se to stát, protože vztahy musí být ustanoveny, ideální vztahy. Tolik lidí, které znáte, se na Mě
zlobí: „Matko, jsi se sahadžajogíny příliš trpělivá.“ Ale jsou to Mé děti. Musím se zdokonalit a Mé vztahy s nimi by měly být
ideální. Musím jim obrovsky odpouštět, aby mohli stoupat. Vztahy s druhými musí být ideální. Jste ideálním otcem? Jste ideální
matkou? Jste ideální sestrou nebo bratrem? Jste ideálním spoluobčanem? Společnost ale musí být pragmatická. Společnost to
musí vypracovat pragmaticky. To se stane díky změně. Kdybych řekla, že dnes v Indii nepotřebujeme vegetariánství, že
vegetariánství potřebujeme v Anglii. Je to naprosto pragmatické. Společnost musí být pragmatická. Jsme pragmatičtí sami k
sobě, ne ke společnosti, jsme pragmatičtí sami k sobě. Vše se vypracovává. „Co je na tom špatného?“ Žena s dětmi uteče za
jiným mužem: „Co je na tom špatného?“ Nebo žena s dětmi prodá zemi kvůli svým dětem: „Co je na tom špatného?“ Vnitřní
zmatek vytváří problémy a my pak nevíme, jak se otevřít. Kdybychom se dokázali zbavit našeho zmatku, mohlo by to být v
pořádku. Může se to stát díky Sahadža józe. Řekla bych, že všechny ty zmatky vytvořili nezralí lidé, Není nic špatného na
inkarnacích, na prorocích. Není nic špatného na hloubce těchto lidí. Špatný je náš přístup. Pokud budeme svůj přístup používat s
rozlišováním, k sobě samým, k druhým a ke společnosti, všechno se vypracuje. Bude to nádherné. Kvůli tomuto zmatku jsou
naše srdce zavřená. Bojíme se ostatních. Čeho bychom se měli bát? Vztah je ideální. Co můžeme dělat? Co se týče vašeho
vztahu, vašeho srdce, je ideální. Cokoliv dělají ostatní, na tom nezáleží. Cokoliv pro ně dělám já, musí být ideální. Musím je pořád
milovat. Musím je pořád obdivovat, povzbuzovat, vyživovat a dávat jim to, co jim můj vztah má dát. Například - zdroj vody je pod
Matkou Zemí - přemýšlí ona o tom, jaký je to strom, jaké dělá věci? Prostě dává svůj zdroj, svou vodu. Stejně tak, protože vy jste
ten zdroj, vaše vztahy musí být ideální. Zmatek zesílil a racionálně jsme všechen tento zmatek přijali. A to nás přivedlo do pasti,
že naše srdce jsou zavřená. Ano?



1982-0710, Levá a pravá strana (3 min)

View online.

19820710 - Levá a pravá strana (Brighton, Anglie)

Levá strana, jak vidíte, je naše citová stránka. Je to také síla našeho přání. Tato citová stránka nám dává naše podvědomí, za
kterým se nachází oblast kolektivního podvědomí. Naše pravá strana je síla činnosti, která realizuje naše přání. Tato síla nám
dává naši budoucnost a dává nám podporu pro naše tělesné a duševní činnosti. V důsledku toho si vytváříme ve své hlavě
instituci, které se říká ego. Každý jej má a není proč se jej bát. Když něco děláme, máme pocit, že jsme to udělali my, a to je
mýtus, ale stejně přetrvává, protože jsme ještě nespatřili skutečnost. Naše levá strana, síla v ní, je ta, která přijímá agresivitu
druhých lidí, která představuje naši minulost a jako vedlejší produkt naší činnosti, citové činnosti, nám dává instituci, která je jako
balón, kterému se říká superego. Tyto dvě věci se ve vaší hlavě setkávají a jak rostete, zvápní vrchol vaší hlavy blízko fontanelní
oblasti a tato měkká část, která u dětí pulzuje, se úplně zakryje. Tímto způsobem si vytvoříte pocit jáství, stanete se panem X Y Z
a tak dál. Vybudujete si svou vlastní svobodu. Toto je ta svoboda, kterou jste získali, být panem X, Y nebo Z. Poté, co toho
dosáhnete, začnete používat druhého centra, což je centrum tvořivosti, centrum vaší činnosti. Zvířata nemají žádné ego.
Samozřejmě, pokud žijí s lidmi, mohou si jej rozvinout, ale jinak žádné nemají. Když děláte něco špatného, cítíte se zranění,
provinilí. Zvířata se nikdy necítí provinile, protože jejich přirozeností je zabíjet další zvířata, je jejich přirozeností jíst, takže nikdy
necítí vinu. Jen lidské bytosti říkají: „Toto jsem neměl říkat. Toto jsem neměl dělat.“ Cítit vinu je ryze lidská vlastnost. Útočit na
druhé je ryze lidská vlastnost.
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1982-0711, Od Anaháty k Sahasráře, 11/07/1982, (nekontrolováno), Birmingham, Anglie

View online.

Od Anaháty k Sahasráře, 1982/07/11, Birmingham, Anglie Jsem ráda, že vám doktor Warren dokázal vyložit čakry, o kterých
jsem mluvila včera, protože v jedné krátké přednášce se nemohu zmínit o všem. Jestliže získáte svoji realizaci a budete dělat
pokroky, pak můžete poslouchat Mé pásky, kterých jsou stovky, a pochopíte, že vědění je ohromné jako oceán. Jak jsem vám
včera řekla, když získáte osvícení, stanete se věděním. Je to tvrzení, jemuž není snadné porozumět. Lidé nerozumí, co to
znamená - stát se věděním. Onehdy ke mně přišel jeden pán a řekl Mi: "Můj guru mi již vědění dal." Řekla jsem: "Jak?" Poněvadž
mi řekl: "Dal jsem ti vědění." Řekla jsem: "Ale stejně, jak to víš, že je to vědění? Jak to, že jsi si tak jistý, že ti dal vědění?" Na to
řekl: "Ne, Matko, dotkl se mého čela a já jsem uviděl světlo." Řekla jsem: "Ale světlo můžeš vidět i jinak. Jak to, že jsi získal
vědění?" Začal o tom tedy přemýšlet. Řekl: "Co by se tedy mělo stát, získám-li vědění?" Řekla jsem: "Podívej, tento člověk, který
sedí vedle tebe, je sahadžajogín. Ví, co je to Kundaliní. Také ví, jak zvednout tvoji Kundaliní. Ví, jaký máš problém, které čakry máš
napadené. Také ví, jaké jsou jeho problémy." Tak se Mě zeptal: "Jak to ví?" Řekla jsem: "Stal se věděním." Jak jsem vám včera
řekla, ve svém centrálním nervovém systému byste měli být schopni vnímat ostatní lidi i svoje já, které je uvnitř. Například člověk,
který je blázen. Neuvědomoval si, kdy se začal stávat bláznem. Neuvědomoval si, že je již posednutý a že se z něj stává blázen,
že by se měl léčit, nic si neuvědomoval. Postupně se stával bláznem a je v ústavu pro choromyslné. Nebo člověk, který dostane
rakovinu - neví, že si rozvinul rakovinu, dokud mu neřeknou: "Nyní vám zbývá sotva 15 dnů života." To je na fyzické a psychické
úrovni. Člověk, který je egoistický neví, že je egoistický, že utlačuje ostatní a ostatní, kteří jsou nedílnou součástí jeho samého.
Jako si Hitler nikdy neuvědomil, že je tak hrozným ďáblem a že půjde do pekla. A ti, kteří tehdy byli kolem Hitlera, si neuvědomili,
že ve společnosti narůstá ďábel, že přichází ďábel. Nikdo nic nepoznal a najednou, po jedenácti letech, se vrátil jako
hrůzostrašná, ničivá, satanská síla. Takže čtete-li knihy, které byly napsány před jeho režimem, - vlastně ho podporovali. Protože
říkali: "Stáváme se dekadentní, naše společnost upadá, potřebujeme člověka, který nás dovede k úsporným opatřením a který
nám dá trochu kázně, potřebujeme disciplínu, musíme mít disciplínu." A tak se jim líbil. Dokonce mladí studenti ho měli rádi.
Když navštěvoval univerzity, okouzlil je tím, že říkal: "Musíme mít disciplínu, měli bychom být střídmí, neměli bychom jíst to jídlo,
neměli bychom jíst tamto jídlo, měli bychom se stát velice střídmými." A to bylo mladými lidmi velice oceňováno. Nerozpoznali,
že tento člověk je ďábel. Nuže, to vědění je takové, že v něm uvidíte to subtilní v sobě i ostatních. A to jemné a subtilní v nás i v
ostatních sídlí v čakrách. To jsou ty čakry, které existují uvnitř nás a jsou tím, kdo obstarává potřeby v případech jakékoliv nouze.
Například, musíme-li běžet, můžeme běžet velmi rychle. Naše srdce začne bít, sympatikus jde do akce. Čakry to pak vrací zpět k
normálu doplněním patřičné energie do té části, která byla přetížena. Přivedou ji zpět k normálu. Řekněme, že na levé i pravé
straně máme čerpání ze sympatického nervového systému. Když je tohoto čerpání na čakry příliš, čakry se oddělí. V každé čakře
existuje božstvo, a když se ono božstvo uspí, dojde k oddělení od celku, protože takto jsme spojeni s celkem. Podívejte,
předpokládejme, že to je obratel - je to tomu podobné, že jakmile se oddělí, jste odděleni od celku, řízení je pryč. Jakmile se ztratí
vedení, pak začínáte pracovat sami za sebe. Jakmile začne buňka pracovat sama za sebe, stane se zhoubnou. Ztrácí vztah k
celku, který jí dává rovnováhu a smysl pro proporce a souhru, jak moc růst - a takto propuká rakovina. Také v dnešní společnosti,
protože se společnost stává orientovanou na ego, stále říkáme: "Co je špatně?" Co je špatné na tomto, co je špatné na tamtom?
Tak jako vám právě dnes Warren říkal - že uvnitř nás existuje dharma. Dostali jsme deset dharem, deset podpůrců uvnitř nás.
Desatero přikázání, které musíme dodržovat. Proč? Protože když jednáte proti nim, jdete do nerovnováhy. A když vznikne
nerovnováha, pak můžete rozvinout kterýkoliv z problémů, které vycházejí z nerovnováhy. Proto nemůžeme léčit rakovinu,
protože nedokážeme vrátit buňky, do normálního stavu. Nanejvýš můžeme z těla odstranit buňky, které začínají napadat ostatní
a nutí je být také egoistické. Nedokážeme z nich ale udělat opět normální buňky. Můžete to udělat pouze prostřednictvím vibrací,
protože když ta centra vibrujete, stávají se mocnějšími, rozšiřují svoji auru, takže kruh, který byl malý, se stává větším, zaplavuje
obě strany a spojuje je dohromady a opět jsou probuzena božstva a buňky začínají dostávat zprávy od celku. Je to jednoduchý
princip, který je subtilním principem, ale člověk, který dostane rakovinu jak pozná, jestli dostal rakovinu nebo ne? Protože
neexistuje žádný způsob, jak to poznat. Ale když se stanete věděním, začínáte rozvíjet vnímání na svých prstech a existují
dešifrovací slova, dešifrovací jazyk, který vám řekne, která centra jsou napadena a jak je vyléčit. Okamžitě jste ve střehu, protože
víte, co se děje. Nuže, lidé, kteří mají, řekněme psychické problémy, nevědí, že mají psychické problémy. Někteří z nich si to vůbec
neuvědomují, ale pak pochopí, že mají psychické problémy. Navštívil Mne jeden psychiatr, - zrovna dnes byl se mnou - je
sahadžajogín a léčil nějakého duševně postiženého člověka. Je psychiatr, takže zjistil, že tento prst se mu přede Mnou vždycky
chvěje. Tento prst a tento palec. Jestliže pálí a chvěje se, znamená to, že je člověk posedlý, velice jednoduché. Nuže, tento člověk
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to může vyčistit, protože je sahadžajogín, nezabere to ani dvě minuty, aby se to vyčistilo. Ale člověk, který to získal, může být také
vyčištěn, protože jakmile jednou víte, co je to za centrum, a jestliže znáte božstva, která máte vzbudit, a když víte, jak je vzbudit,
vyčistíte to. Takto může být vyléčen i duševně chorý. Je tu na ulici jeden blázen - zrovna jsem seděla v pokoji, když mluvil. Říkal:
"Musíte hledat Krista, musíte hledat Boha" a podobné věci - na ulici. Sám je blázen, víte. Blázen, který vede ostatní - do čeho? Do
blázince? Takto hlasitě mluvil: "Musíte hledat Pána, musíte hledat Boha." Jak? Jak hledáte? Jen kázáním: "Hledejte Pána,
hledejte Boha?" Je to ten způsob? Jestliže nyní řeknu: "Obraťte svoji pozornost dovnitř - zrovna teď, když sedíte proti Mně, je to
jednoduché vaše pozornost je obrácena na Mě. Nyní obraťte svoji pozornost dovnitř. Dokážete to? Můžete říct: "Ano, děláme to."
Není to tak. Ani trochu to neděláte. Něco se musí stát uvnitř. Dokud se něco uvnitř nestane, vaše pozornost nemůže jít dovnitř.
Mnoho lidí jednoduše věří v něco falešného, stále tomu věří, dokud kvůli tomu netrpí. Viděla jsem lidi, kteří jsou takoví. Fanatici.
Ve stáří se stanou bud naprosto neurvalými lidmi, nebo zbytečnými, útočnými nebo nudnými. Někteří z nich se opravdu stanou
napůI blázny, někteří naprostými. Takže věřit něčemu bez toho, aby o tom měI člověk vědění, je velice slepá hra. Musí tu být
výživa. Můžeme říct, že v Indii máme sikhismus, což je velmi významné náboženství. Ale o lidech, kteří patří k sikhismu, se
předpokládá, že vůbec nepijí. Konec konců, když Guru Nanak řekl: "Nebudete pít" - protože o tom věděl, věděl, co o tom říká. Byl
inkarnací Prapůvodní Bytosti. Byl Prapůvodním Mistrem a řekl: "Neměli byste pít." Nyní mi řekli, že v Anglii sikhové pijí dokonce
víc, než lidé ve Skotsku. Je to nanejvýš překvapivé. Představte si to. Podívejte se na islám - protože Mohammed Sáhib a Nanak
Sáhib - jsou to stejné, stejné osoby. On řekl to stejné. Mojžíš řekl to stejné, zeptejte se Židů, co dělají? Řekl: "Tvrdý alkohol,
alkoholické nápoje, toho všeho se musíte vyvarovat." Za časů Mohammeda Sáhiba nebyly cigarety, takže nemluvil o cigaretách,
tak si muslimové řekli: "Aha, cigarety jsou v pořádku, ty nevadí." Víte, tyto věci jsou takové, je tam tak mnoho skulin. V Indii máme
komunity a podobné, když je navštívíte, budete žasnout. Jako džinisté nebudou jíst maso, ale budou pít. Dovedete si to
představit? Pití jde proti vašemu vědomí - to je fakt. Zatímco Mahávíra nemluvil o ničem jiném než o Čaitanje, Buddha nikdy
neřekl: "Nejezte maso." To neznamená, že byste měli jíst maso, ale co říkám, je to, že o tom nikdy nemluvil, není to tak důležité.
On sám - Buddha, sám zemřel, protože jedl syrové vepřové. Přišel do jednoho domu... Víte, Buddha byl realizovanou duší, velkou
osobností. Byl reinkarnací a přišel do domu jako host. Najednou se tam objevil a člověk, který byl pouze lovec, řekl: "Ó, Buddho,
Ty jsi přišel do mého domu, co bych Ti měl dát, co bych měI udělat?" Řekl: "Mám velmi málo času, dej mi, cokoliv máš." Řekl:
"Zabil jsem divočáka, ale jídlo se ještě musí uvařit a to zabere nějaký čas." Řekl: "Dobře, dej mi teď půlku" - a zemřel na to.
Dokonce v džinismu, budete překvapeni, že Naminath, který byl prvním bratrancem Šrí Krišny, měl na své svatbě velkou hostinu a
bylo koupeno mnoho ptáků. Chci říct, byli to džinisté, představte si. A ptáci a to všechno... Když jich uviděl tolik zabitých, byl v
pohnutí a řekl: "Dobře, už nikdy více." Ale oni přešli do druhého extrému - vegetariánství. Chci říct, oni sami mohou být velice krutí,
ale je jim to jedno, můžou být vegetariány až do takové míry, že si to nedovedete představit. Takže to je problém s náboženstvím
- že jdete do extrémů. První věc, co se týče náboženství, je nechodit do extrémů, to je základem každého náboženství. Pro
křesťanství víte, že Kristus řekl: "Držte se dál od mrtvých, nic si s mrtvými nezačínejte." Vyjmul mrtvé duše a vložil je do prasat a
prasata zahnal do moře. Všichni ten příběh znáte, ale každý kostel má všechny mrtvé pod svýma nohama. Nevíte, jak v kostele
našlapovat, všichni tam dole leží. Mám to štěstí, nebo bych měla říci smůlu, že po celou dobu, co jsem v Anglii, bydlím vedle
kostela, a v noci je všechny vidím, jak vycházejí ze svých hrobů, a říkám: "Ó, Bože. A tady sedí děti, modlí se k Bohu a podobně."
Nuže, co získají? Není divu, že katolicismus přináší takovou pohromu celému tomuto takzvanému křesťanstvu. Chci říct, že
základy každého náboženství byly popřeny jejich stoupenci. Za prvé - Kristus je ten, kdo ovládá, dohlíží na mrtvé. On je tím, kdo
odsává vliv mrtvých a naprosto je vyhnal - ať už jdete do jakéhokoliv kostela. Jen v Indii to jaksi nedělají, nevím, jak to dokázali.
Ale zde, ať jdete do jakéhokoliv kostela, potloukají se kolem mrtvá těla. Sahadžajogíni teď do kostela nechodí, protože jsou
vystrašení. Jakmile je sahadžajogín napaden nějakým duchem, okamžitě to pozná, rozbolí ho hlava, nechce tam jít. Ale člověk,
který není sahadžajogínem, jde do kostela, chytne bhúta a neví o tom. Jedna moje žačka měla matku, která byla katoličkou, velmi
zarytou katoličkou, byla magistrou matematiky a podobných věcí, víte, a velmi zarytou katoličkou. Přišla Mě navštívit a já jsem jí
řekla: "Měla byste se vzdát všeho toho fanatismu, co se týče chození do kostela, protože v kostele jsou umístěny všechny ty
mrtvoly." Ale neposlouchala Mě. No a pak ve vyšším věku, okolo šedesáti let, se doopravdy zbláznila - začala používat bidet
místo WC a podobné věci a nastaly problémy. Ale bude vstávat v neděli ráno, připraví se, půjde do kostela a pěkně se vrátí
zpátky. Každou neděli vstane, pěkně se obleče, půjde do kostela a vrátí se. Jakoby ji tam někdo odvedl a někdo přivedl zpátky.
Ale jednou se stalo, že se ztratila a její příbuzná telefonovala na policii a řekla: "Co mám dělat, ona zmizela, moje matka zmizela",
a velmi se strachovala. Zavolala Mi a já jsem jí řekla: "Najdeš ji, je v pořádku, vrátí se zpátky." Po třech dnech se odněkud vrátila,
bůhví odkud, a znovu začala stejným způsobem, používat to a ono... naprosto jako blázen, ale policie řekla: "Nic se nedá dělat,
bude lepší, když ji dáte do nějakého zařízení pro seniory." Tak ji dala do jednoho takového místa, kde žijí staří lidé. A ta Marie,
Moje žačka, Mi řekla, že je nanejvýš ohromující, že lidé, kteří tam žijí, jsou většinou katolíci nebo křesťané. Všichni jsou takto



blázniví, sestřičky to mají těžké, ale všichni jsou v neděli připraveni a jdou do kostela, který je postaven speciálně pro ně.
Dovedete si to představit? Jen se podívejte na tu posedlost, je to posedlost uvnitř nás, musíme pochopit, že to jsou posedlosti,
že nejsme svobodní lidé. Jsme otroky těch záležitostí. Nuže, jakmile se jednou dostanete na tu stranu, naše zvyklosti, které si
nás podrobují, jsou jiným způsobem zotročení. Zotročují nás, viděla jsem lidi... Jednou se Mnou seděI ministr, ruský ministr, jinak
velice mocný muž. A najednou vstal - byl pořadatelem - najednou vstal: "Ó, musím jít." Řekla jsem: "Co se stalo?" Řekl: "Jsem
nemocný muž." Zeptala jsem se: "Co vám je?" "Víte, jsem fotbalový fanoušek a už dál nevydržím sedět, zápas už musel začít."
Představte si, byl hlavním pořadatelem a bylo tam tolik lidí - on prostě nemohl sedět. Chci říct, nemohl zůstat sedět na židli,
musel vstát a chodit, prostě nevěděl, co má dělat. Byla jsem překvapená, neměl nad sebou žádnou kontrolu, chci říct - jen jsem si
pomyslela, že z toho fotbalu na něho musí přecházet nějaká posedlost nebo co to bylo. Ale dospělý, zralý člověk, se tak chová.
Ale to nic není - jiné zvyky, které máme, jsou mnohem horší, mnohem horší a všechny nás zotročují, nemůžeme bez nich žít. Vše,
co je na tomto světě, je pro nás, ale my tu nejsme kvůli ničemu. Pokud nás něco může zotročit, měli bychom vědět, že jsme pány
všeho. To, zda je vám židle pohodlná či nepohodlná, není důležité. Důležité je, že vás to nezotročí. Nic by vás nemělo zotročit.
Ten, kdo je král nebo císař, je nejmíň znepokojený. Když takového člověka vystrčíte na ulici, vyspí se dobře. Kamkoliv ho dáte,
bude šťastný, takový člověk je opravdovým císařem. Ale ne císař, který nemůže žít bez naprostého pohodlí. Pokud je otrokem
pohodlí, pak není císařem. Všechny tyto věci se můžeme naučit, pokud je to centrum, Nábhí čakra, probuzené. Když se do této
oblasti rozšíří světlo, do Voidu - vidíte tady tu zelenou barvu - pak se okamžitě stane, že v tomto světle nic nevidíte, ale to světlo
pracuje. Osvícení je takové, že jde do akce, světlo samo koná, dovedete si to představit? Světlo samo ve vás pracuje. Měli jsme
doktora, který měl velmi rád víno, pití atd. Nikdy vám neříkám: "Nepijte." Nikdy to neříkám, protože nechci, aby lidé utekli. Ne, nic
takového. Pohodlně se posadíte, jen získejte svoji realizaci, pak to pochopíte. Tento člověk přestal druhý den pít, ale pak musel
jet do Německa a pomyslel si: "Ochutnám nějakou speciální značku vína", které míval rád. Takže ho ochutnal a pak zvracel a
zvracel a zvracel, nesnesl to. Řekl: "Ta chuť byla tak hrozná, nikdy jsem neochutnal nic tak hnusného." Nikdy jsem mu nic
neříkala, prostě se to stalo, ušetřil peníze, mohl si z těch peněz něco koupit, ušetřil a byl volný jako pták. Ale nemusím vám to
říkat, protože jsme na tom tak závislí a ztotožňující se, že i kdybyste řekli: "To se může v Sahadža józe stát" - mnoho lidí to
odmítne. Naše ztotožňování se vrylo tak hluboko do našich bytostí, tak hluboko do naší bytosti, díky našim závislostem, jak
říkáme, - nejsme vůbec svobodní lidé, možná jsme svobodní politicky, ale to je tak povrchní. Duch je tím jediným, co je uvnitř
svobodné, co nemá žádné závislosti, žádné zvyky, co neulpívá na ničem, je naprosto odpoutaný a vysílá k nám radost. To je to,
co činí našeho Ducha, naši pozornost tak osvícenou. Nuže, osvícená pozornost, jak jsem řekla, není ta pozornost, jak ji chápeme:
"Je tam světlo, vidíme světlo", - nic takového. Ale s touto osvícenou pozorností se naše vědomí stává osvíceným, takže začínáme
vnímat ostatní lidi na svých rukách. Jako ten člověk, co tu včera seděI, museli jste ho vidět... Onehdy tu byl jeden pán a řekl Mi:
"Vaše energie je jiná než moje." Nic takového. Jestliže máte prozatím negativní energii, budete se třást, určitě se budete nějakou
chvíli třást, bezpochyby, pokud máte příliš mnoho negativní energie. Jako jsme jednou měli program a byli tam nějací lidé, nějací
brahmíni, a byli velice proti Mně, protože já brahmín nejsem. Řekli: "Nestrpíme Matčin program." Neznám všechny ty historky,
nikdy mi je neřekli, ale přišli přede mne a začali se takto třást, tak jsem řekla: "Proč se tolik třesete?" Řekli: "Jsme brahmíni a
pochopili jsme, že jsi Šakti, tak se třeseme." Řekla jsem: "Ale proč se třesete? Nikdo se tady netřese." Tak ukázali na skupinku
čtyř lidí a řekli: "Podívejte, oni se taky třesou." Tak jsem řekla: "Zjistěte, odkud přicházejí." A oni zjistili, že přišli z blázince. Řekla
jsem: "Kdo jiný než vy by měI zjistit, kdo se to tam třese, kdo jsou ti lidé." Takže pokud tu jsou negativní síly, tak se trochu třesete,
ale stejně tak bychom měli vidět, k čemu to je, k čemu to je, získat tu energii uvnitř nás? Je to velice důležité, protože jsme lidmi
zaměřenými na užitek. Všechno musí mít užitek, jakoby vše, co v tomto světě máme, muselo mít nějaký užitek! Nic. Kdybychom
měli něco, co je opravdu užitečné, nebažili bychom po ničem jiném. Ta touha, to prahnutí stále pokračuje. Takže bychom z toho
měli vyvodit, že cokoliv teď máme, není to definitivní, konečné. Užitečnost toho nejlepšího, toho maximálního je, že jakmile
máme to nejlepší, to maximální, všechno ostatní se stává relativní, všechno ostatní je relativní. To znamená, že to, co se stává
relativní, jsou všechny měnící se věci, všechny věci, které podléhají zkáze, všechny věci, které se nás snaží zotročit, všechny věci,
které jsou přitažlivé navenek, ale uvnitř jsou jako hadi, a to, čím se staneme, je odpoutaná osobnost. Nuže, naše představa
chápání jakéhokoliv náboženství znamená, že jdeme do vymezeného kostela a vymezené společnosti, vymezeného klubu a
děláme přesně to stejné, nosíme jistý typ šatů, nosíme stejnou čepici. Člověk si myslí, že náležíme jednomu náboženství. Nic
podobného neexistuje, je to všechno vytvořeno člověkem, vidíte, že je to všechno umělé. Vy víte, že cokoliv je uděláno člověkem,
je umělé. Píšou to také na všechny oděvy, které jsou vytvořené člověkem, - materiál vytvořený člověkem, takže to není vytvořeno
Bohem. Vytvořili jsme si svá vlastní náboženství a bojujeme za ně. Náboženství mají něco uvnitř vás samých, uvnitř vaší bytosti.
Nemá to nic společného s tím nesmyslem, který jsme vytvořili. Je to lidská kvalita, jako uhlík má čtyři valence - mocenství, vy
máte těchto valencí deset, a když tyto valence chybí, tak se stane to, co jste viděli v chemických směsích, když jedna valence



chybí. Stává se to negativní a pak se to slučuje s jiným, takže tam jsou negativní a pozitivní valence. Takže pokud u sebe máte
nějaké valence navíc, tak se budete vrhat na druhé lidi - když jich máte méně, tak nějaké lidi chytíte. Je to naprosto stejné, jako v
chemických sloučeninách. Nuže, tyto valence uvnitř nás jsou tam proto, aby nám daly rovnováhu a Warren vám řekl, co to
znamená. Když získáte svoji realizaci, svoji dharmu, vaše Desatero přikázání se osvítí. To znamená, že se zplnomocníte, posílíte,
stanete se tím. Jdete nad rámec náboženství, nemusíte ho následovat, prostě se stanete. Stanete se tak celistvými. Například
některým lidem nevyhovují brambory, nebudou je prostě mít rádi, prostě je nebudou mít rádi. Před realizací je to naprosto
opačně, pokud by neměli jíst brambory, budou jíst víc brambor. Po realizaci je prostě nebudete chtít, nebudete je chtít, jste tak
celiství. Potrava se uvnitř nás stává tak osvícenou, že se naše priority naprosto mění. Všechno začneme posuzovat podle
vibrací. Máme holčičku Olympii, - jak jsme viděli, jí velice málo, tuhou stravu prakticky nejí. Ale když jí dám něco jíst já, bude to
jíst, od nikoho jiného. Ale když jí něco dám já, bude chtít víc a bude to jíst. Je to překvapivé, ona rozumí vibracím. Když rozumíte
vibracím, pak je velmi jednoduché uchovat si své valence nedotčené, protože jste posilněni. Nejen to, ale prostě nemáte rádi nic
jiného, protože máte rádi, když vibrace proudí. Když proudí vibrace, Duch vyzařuje prostřednictvím vašeho centrálního nervového
systému radost, to je kvalita vašeho Ducha. Začnete cítit radost, a když začnete cítit radost, pak se toho za žádnou cenu
nechcete vzdát, prostě se toho nechcete vzdát. Chcete si to užívat. Tak se stáváte věděním, a pozornost, která je ve skutečnosti
umístěna v této oblasti a udržuje se pomocí vašich jater, se stává osvícenou. Když jste tady včera seděli, řekla jsem vám, že
chcete-li vnímat kohokoliv, můžete to zjistit. Jako právě teď jsem viděla jednoho pána sedět trochu nevhodně, myslela jsem si:
"Nesedí pořádně." Řekla jsem mu: "Seďte pořádně." Ale pak jsem na něho položila pozornost a zjistila jsem, že mu není dobře,
tak jsem řekla: "Máte nějaký problém?" "Ano." Řekla jsem: "Tak to je v pořádku." Takže s pozorností okamžitě chápete, jaký má
ten člověk problém. Když tu sedíte, můžete zjistit vibrace kohokoliv. Například teď můžeme říct, pokud tu není žádný Rus... mám
to říct, nebo ne?... Brežněv je posedlý, je to posedlý člověk. Chystám se do Ruska, doufám, že ho té posedlosti zbavím. Je to
posedlý muž. Zabývají se parapsychologií, to stejné se chystá v Americe, chystá se to všude, kde zkoušíte praktikovat duchy,
duchařinu a všechno to, co nazýváme preta vidja, "smašana vidja" a podobně, což je hrozná věc. Nazývají to rafinovanými jmény
jako parapsychologie a říkáte tomu - jak to jinak nazývají? Charismatický proud a všechno možné... nejsou to nic než duchové,
nic než přízraky. Všichni ti lidé nepraktikují nic jiného než duchařinu. Probouzejí mrtvé duše a nazývají to Duchem Svatým,
představte si to. To charismatické hnutí je další hroznou věcí, nevím, jak vám o tom mám říci, ale musím říct, že ta celá věda se
stala tak subtilní, že nikdo neví, že je to strašná, nevypo- čitatelná, satanská síla, která působí skrze nás a přitahuje nás k těmto
duchům. Někteří lidé řekli: "Matko, existují dobří a zlí duchové." Ale proč, proč, proč chodit za mrtvými? Nevíte, který je dobrý a
který je zlý. Jak to poznáte? Proč chodit za mrtvými? Musíme být v přítomnosti, nemáme být v minulosti. Takže se to děje, když
ztratíte mocenství - valence, jdete doleva. Když jdete doprava, možná se stanete velmi asketickými, nejíte to a ono jídlo, můžete
se stát velice egoistickým člověkem. Jdete na jinou stranu, nazývanou nadvědomí, kolektivní nadvědomí. Levá strana je
kolektivní podvědomí a pravá strana je kolektivní nadvědomí. Když jsem začala svoji práci, rozhodla jsem se, že nebudu o těch
mrtvých duších mluvit. Řekla jsem si: "Zvládnu to bez nich." Ale není to možné. Tři roky jsem o tom nikdy nemluvila. Nemluvila
jsem o božstvech, nemluvila jsem o ničem. Po tři roky jsem to zvládala, pak ale mezi nás přišla paní, která praktikovala všechny
tyto věci a posedla mnoho lidí. Tisíce lidí k ní chodily. Říkala jim, který kůň bude první a kde to budou vyhozené peníze. Všechny
možné věci a hrnuly se k ní tisíce lidí. Tady máme tak málo lidí, ale pustíte-li sem nějakého tantrika, nebudete schopni řídit
provoz. Takto to bude s příchodem kohokoliv z těch hrozných lidí. A ta paní Mě skutečně donutila o těch věcech mluvit a tak to
je. Oni existují. Takže pokud jdete doleva nebo doprava dostáváte se do problému, protože vstupujete do neznámé oblasti, která
je velmi nebezpečná, velice nebezpečná. Pro vaši informaci, rakovina je způsobena pohybem na levou stranu. Neznám jediného
pacienta s rakovinou, který by neměl takové zkušenosti. Například falešní guruové, nebo zasvěcení hroznými lidmi, nebo čtení
knih s levostrannými věcmi jako - jak se jmenuje - Rampa Sampa, a všichni takzvaní buddhisté, kterákoliv z těch věcí může
způsobit rakovinu. A nedávno jsem o tom viděla velmi dobrý film tady ve vaší anglické televizi. Ukazovali, jak nějací doktoři dělali
průzkum a odhalili prý, že rakovina je spouštěna nějakými bílkovinami, které rozpoznali. Nazývají je 52 - bílkovina 52, 58 - tak ji
pojmenovali. Ale rozpoznali, že ony přicházejí z oblasti, která je do nás vestavěna od našeho stvoření. Takže je to kolektivní
podvědomí - a mají také jejich fotografie. Takže nyní, ačkoliv chci říct to, co jsem řekla asi před deseti lety, - oni to říkají teď. Ale
dosáhli toho bodu, musí jen překročit omezení. Musí jen získat svoji realizaci, a protože doktoři sami do této oblasti nemůžou
dospět, nemohou léčit rakovinu, nanejvýš ji můžou zastavit, můžou se pokusit zmenšit pravděpodobnost a podobně, ale
kompletní léčbu dát nemohou, protože nemohou lidi vyjmout úplně z této oblasti. Vždycky do ní mohou být vtaženi, jestliže ta
oblast působí. Je velice zajímavé vidět, jak jsou tyto věci v nás zapříčiněny. To centrum je jedním z nejdůležitějších center,
protože nám dává naše hledání a naše hledání by mělo být čistě hledáním Ducha - ničeho jiného. Ale lidé, kteří dělají chyby,
všechno, co vidíte v těch lidech, kteří sklání svá čela před špatnými lidmi, - rozvíjejí si na hlavách vyvýšeninu a tady je jedenáct



center, která se objeví jako hrbol. A těch jedenáct center se nazývá Ékadéša rudry a jsou zodpovědná za destrukci, za konečné
zničení - Kalki, jak ho nazýváte, nebo to, co nazýváte Matréjou nebo přicházející Kristus na bílém koni. Jakmile vyvýšenina jednou
vznikne, začíná se rozvíjet víc a víc a zánik, zničení je blízko. Musím říci, že hodně lidí získává myšlenky z nevědomí. Viděla jsem,
jak lidé kreslí nebo ukazují obrázky, jimiž prozrazují velmi ďábelskou osobu s hroznou věcí, která vystupuje a má zhruba
čtvercový tvar. Nevím, jak dostávají tyto nápady, ale je to skutečnost. Nuže, destruktivní síly jsou také v akci. Také ony
vypracovávají své síly, musíme být velice opatrní, jsme umístěni velice vratce. Dříve, když jste šli příliš doleva nebo doprava,
nebyli jste na tom tak špatně a lidé se o to také moc nestarali. Ale dnes jste tak nejistě umístěni a jste tak citliví a zranitelní, že
musíte být nanejvýš opatrní. Tempo destrukce je nastaveno na velice rychlé a tempo výstavby musí být nastaveno na mnohem
rychlejší. Když teď vidíte - chci říci - když vidím, co je konstruktivní - - nic. Když čtete od rána do večera noviny, objeví se tam jen
jedna dobrá zpráva, že princezna porodila krásného chlapce. Zbytek je děsivý. Požádáte je, aby publi- kovali něco pěkného - řekla
jsem jim, aby otiskli něco o Sahadža józe - nezajímá je to. Zajímá je, kde je nějaké neštěstí, nehoda, nějací lidé zemřeli, nějací lidé
byli zabiti, chtějí tam dát všechny ty fotografie, jak byli lidé zabiti a kde se odehrávají války a podobně. Nemají čas na nějaké
dobré zprávy. Nějaká dobrá sdělení, nějakou naději, nechtějí to. Takto vidíte každou organizaci, která dnes pracuje, - vytvářejí
organizace, zaměřené na ego. Dokonce každá dobročinná organizace je jen zaměřená na ego. Sama jsem byla s mnoha
podobnými organizacemi a pracovala jsem s nimi. Byla jsem ohromena. Ti lidé v sobě nemají žádnou dobročinnost.
Dobročinnost je něco, co by mělo přijít ze soucitu, mělo by z vás prostě proudit, ale je to jistý druh maskování pro získání lepší
pozice nebo lepšího postavení. Pokračují všemožné nesmysly. Člověk, který je dobročinný, je vlastně osobou, která prostě
přetéká citem. Kdo jiný by měI být dobročinný? Pokud jsou Mojí nedílnou součástí, ke komu budu dobročinná? Jestliže tento prst
bolí, mám být dobročinná k tomuto prstu? Musím se o něj dobře postarat, protože to bolí Mě, musím to mnout, musím udělat,
cokoliv je nezbytné. A to je to, čemu lidé nerozumí. Všechny naše masky jednoho dne odpadnou a zjistíme, že jsme promarnili
svou energii na něco velice, velice bezvýznamného. Ve skutečnosti vše dělá Všepronikající síla. My neděláme nic, věřte Mi, my
neděláme nic. Kolik květů se právě teď přeměňuje v plody? Kdo tu práci dělá? Kolik semínek v tu chvíli klíčí, právě teď? Kdo to
všechno dělá? Kolik dětí se v tu chvíli rodí? V lidském těle nemůže zůstat žádná cizí věc, žádná cizí věc. Vždycky se ji snaží
vypudit, ale když jde o plod, nejen že ho tělo udržuje, ale podporuje ho, vyživuje ho, pečuje o něj, stará se o něj, umožňuje mu růst
a když přijde pravý čas, vypudí ho. Kdo to dělá? Všechno bereme jako samozřejmost. Vezměte si naše oči - jste-li doktor, víte, jak
složitě byly oči vytvořeny, že vidíme lidi prostřednictvím očí. Kdo to všechno udělal? My jsme to udělali? Dokážeme udělat jediné
oko? Vidíme tolik různých druhů. Je to milosrdenství Boha, je to síla Boha, která je Všepronikající. Okamžitě, jak získáte realizaci,
okamžitě cítíte milosrdenství, cítíte vibrace, cítíte Všepronikající sílu. Můžete nyní vědět, že Vše- pronikající síla existuje a pak
můžete vidět její manévrování, vedení. Můžete to vypracovat, můžete to vypracovat. Používejte ji. Jste jejím nástrojem, jak jsem
řekla. Jste mistrem, jen se musíte stát schopni přijmout tu sílu. Warren vám doufám řekl, jak se ke Mně dostal. Nevím, jestli vám
to řekl - přišel prostě na telefonát. Měl Moje telefonní číslo a člověk, který ho poslal, mu o Mně dal nějaké velké myšlenky, - že
není k zastižení a podobně - to je vše nesmysl, jsem tou nejdostupnější osobou. Jen mu řekl, aby Mi zavolal. Řekla jsem: "Pospěš
si." Přišel do Mého domu, získal svoji realizaci a nyní v Austrálii transformoval tolik lidí. Máme ášramy v sedmi městech
Austrálie. Anglie je nejletargičtější, musím říct. Sedm měst v Austrálii je připraveno to získat, je tam tolik lidí, kteří to
vypracovávají, protože jakmile jednou získáte světlo, dáváte to ostatním. Takže nyní se přesuneme do dalšího centra, což je
centrum Matky Vesmíru. Otec sídlí v tom předchozím centru, v Nábhí čakře a vystupuje nahoru a pak se usazuje na pravé straně -
to je otcovství. Například jeden pán mi včera řekl, že má problém s astma. Nevím, jestli se vrátil nebo ne, je tady? Ano. Nuže,
tento pán má astma. Samozřejmě jsem mu řekla, že má potíže kvůli přílišnému koupání v Indii, - víte, my Indové se příliš
koupeme - kromě toho to pochází z otcova zármutku. Jeho otec zemřel a otec sám ho není ochotný opustit, strachuje se o něj.
To se může stát komukoliv z nás, pokud je muž bezcitný ke svému synu, je to otcovský princip. Když je syn krutý ke svému otci,
tak je zraňován otec. Je to otcovský princip, a je-li náhodou narušen, nebo když otec náhle zemře a vy se po celý život cítíte kvůli
tomu sklíčeně - všechno to zde může působit a vy získáte napadení pravého srdce, čímž získáte astma. V homeopatii prý věří, že
to dostanete z většího duševního napětí, protože když jste ve větším napětí, vzpomínáte na svého otce, který - kdyby tu byl - by
vám pomohl, a někdy se to vypracovává v podvědomí. A takto se to sčítá. Je to tak jednoduché to vypracovat, budete překvapeni,
že když jen pozvednete otcovský princip v takové osobě, která může být sklíčeným, deprimovaným otcem nebo může být krutým
otcem, může být synem, který ztratil otce - cokoliv z toho, musíte jen položit ruku na tu oblast a prostě říci mantru Šántí, což
pozvedne či probudí otcovství do plného květu a vy se vyléčíte. Je to velice jednoduché. Ve středním srdci vládne Matka
Vesmíru. Ona nám dává pocit bezpečí. Když jste ve věku dvanácti let - vidíte kost, která je tady vpředu - začíná produkovat
protilátky, vytváří uvnitř vás protilátky do věku dvanácti let, a pak jsou tyto protilátky opravdovými vojáky Matky Vesmíru. V
sanskrtu ji nazýváme Džagadambou. A ony se šíří do celého těla a kdekoliv je nějaký útok, informují jedna druhou a vybojují to.



Tyto protilátky se vytvářejí v hrudní kosti na přední straně - můžeme říct žeber, tam, kde se žebra střetávají v hrudní oblasti - ta
část, - a zůstávají tam, jsou vytvářeny do věku dvanácti let. Nyní, co se stane zejména ženám - ony jsou také matkami - když je
jejich mateřství postiženo - mají potíže. Jako řekněme žena, jejíž manžel rád flirtuje a pošilhává po ženách a dívkách - je nejistá.
Její mateřství je napadeno, a když je napadeno, bude mít tady problém, dostane nemoc prsou - rakovinu prsu - a všechno to je
způsobeno nedostatečným pocitem bezpečí ženy. Když je žena nejistá, může být nejistá z jakéhokoliv důvodu - dostane rakovinu
prsu. Byla jedna dívka, která se vdala za katolíka nebo někoho takového, byl to sňatek mezi náboženstvími a lidé z chlapcovy
strany se ji snažili velice trápit. V Indii je to velice běžné, ale i tady jsem to viděla. Zkoušeli na ně různé druhy věcí, na ni, na její
rodiče a podobně. A ona si uvnitř srdce rozvinula nejistotu, a tak si rozvinula rakovinu prsu. Nuže, když jsme krutí k ostatním,
nevíme, že jim způsobujeme rakovinu. Co nám to udělá, být laskaví k dívce, která se přivdala do naší rodiny, která k nám přišla?
Jsme odborníky na říkání věcí, které druhým ubližují. Od dětství se učíme, jak mluvit k lidem, aby byli opravdu zraněni. Ale jejich
zraňováním jim způsobujeme rakovinu, ale to člověk pochopí, jen když získá svoji realizaci. Pak opravdu chápete, jak moc nějaký
člověk trpí, protože tady také ucítíte trochu bolesti, celý váš styl mluvení, celé vaše chování, komunikace s druhými, se naprosto
změní. Toto centrum je velice důležité. Na levé straně je mateřská strana a samotná matka - když je matka blázen, budete tam
mít problém. Možná ho dostanete - nazýváme to srdce, existují dvě srdce, jedno je srdce Ducha a jedno je srdeční čakra. Je-li
matka fanatická, je-li ženou, která je ohledně svého jídla velice fanatická a podobných věcí, pak to děti dostanou. Je to
nebezpečná věc, takto si s dětmi zahrávat, mít děti pod naprostou kontrolou a jen je hlídat: "Musíš chodit rovně jako kůň, polož ty
věci... " Dětem by mělo být dovoleno, aby měly svoji svobodu. Ve skutečnosti, když je příliš omezujeme, stanou se z nich
chuligáni. V tomto jsou Indové lepší, vědí, jak vychovávat děti. Dovolují dětem, aby měly úplnou svobodu. Jen jim dejte myšlenku
důstojnosti, a když jsou děti s rodiči tak svobodné v dětství , v době, kdy je jim tak 4 nebo 5, stanou se nesmírně důstojnými.
Znám děti, které říkají: "Vypadni! Zmiz!" Od koho se to nejdřív učí? Učí se od rodičů, nebo od přátel, nebo někdo je musí učit,
protože to jsou slova, která děti normálně neříkají. "Vypadni!" Viděla jsem malé dítě říkat: "Vypadni!" Chci říct, je příliš toto
někomu říct. Ale stává se to, protože nechápeme, že bychom měli před dětmi mluvit slušně. Snad jsme ti nejneslušnější lidé, to
nevadí. Snad jsme naprosto zkažení, dokonce i bandita ví, že by se měI před svými dětmi chovat jak se patří, protože jinak se z
dětí stanou bandité. I prostitutka, dokonce i prostitutka pochopí, že by se neměla chovat takovým způsobem, aby se dítě dalo na
prostituci. Je to selský rozum, že cokoliv děláme, děti to přijmou velice snadno, takže cokoliv jim chcete dát, cokoliv jim chcete
předat, vštípit, tak takovým způsobem byste se měli před nimi chovat. Ale nyní - jaká je dnes společnost - lidé se svým dětem
moc nevěnují, skoro vůbec. Jsou tak - chci říct - ženy jsou stále... matky jsou stále jako nevěsty zaneprázdněné hledáním nových
manželů. Manželé jsou stále jako ženichové, hledající nové ženy a děti, chudáci, neví, kam se podívat. Bůh ví, ve kterém sirotčinci
budou muset skončit. Dokonce i průmysl je takový. Včera jsem chtěla koupit pro malé dítě šaty z čisté bavlny, nikde jsem je
nemohla najít, nedostala jsem ani jedny šaty v celém Derbyshire, a pro vaši informaci ani v Londýně, které by byly z čisté bavlny.
Chci říct - nepomýšlíme, že tyto děti nemohou snést umělá, syntetická vlákna. Je to velice nebezpečné, je to velmi špatné pro
jejich kůži. Když jste byli malí, používali jste bavlnu, máte tu přádelny na bavlnu, tak proč dáváte tyto hrozné látky svým dětem,
které jste vy nikdy neměli? Časem, než dorostou do vašeho věku, budou mít skvrny na svých tvářích. Budou... - ani nevím, jaké
nemoci kůže mohou mít. Nikdo si neuvědomuje, že tento druh kalhotek, které používáte, tento druh věcí, které jim dáváte, je
velice nebezpečný - nevím, co se jim stane. Věci, které používají, jste nikdy nepoužívali, když jste byli malí - věřte Mi. A to je
období, kdy opravdu potřebují úplnou pozornost a je to čas, kdy jsou naprosto týrány. Dokonce ani průmysl se o ně nestará. Proč
nevyrobit nějaké oděvy pro malé děti? Vlastně bych řekla, že vláda musí vydat zákon, že žádné dětské oblečení nesmí být
vyrobeno ze syntetických materiálů. Starší to mít mohou, to nevadí. Ale pro malé děti - nemůžete jim dát, aby si oblékaly
atomovou bombu. Je to příliš a moderní doba, myslím, je nejkrutější k dětem, proto se chce velice málo dětí narodit v rozvinutých
zemích. Musíme to břemeno nést v Indii. Nejste-li laskaví k dětem... představte si, že dvě děti byly zabity svými rodiči - co to
máme za společnost? Každý týden v samotném Londýně - dřív jsem si myslela, že v Anglii, ale řekli Mi, že v Londýně - jsou dvě
děti zabity svými rodiči a neslyšela jsem o jediném podobném případě v Indii. S takovou krutostí k dětem, nevím, co je to za ženy.
Kam vezmou svoji postavu a svoji krásu, před Boha? Existuje taková krutost, taková sebestřednost - pak s tímto vším si děti
rozvinou boj, námahu a mají bušení srdce. Mají velice slabá srdce. Jsou vám svěřeny, Bůh vám dal tak krásné děti, že byste Mu
za to měli děkovat. Nejsou jen nějakou nadhodnotou, která k vám přišla. Je to požehnání, že vám Bůh dal děti. Jestliže nějaká
žena v Indii nemá dítě, půjde plakat a prosit každého boha a každého proroka a všechny, aby dítě dostala. Zatímco v současné
době Německo směřuje k minus pětiprocentnímu růstu. Ženě, která má pět dětí, platí jako by byla předsedkyní vlády nebo
dokonce i víc, ale ona je nebude mít! Říká: "Přišla bych o postavu." Kam se chystáte brát tyto postavy? Tomu nerozumím. K čemu
jsou ty postavy a kdo se zajímá o vaše postavy? Proč, proč bychom se měly dělat tak ubohými? Jsme matky a měly bychom být
hrdé na svoje mateřství. Mateřství je tím největším, čeho může žena dosáhnout. Chci říct, Já jsem toho dosáhla, protože jsem



Matkou tisíců. A myslím, že je to ta největší věc, která se může ženě stát - že je matkou. Matka i guru, dovedete si představit můj
těžký úděI? Je to mnohem horší, že musíte svým dětem říct, že něco musí být uděláno, a tolik je milujete, že to nechcete říkat,
pak na ně musíte zahrát nějaké slaďoučké lsti, abyste je přesvědčily. Je to tak zajímavý a nádherný život, být matkou, měly
bychom být hrdými matkami. Ale řekla bych, že na muže také padá vina, protože se nezajímají o matky, zajímají se o mladší a
mladší dívky - řeknu vám, že je to známka zvrácenosti, je to známka naprosté zvrhlosti. Za časů Mohammeda Sáhiba bylo velice
mnoho, mnoho žen a velmi málo mužů, protože jich bylo mnoho zabito, takže Mohammed Sáhib nevěděI, co dělat. Tak myslel -
oni byli praktičtí, jak jsem vám včera řekla - co se týká společnosti , člověk musí být praktický - takže řekl: "Dobrá, tak musíme mít
svatby, protože bez manželství je vztah jakéhokoliv druhu nedharmický," - je proti valencím. Tak řekl: "Musíme mít svatby. Dobře,
nuže, máme mnoho žen, tak rozdělme ženy podle mužů, jež máme. Když bychom měli víc mužů, tak bychom to udělali opačně.
Ale musíme je ženit a vdávat, což znamená, že musíme mít kolektivní potvrzení, musíme mít kolektivní schválení, abychom byli
požehnáni." Tak řekl: "Dobře, ožeň se s pěti ženami." Ale on sám, víte, byl překvapen - tehdy byli lidé tak vnímaví, citliví, že si
nebrali mladé dívky, staří muži by si nevzali mladší dívku. Řekl: "Jak bychom si mohli vzít tyto mladé dívky?" Tak řekl: "Dobře,
jednu si vezmu, protože kam tyto mladé dívky půjdou? Žádný mladý muž zde nezůstal, tak co se dá dělat?" Ale dnes, když se
zeptáte starého, osmdesátiletého muže, bude očividně ochotný vzít si osmnáctiletou dívku. Nazývám ho starým, hloupým
bláznem, protože nechápe. Nechápe, že si ho ta dívka jako manžela nebude vážit a že se nemůže těšit životem jako manžel. Je
dědečkem, nebo můžeme říct pradědečkem, měl by se chovat jako pradědeček. To je ideální vztah, který by měI mít s mladou
dívkou. Všechny tyto ideály jsou dnes zmatené, i naše vztahy s ostatními. Každá žena musí být přitažlivá, proč? Každý muž musí
být přitažlivý, proč? K čemu? Co tím hodláte získat? Jaký je užitek? Přitažlivost je v pořádku, pokud nejste odpudiví, dokud
udržujete ideální vztahy s ostatními. Pokud se vztah stává vztahem psa a feny, je lepší takové nápady nemít. Je to naprosto
špatné běhat za něčím, co není naší cestou. Lidské bytosti musí žít s důstojností a s naprostým smyslem pro idealismus, co se
týče jejich vztahů se všemi ostatními. Když jen řeknete: "Co je na tom špatného?" - pak je to diskuse, všechno je špatné a
všechno je špatné, není to jedna špatnost, ale vše, všechno. Ale pokud chcete mít kvetoucí společnost, musíte se ohledně svého
rodinného života držet ideálů, to je velice důležitá věc, ale to se vám stane hned, jak získáte realizaci. Nemusím vám o tom dávat
kázání, prostě to děláte, prostě se stanete velice milým manželem a velice milou ženou. Ze Sahadža jógy mohou vyjít nádherné
rodiny, existuje jich tolik, uvidíte je. Nyní je v Sahadža józe tolik nádherných rodin a také velké děti, velcí mudrcové, kteří se chtěli
narodit, se jim rodí. Mnoho skvělých dětí se chce zde v Anglii narodit. A existuje jich tolik, kteří se narodili, ale nevím, jak se s nimi
zachází, jestli jim lidé rozumějí nebo ne. Lidé nemají žádné vibrace, aby pochopili, jestli jsou to mudrcové nebo ne. Ale v Anglii je
tolik dětí, které se narodily realizované, že je Mi líto, jak se s nimi zachází. Nikdo neví, že se narodili realizovaní - způsob, jakým
mluví, neříkají nic než moudrost. Všechny tyto děti byly pohaněny a poníženy námi, kteří o nich nic nevíme. Musím říct, že jsou
velice statečné, jsou velice odvážné, že se rozhodly narodit se v zemích, kde nejsou chápány a není o ně postaráno. Druhá
krajnost je v naší zemi, měla bych říct, kde by lidé prodali celou zemi kvůli svým dětem. Zachází to příliš daleko, je to další
nesmysl, který děláme. Ale zlatá střední cesta je, že milujete své děti, vážíte si jich. Jsou vašimi svěřenci, jsou to realizované
duše, jsou svatí, jsou mudrci. Jsou základem nového světa, který přichází a to je to, co se musí matka naučit. Důstojnost matky
musí být respektována. Jsem si jistá, že vy všechny jste určitě své matky velmi respektovaly. Ale nevím teď, jestli jako matky
budete respektovány. Jakmile se to upevní, že samotná matka je nejvyšší pozicí, které může žena dosáhnout a že má být
respektována, všechny priority mezi ženami se také změní. Protože co mohou dělat? Jako matky nemají žádnou pozici, tak jen
začínají mít dost svých dětí a myslí si: "K čemu je mateřství? Je to nevděčná práce." Všechno se to může změnit, jedině když se
muž změní uvnitř, když nastane transformace. Právě nyní je to jen jedno z kázání, které můžete slyšet někde na velmi, řekla bych,
ortodoxním místě. Ale celá pravověrnost se stane vaší nedílnou součástí a vy se s ní tak sladíte, naprosto se s tím ztotožníte.
Líbí se vám to. Líbí se vám takto milovat svoji ženu a nikoho jiného. A manžel ji rád miluje zvláštním způsobem, zatímco žena
chce milovat manžela zvláštním způsobem. Děje se to. Není v tom žádná nejistota. Jinak přijdete domů a zjistíte, že vaše žena
utekla s někým jiným. Představte si, co je to za situaci. První rok, jak jsem přišla, jsem zažila takový šok. Měli jsme sousedku,
měla čtyřicet osm let a její syn měl kolem dvaceti dvou a měl přítele, kterému bylo asi dvacet let. Ta žena utekla s tímto
dvacetiletým chlapcem, a měla tři další děti, které opustila. Dům byl prodán, celá domácnost, protože podle zákona dostala
polovinu, polovinu majetku, nebo něco takového a tři dcery jsou teď na ulici, tři mladší děti byly dcery a ty jsou na ulici, kdo se o
ně postará? Ta žena, 48-letá paní, dosud nevěsta, víte? Chodí do kostela a vdává se. Není v tom žádná důstojnost, žádná láska,
žádné city. Následujeme Krista. Kristus řekl: Říkáte: "Nesesmilníš". Já říkám: "Nebudeš mít smilné oči." Vystoupil do této subtilní
úrovně. Následujeme Krista, nosíme kříž, chodíme do kostela. Kde jsme? Takže přicházím nyní do dalšího centra, což je
Višuddhi. Je to velice důležité centrum v lidských bytostech, protože když je probuzeno, stanete se svědky. Stanete se
kolektivem. Je to centrum kolektivní bytosti. Stanete se, říkám to znovu, stanete se kolektivní bytostí, když je toto centrum



probuzené. Je to velice důležité centrum, a nyní, zatímco jsem s vámi, vám musím říct o tom, proč trpíme a proč trpí Indové, proč
východní lidé trpí - to je jiná věc. Například lidé z Východu trpí tím, že příliš mluví - nazýváme to pravou Višuddhi - a lidé ze
Západu trpí tím, že nemluví vůbec, zejména Angličané, ti nikdy nemluví. Ve skutečnosti je musíte štípnout, a nikdy se nesmějí, to
je jejich problém, jen se usmívají - je to považováno za dobré mravy, ale někdy je to velice nudné. Nuže, levá Višuddhi je něco, co
je daleko jemnější než bychom si mysleli. Je to velice zvláštní situace, když dostanete levou Višuddhi - a tu mezi západními lidmi
získáte velice často, protože si vytvořili nový smysl pro pocit viny. Chci říct - každý je provinilý. Aniž jdou k soudu, aniž něco
spáchali, každý se neustále cítí provinile. Jako jedna paní: "Ó, jsem tak vinna." "Co se stalo?" "Neřekla jsem jí: Děkuji." To vůbec
nevadí. K čemu je koneckonců pocit viny? "Ó, cítím se tak provinile." "Co se stalo?" "Rozlil jsem trochu kávy." Tak dobře, to nevadí,
může se to uklidit, k čemu je cítit se vinen? Ale je to nevědomá vina, kterou lidé mají, nevědí, proč se cítí vinni, proč mají po celý
čas tento pocit. "Ó, Bože, neměl jsem to udělat, neměl jsem to dělat. Co?" Jakou vinu můžeme mít? A vina je hrozná věc. Viděla
jsem, že počínaje Amerikou, Anglií, Portugalskem, ŠpaněIskem, Itálií, všechny ty země, Švýcarsko, ve všech těch místech pouze
levá Višuddhi je první a poslední problém, který musím zdolat. Jedna paní vstala a řekla: "Matko, cítím se provinile kvůli
Vietnamu." Řekla jsem: "Vietnamu? To už dávno skončilo, co se s tím chystáš udělat?" "Ne, ale cítím se kvůli tomu provinile." - Ale
proč? "Co se s tím chystáš dělat, jak se tě to týká, jaký k tomu máš vztah, proč se cítíš provinile?" "Prostě se cítím provinile."
Řekla jsem: "Je to nesmysl." Podobně si to rozvinul každý, nuže odkud to přichází? Podívejme se na zdroj, první pramen pochází
z Bible, která je velice špatně vykládána, když se říká: "Jste hříšník, hříšník od narození." Chci říct, je to absurdní, znamená to, že
jste tím, kdo si je jako jediný vědom hříchů, na rozdíl od zvířat. Jste těmi, kteří si jsou vědomi své nevědomosti, zvířata ne, jste
těmi, kteří si jsou vědomi své zaslepenosti, ostatní nejsou, zvířata nejsou. Proč? Protože uvnitř vás se vyvinulo jáství, to jáství, jak
jsem vám říkala včera, se vyvinulo, protože se zde střetávají ego a superego, protože jste zvedli svou hlavu, protože ta čakra chce
být osvícena. Pozvedli jste hlavu a přišlo ego a superego a potkaly se zde, ta pozice už zůstala - zvápenatěla. Dostali jste svoje
jáství a proto si myslíte: "Udělal jsem to špatně, udělal jsem to správně." Zvířata takto nepřemýšlejí, ta se netrápí, musí dělat to,
co dělají, chtějí to dělat, nikdy si nesednou a neříkají: "Jsem vinen." Potkali jste někdy nějaké zvíře, které by to říkalo? S výjimkou
lidských bytostí, po celý čas. Nuže, přišlo - je to mýtus, je to veliký mýtus, se kterým žijete, absolutně mýtus, věřte Mi. Neexistuje
nic jako vina a ta vina vás po celý čas užírá, způsobuje vám únavu, nutí vás, že se cítíte tak ztraceni. Je velice důležité, aby to
centrum bylo otevřeno. Takže ze všeho nejdřív, ještě než začínám jakýkoliv program, jim říkám, že mají říct jednu mantru: "Matko,
nejsem vinen." "Matko, nejsem vinna." Šestnáctkrát, to je trest za pocit viny. Když jste vinni, musíte dostat trest, že? Takže to je
váš trest, říci: "Matko, já nejsem vinen, Matko, já nejsem vinna." Řekněte to šestnáctkrát a takto se toho zbavíte. Je to tak
praktické, funguje to. Kvůli vině dostanete spondylitidu - zánět obratlů, bolí vás u srdce, budete mít - jak říkáte - ledovou ruku,
získáte s tím všechny možné problémy, a to všechno kvůli tomuto mystickému pocitu viny, který jste si vyvinuli. Dále přichází jiný
mýtus, jehož zdrojem jsou, myslím si, psychologové, takzvaní psychologové. Nemají ani potuchy o duši, protože nemají žádný
způsob, jak do duše vstoupit. Co dělají, je to, že nahrávají, zjišťují a snaží se léčit lidi. Kolik bláznů vyléčili? Sahadža jóga jich už
určitě vyléčila stovky. Kolik bláznů vyléčili oni? Nevyléčili žádného. Naopak, když jdete k psychologovi, můžete se stát většími
blázny tím, jak oni sami jsou blázniví. Protože psychologové, když mluví k lidem, nevědí, že jednají s patologickými případy,
nenormálními případy. A když jednáte s patologickými případy, sami jste jimi omámeni, přiotráveni, nebo lze říci, že tu existuje
nákaza. A nevíte, jak sami sebe ochránit. Řekla bych, že Jung byl jediným psychologem, protože byl dokonalá osobnost - poté, co
dostal realizaci - o tom mluvil, že lékař může onemocnět. No a oni začínají být patologičtí - jako chudák Freud - a přihlouplí. To on
začal mluvit o sexu a podobných věcech, ale sám byl zvrhlým člověkem. Zemřel na rakovinu - co získal ve svém vlastním životě?
Byl takový zvrhlík. Chci říci, představte si tu zoufalou duši, která zemřela na rakovinu. Jak může vůbec kohokoliv vést? Cokoliv
řekl, bereme jako Bibli, lidé věří ve Freuda víc než v Bibli. Vlastně v něj věří víc než v Krista, a když to omezíte na jednu nejkratší
větu, můžete říct, že z každého udělal sexuální objekt. Nejste nic mimo to, nic víc než to, nic jiného než to. Představte si, omezit
vaši důstojnost na takovou úroveň! Jako Matka mu projevím milost tím, že řeknu: "Chudák, musel jednat s patologickými případy,
a byl napaden a předával tyto špatné myšlenky." Zabýval se jenom psyché, levou stranou, která také začíná tady, ale končí tady,
končí ve vašem superegu. Takže závislost na sexu vás přivádí do superega, což znamená, přivádí vás do vašeho podvědomí a
kolektivního podvědomí. Nuže, všechny problémy, které máte prostřednictvím sexu, jsou kvůli tomuto. Emocionální chování a
všechny zvrácenosti vás dovádějí ke kolektivnímu podvědomí. V Indii byla jedna dívka, což je velmi zvláštní, přišla za Mnou a
řekla, že chce být s dívkami a chce si vzít dívku, chce se oblékat jako muž. Řekla jsem jí: "Opravdu?" Tak jsem jí poskytla nějakou
sahadžajogínskou léčbu a zjistila jsem, že uvnitř ní byl muž. Byla zredukována na nulu, byl to muž, který ji posedl a tyto myšlenky
jí byly dávány prostřednictvím toho muže, a proto tak mluvila, byla posedlou osobou. Všechny tyto abnormality přicházejí,
protože jste posedlí. Na Kubě byla jedna dívka, která mne přišla navštívit. Z Kuby v Americe, malá dívka, velmi útlá, drobná, malá,
pěkná dívka a řekla Mi, její manžel mi řekl: "Matko, je to překvapující, moje žena dokáže vypít takovouto láhev whisky naráz."



"Dobře, posaď se." Dala jsem jí bandhan, jak to nazýváme, a uviděla jsem velkého, obrovského jako Goliáš, skutečně velice
obrovského černocha, jak z ní vychází. Podívala jsem se na ni a řekla jsem: "Znáš nějakého černocha?" Řekla: "Matko, vidíš ho?
Vidíš ho? To pije on, já nepiju", řekla Mi. A když byl odstraněn, stala se z ní velice roztomilá žena. Všechno to podivné chování,
když to přeháníte, vás vedou do kolektivního podvědomí, kde chytnete všechny ty hrozné věci, také vás mohou zavést do
kolektivního nadvědomí, pokud se stanete velmi, velice egoistickými. Pak se můžete stát Hitlerem. Co je na tom? Co je na tom
špatného? Co je špatného s Hitlerem? Nic špatného, měl naprosto pravdu, když řekl, že přišel zachránit celou árijskou rasu a jeho
nos byl speciálně stvořen. Chci říct, Bůh musel být překvapen, když to všechno slyšel, chci říct, že musíte vytvářet nějakou
pestrost, rozmanitost, že? Ale je to, co je, mám na mysli ty absurdní věci, které ve svém životě děláme, když řekneme: "Co je na
tom špatného?" Skáčeme do škarp, stok, ze kterých se nemůžete vrátit bez břemene na své hlavě, a břemena způsobují všechny
ty věci a vy se stáváte tak podivnými lidmi. Pak budete stát na ulici a křičet jako blázen. A když je podráždíte, jsou ještě horší, tak
je lepší nemluvit a nehádat se s nimi. Zapomeňte na ně. Všichni ti fanatici, které vídáme, nejsou nic než posedlí lidé. Většina z
nich je posedlá. Taky bych řekla, že mnoho prezidentů a despotických lidí, většina z nich je posedlá. Potkávám je, potřásám si s
nimi rukama, třesou se přede mnou a já vím, že jsou to posedlí lidé. Jak to, že tam jsou? Neměli by tam být, jsou posedlí, ovládají
druhé lidi, nutí je, aby pro ně pracovali, a všechna ta agresivita začíná skrze jejich ovládající, posedlé síly. Takže je to centrum,
které vás přivádí zpět k normálu a pak, jakmile Kundaliní vzestoupí a dotkne se vaší fontanelní oblasti a otevře ji, pak se z vaší
ruky, prostřednictvím tohoto centra, začne projevovat kolektivní osobnost. Stanete se kolektivní osobností, stanete se, opět
říkám - tímto uskutečněním - není to, že: "Jsme bratři a sestry, tak vytvořme OSN a vydělejme na tom peníze!" Je to uskutečnění,
kdy cítíte druhou osobu uvnitř sebe a to je to, co je nejdůležitější. To centrum, chci říct, můžu o něm mluvit, nevím kolik hodin, ale
to centrum má šestnáct podcenter, a stará se o vaše oči, nos, uši, nos, hrdlo - všechno, krk, dokonce váš obličej a všechno
ostatní je jím řízeno. Kolektivní osoba, kolektivní bytost má tvář, která má součinnost, že ta tvář dokonce může vyzařovat vibrace,
ale uvidíte to jen prostřednictvím vibrací, poznáte, kdo je ta kolektivní bytost. Nejdůležitější je ta část hlavy, o níž jsem vám řekla,
že když se klaníte špatným věcem, že je to největší překážka - je to spodní patro mozku, která se v sanskrtu nazývá mudhra. Je
velmi důležité - když otéká, vytváří se tím velká překážka a vy stáváte se člověkem, který je naprosto odříznut od Všepronikající
síly. To znamená, že všechna ochrana, všechno vedení, všechna výživa, všechno začíná z vašeho života mizet. Nyní pokračujeme
od tohoto centra tady k tomuto, které je velmi důležité a které, musím vám říct, že i když je čas končit dnešní přednášku - je to
centrum Ádžňa, které je umístěno uprostřed hypofýzy a šišinky a které řídí naše ego a superego, mezi překřížením zrakových
vláken. Je to velice jemné centrum. Někteří lidé mu říkají třetí oko, ale třetí oko, které oni vidí, není to, o kterém teď mluvím. Třetí
oko znamená oko, kterým vidíme dovnitř, ne vně. To centrum je velice důležité a je ozdobeno božstvem s indickým jménem
Mahávišnu a s anglickým jménem - Pán Ježíš Kristus. Je to velice důležité centrum. Hledejte nyní svého Pána. Kde ho hledáte,
kde se vyskytuje? Musí být probuzen a sídlí zde, protože většina z vás přichází z tohoto prostředí, chci o tom mluvit - ačkoliv
Mahávíra a Mahá Buddha - oba dva také sídlí uvnitř nás. Mahávíra sídlí zde a Buddha tady, ale Kristus sídlí v tomto centru, uvnitř
mozku. Nuže, je to velmi důležitá věc, kterou žádná křesťanská instituce u Krista nepochopila. Že Kristus se musí narodit uvnitř
nás. Že musí být uvnitř nás probuzen. To se děje jedině skrze probuzení Kundaliní, a jakmile je On zde probuzen, tehdy je jím ego
a superego vsáknuto, jako výsledek jeho probuzení a to je velice velká věc. To je důvod, proč On řekl: "Jsem bránou." Ale oni ho
velice pěkně ukřižovali. To ukřižování bylo také drama, protože ego a superego svíralo tento bod tak silně, že k jeho průchodu
jste potřebovali někoho, kdo je prostě božský a On byl samotnou ómkarou, božskou osobností, ten, kdo nikdy nezemřel a prošel
tím. Krišna řekl - On je na tomto bodu, řekl: ...recitace v sanskrtu... "Božská síla, Ómkara nikdy nikým nemůže být zabita, nikým
nemůže být zničena, a sama se zrodila jako Ježíš Kristus." Aby pro nás vytvořila cestu, průchod a to je věc, kterou dokázal - že
nemůže být zabit. Ale oni všichni jsou Jedním, spojeni jeden s druhým. To objevíte v samotné Sahadža józe, protože když je
upevněno spojení, musíte se ptát: "Jaký je vztah mezi Ježíšem a Krišnou?" A můžete to objevit na vibracích, všichni jsou spolu
spojeni, velice úzce. Kristus řekl: "Ti, kteří nejsou proti Mně, jsou se Mnou." Nikdo se nepokusil zjistit, kdo jsou ti. V Bibli je řečeno,
že: "Objevím se před vámi jako plamenné jazyky." Nikdo se nepokusil zjistit, co to je, nebo co je Strom života. To je Strom života.
Takže On musí být probuzen uvnitř vás, to je nejdůležitější věc, kterou řekl, že: "Někdo přijde a probudí to, takže budete navždy
znát Mého Otce." Nuže, která z institucí, jež fungují jménem našeho Pána Ježíše Krista, dělá tu práci? Mají oslavy nebo karnevaly,
vybírají peníze, stavějí kostely a podobně. Musíte vystavět každou lidskou bytost jako kostel tím, že v nich probudíte Krista. To
bylo myšleno křtem. Ale křest je v pravém smyslu probuzení Kundaliní, když přichází k fontanelní kosti, která se nazývá
brahmarandra a prostupuje tudy. Kdo to udělal? Nikdo. Šla jsem do kostela, který se nazývá - patří církvi Jednoty, myslím si, že
sjednotili všechny církve a taky sjednotili všechny démony světa. Jsou tam všemožní falešní guruové, kdekdo, nemají vůbec
žádné rozlišování. Jsem tak ohromená, víte. Kristus nebyl tak diplo- matický, měla bych říci, protože způsob, jakým zmrskal
všechny ty lidi a pak řekl: "Když jsou horcí, můžeme je zvládnout." Což znamená - když jsou horcí, jsou posedlí, zvládneme je.



Jsou-li chladní, zapálíme je. Ale jsou-li polovičatí, vyplivnu je ze svých úst." To jsou jeho slova. Protože ti natvrdlí a přihlouplí lidé
dělají kompromisy s ďáblem a hovoří o Bohu. Jak se chystají doručit zboží? Proč nevzbudit Krista uvnitř vás a poznat to sami?
Když zvednete Kundaliní, užasnete, a Kundaliní vzestoupí do tohoto bodu a nemůže jít dál - mezi všemi křesťany je to problém.
Musíte je požádat, aby řekli Otčenáš, a pak to funguje, je to mantra. V době, kdy je napadeno vaše centrum, protože Krišna je
kolektivní bytostí - Allahu Ho Akbar znamená to stejné. Musíte vložit prsty do uší a říct: "Allahu Ho Akbar" - realizované duše - a
zvedáte si svoji Kundaliní. Můžete vidět pulzování Kundaliní v trojúhelníkové kosti, můžete vidět vzestup Kundaliní, můžete cítit
prostoupení Kundaliní Sahasrárou - což je místo, kudy proniká a vychází. Takže vcházíte branou Krista, který vsakuje tyto dvě
instituce. A razí si zde cestu, a jakmile Kundaliní vzestoupí nad Ádžňu, stanete se bezmyšlenkovými. Limbická oblast je
královstvím Boha, odkud jste vedeni, a kudy prochází Kundaliní. Je to poslední práce, která se musí udělat a nyní je hotová. Je
teď hotová hromadně. Musí se to udělat, muselo se to udělat, bylo to slíbeno, nadešel čas. Ale někdy se divím, kde jsou ti lidé.
Nyní jsem s vámi v Anglii, budete překvapeni, že v Indii ti lidé prozřeli, jsou jich tisíce a tisíce, co získávají realizaci ve vesnicích.
Zde jsem našla lidi, kteří nechtějí realitu, - měli byste mít cirkus. Přinejmenším Angličané přijdou, ale Indové velice málo a nikdy
se neuchytí, je to tak ohromující, že to nemohu pochopit. Je to udivující, jak se věci vypracovávají. Kdy se do toho dáme? Chci
říct, je to zadarmo, nic nemusíte platit, je to vaše vlastní, je to spontánní, je to tam. Přesto - získají realizaci a ztratí se. Je to něco
tak překvapujícího, pracuji tu, nebudete tomu věřit, nyní deset let. Osm let? Osm let. Po čtyři roky, první čtyři roky jsem měla šest
lidí, vzestoupili, klesli, vzestoupili, klesli. Řekla jsem: "Co je to za lidi?" Čtyři roky, dovedete si to představit? V Indii - jedu tam na tři
měsíce a mám jich tisíce. Je to tak, že je velmi málo lidí, kteří budou zachráněni. Jak to řekl Jan? Řekl, že jen několik tisíc jich
bude zachráněno, takže co s tím hodláme dělat, Západe? Ale v Anglii je jich minimum, budete překvapeni, dokonce Itálie je lepší,
Švýcarsko, Ženeva, mnohem lepší, co se děje? Tady se honí za člověkem, který požaduje Rolls Royce, chlapík, co požaduje Rolls
Royce 59, - oni trpí hladem a vyrobí pro něj Rolls Royce, a když přijede, dají mu Rolls Royce, představte si. Říkají, že je dokonalý
mistr. Nezbyla tu v mysli žádná čistá inteligence, aby pochopila, že jak můžete získat Ducha za tento nesmyslný Rolls Royce?
Aspoň Derbyshire to není, lidé z Derbyshire by tím neměli být příliš ohromeni, protože je vyrábějí tady. Nemůžete vyrobit Boha,
že? Můžete vyrobit Rolls Royce, v pořádku, můžete vyměnit Rolls Royce za Boha? Honí se za tak hroznými věcmi, jako další
hrozná věc - že někdo se vás pokouší učit, jak létat. Manželka ředitele, která tu sedí, její dcera trpí epilepsií, její manžel má
epilepsii, její dcera má epilepsii, všichni byli epileptiky a platili tisíce liber, tři tisíce liber, aby létali, a začali sami poskakovat jako
žáby. Představte si to! Pokud máte trochu jasného rozumu, musíte požádat takového gurua, aby se sám spustil ze šikmé věže v
Pisse, myslím si, že byla postavena jen kvůli tomu, a podívejte se, jestli dokáže vzlétnout jen o jeden palec výše. Proč
nepoužíváte svůj rozum? Měli byste být nanejvýš vyrovnanými a moudrými lidmi. Včera jsem vám řekla, že jste umístěni, - tím
nejdůležitějším místem ve vesmíru je srdce, Anglie je srdce vesmíru a to srdce je letargické. Co mohu dělat? Musíte mi říct, co
mám dělat? Vypumpovat srdce do reality. Existují hledači - neřekla bych, že neexistují, mnoho z nich přišlo do hnutí hippies, tisíce
se jimi stali. Ale všechny absurdní věci přijímají velice snadno a proč ne věci, které vy hledáte? Je to mimo moje chápání.
Nerozumím tomu. Nuže, nepřišla jsem do této země jako imigrant, jak jsem vám řekla, přišla jsem zde, protože se něco stalo a
můj muž byl vybrán do této země, což bylo důležité, bylo to, myslím, předurčeno. Muselo se to stát. Ale mám na vás naléhavou
prosbu, abyste se do toho dali a pochopili, že to je ono, co vám řekl William Blake, že: "V této zemi budou prorokové, lidé Boha se
stanou proroky a budou mít moc učinit proroky z druhých." To je Sahadža jóga, není to nic jiného než tohle. Slíbil tolik věcí,
dokonce popsal dům, kde žiji, popsal dům, který nyní obýváme, přesnou polohu. Popsal ášram, kde položíme naše základy, do
takových detailů, že jsem překvapena, že se takový velký mudrc a zřek narodil v této skvělé zemi a nikdo to nechce prohlédnout.
Nuže, co mám dělat? Doufám, že velmi brzy lidé pochopí, že musejí převzít velikou roli, velice důležitou, nepostradatelnou a
zásadní roli při transformaci celého lidstva a zachránit ho v tomto hrozném čase. Jsou těmi, kteří musí vést lidi do Království
božího. Doufám a žehnám tomu. Nechť vám Bůh žehná. Naštěstí máme v Derbyshire velice dobrou úroveň sahadžajogínů, je to
vskutku překvapivé a Blake se o Derbyshire hodně zmiňoval. Chtěli, abych přišla do Derbyshire. Řekla jsem: "Birmingham mi
postačí a do Derbyshire nepůjdu." Řekli: "Matko, prosím." Pak řekli: "Blake se zmínil, že přijdeš do Derbyshire." A tak jsem tady a
doufám, že to centrum zcela určitě vytvoří velice dobré sahadžajogíny. Mohou odtud vzejít skvělí proroci, konec konců Blake
zmínil Derbyshire důrazně, doporučil ho. Ale co jsem dnes objevila, když jsem jela na vyjížďku - existuje tu mnoho černé magie,
lidé se oddávají hrozným, strašným věcem. Byla jsem znepokojená, značně znepokojená. Je to velice nebezpečná záležitost. Je
to nebezpečné pro vás i pro vaše děti, pro vaše rodiny, pro každého a objevila jsem ohniska a byla jsem ohromená, jak prosperují.
Nechť vám Bůh dá sílu a patřičnou moudrost, abyste pochopili, jak jste ve spojitosti s velkou prací Boha. Pokud máte jakékoliv
otázky, máte na to asi pět minut, včera se mnoho lidí ptalo na mnoho věcí, vlastně lidem dovolím klást otázky jen první den,
protože druhý den je to naprosto promarněný čas. Nuže, neptejte se, proboha žádné osobní otázky, nedávejte žádné osobní
otázky. Protože těm se budeme věnovat později, osobně, můžeme se jim věnovat, ale jestliže se chcete zeptat na cokoliv



obecného, prosím, ptejte se všeobecně. "Viděla jste vy sama Boha?" Proč se na tuto otázku ptáte? Jste oprávněn pokládat
takovou otázku? Nejprve poznejte svého Ducha a pak se budeme bavit o tomto. Proč byste se měI ptát na takovou otázku? Jste
Ind? Pak aspoň udržujte slušné vychování. Prosím, posaďte se. Tento druh arogantní otázky by neměI být pokládán: "Viděla jste
Boha?" Proč mi dáváte takovou otázku? Jaké máte oprávnění, ptát se na takovou otázku? Já se vás musím zeptat: "Cítil jste
svého Ducha?" Dobře, nejprve vnímejte svého Ducha, proto Buddha nikdy nemluvil o Bohu, jak jsem vám včera řekla. Protože
najednou chcete vidět Boha - máte oči, abyste viděli Boha? Nevidíte dokonce ani Mě, tak jak můžete vidět Boha? Především se
staňte svým Duchem, pak o tom budeme mluvit. Malé dítě nepůjde hovořit s králem a neplácne ho do obličeje, že? Má se za to,
že to udělá? Musíme znát naše hranice, naše maryády. Zejména Indové je musí znát, někdy jsem překvapená. Ptát se takovou
otázkou: "Viděla jste Boha?" - Ať už jsem Ho viděla nebo ne, proč bych vám to měla říkat? To se nesluší, to se nepatří... Je to
velmi arogantní. Jsem překvapená, že jste se tady zeptal takovým způsobem, to nikdy žádný Ind neudělal, je to velice trapné. Jen
si představte, kdybych Ho viděla. Uvěří mi? Nebo Ho neviděla. Všechno to přijde a přichází, někdy to cítím. Chci říct, co je to za
otázku - viděla jste Ho nebo ne? Ale on je profesorem filozofie z univerzity v Benáres a tak dále, ale v Indii takové lidi nenajdete,
nevím, odkud se berou tito materialističtí, naprosto hrubí lidé? Chci říct, co je to za otázku pro Mě? To se ještě nikdy nestalo.
Jsem tady, abych vám dala seberealizaci, to je vše. A vy byste ji měli získat, je to vaše právo. Měla bych říct, že je to banka a já
vám musím podepsat šek, to je vše. Jestliže máte šek podepsán, tak je to vše, hotovo - to je Můj vztah s vámi, nebudu vám
povídat o sobě, abych byla znovu ukřižovaná. Kristus se pokoušel o sobě něco říct a ukřižovali ho. Nuže, když mu řeknu -
samozřejmě o Bohu vím, - nepřijme to. Když řeknu - nevím, nepřijme to. Hlupák. Indové nejsou vůbec hloupí, jsou to velice moudří
lidé, musím říct. Jsem překvapená, odkud se ta hloupost bere. Velmi moudří. Indové jsou velmi moudří, protože jsou z jóga
bhúmi - země jógy. Naše země je tak starobylá, vy neznáte chválu této země, můžu... Neposuzujte je podle lidí, které vidíte, ne, ne,
je to skvělá země, velmi významná duchovně, naprosto duchovní země. Víte, oni jsou - nevím, co s nimi je, objevili se velice
povrchní lidé, nesmírně povrchní, existují také nějaké velké duše, jak jsem viděla, ale nesuďte, neposuzujte tu skvělou zemi.
Jednou jsem jela se svým manželem do Indie a řekla jsem mu: "Překročili jsme hranice naší země." Řekl: "Jak to víš?" Řekla
jsem: "Podívej, ty vibrace! Celá země vibruje, ovzduší vibruje." Řekl: "Opravdu?" Řekla jsem: "Běž se zeptat pilota." Byli jsme v
první třídě, šel se ho dolů zeptat. Řekl: "Sire, překročili jsme hranice asi před minutou." Tak velká, skvělá země, Kundaliní celého
vesmíru sídlí v zemi, dovedete si to představit? Kundaliní.. A oni nemají přání hledat. Je silou přání, která tam sídlí a oni nemají
chuť hledat. Dovedete si to představit? Sama jsem překvapená a ti, kteří také přišli jako guruové, hrozní lidé, kteří jen vydělávají
peníze, stydím se za ně, že jsem nějakou náhodou Indka, a když jsem takto zahanbená, cítím někdy - co to udělali s tím, co jsme
měli? Je to tak obrovské dědictví, vy jste jen výhonek, jste jen vně, jste strom, my jsme kořeny, nemůžete bez nás žít, jsme vašimi
kořeny a těmto kořenům, vidím, že nerozumím. Nicméně je to v pořádku, je to znepokojení Matky. Nuže, dejme se do toho, dejte
své ruce směrem ke Mně, všichni si vyzujte boty - museli jste hledat, kdybyste nehledali, proč byste chodili na Můj program?



1982-0711, O náboženství a dharmě (2 min)

View online.

19820711 - O náboženství a dharmě (Birmingham, Anglie)

Vytvořili jsme si svá vlastní náboženství a bojujeme za ně. Náboženství mají něco uvnitř vás samých, uvnitř vaší bytosti. Nemá to
nic společného s tím nesmyslem, který jsme vytvořili. Je to lidská kvalita, jako uhlík má čtyři valence - mocenství, vy máte těchto
valencí deset, a když tyto valence chybí, tak se stane to, co jste viděli v chemických směsích, když jedna valence chybí. Stává se
to negativní a pak se to slučuje s jiným, takže tam jsou negativní a pozitivní valence. Takže pokud u sebe máte nějaké valence
navíc, tak se budete vrhat na druhé lidi - když jich máte méně, tak nějaké lidi chytíte. Je to naprosto stejné, jako v chemických
sloučeninách. Nuže, tyto valence uvnitř nás jsou tam proto, aby nám daly rovnováhu a Warren vám řekl, co to znamená. Když
získáte svoji realizaci, svoji dharmu, vaše Desatero přikázání se osvítí. To znamená, že se zplnomocníte, posílíte, stanete se tím.
Jdete nad rámec náboženství, nemusíte ho následovat, prostě se stanete. Stanete se tak celistvými. Například některým lidem
nevyhovují brambory, nebudou je prostě mít rádi, prostě je nebudou mít rádi. Před realizací je to naprosto opačně, pokud by
neměli jíst brambory, budou jíst víc brambor. Po realizaci je prostě nebudete chtít, nebudete je chtít, jste tak celiství. Potrava se
uvnitř nás stává tak osvícenou, že se naše priority naprosto mění. Všechno začneme posuzovat podle vibrací.

http://amruta.org/?p=22194


1982-0711, Význam čaker a božstva v nich (2 min)

View online.

19820711 - Význam čaker a božstva v nich (Birmingham, Anglie)

Nuže, to vědění je takové, že v něm uvidíte to subtilní v sobě i ostatních. A to jemné a subtilní v nás i v ostatních sídlí v čakrách.
To jsou ty čakry, které existují uvnitř nás a jsou tím, kdo obstarává potřeby v případech jakékoliv nouze. Například, musíme-li
běžet, můžeme běžet velmi rychle. Naše srdce začne bít, sympatikus jde do akce. Čakry to pak vrací zpět k normálu doplněním
patřičné energie do té části, která byla přetížena. Přivedou ji zpět k normálu. Řekněme, že na levé i pravé straně máme čerpání ze
sympatického nervového systému. Když je tohoto čerpání na čakry příliš, čakry se oddělí. V každé čakře existuje božstvo, a když
se ono božstvo uspí, dojde k oddělení od celku, protože takto jsme spojeni s celkem. Podívejte, předpokládejme, že to je obratel -
je to tomu podobné, že jakmile se oddělí, jste odděleni od celku, řízení je pryč. Jakmile se ztratí vedení, pak začínáte pracovat
sami za sebe. Jakmile začne buňka pracovat sama za sebe, stane se zhoubnou. Ztrácí vztah k celku, který jí dává rovnováhu a
smysl pro proporce a souhru, jak moc růst - a takto propuká rakovina.

http://amruta.org/?p=22195


1982-0712, Šrí Bhúmí Déví púdža, 12/07/1982, (nekontrolováno), Birmingham, Anglie

View online.

Dnes jsem Rustomovi říkala, že bychom samozřejmě měli udělat púdžu k Bhúmí, protože se opravdu zlobí. Vytvořila tak
nádhernou malebnou scenérii v této části země, zatímco lidé, kteří zde žili, neporozuměli kráse, kterou jim dala, zkoušeli se dát
na ošklivé a velmi hříšné způsoby probouzení satanských a negativních sil. A to Ji velmi rozhněvalo. Cítila jsem to, když jsme šli
posledně ven. A stalo se to díky nevědomosti lidí, bezpochyby, ale někteří stále, dokonce vědomě, holdují takovým věcem. To je
velmi vážná věc, protože zvete, zvete satanské síly, aby vás zničily. Tyto síly nikdy nejsou vaši přátelé, jsou ničivé, a nikdy
nemohou být vaši přátelé. Protože jste vzešli z tvoření Boha a ony jsou ničením, nemohou být nikdy vaši přátelé. Takže příroda
tím musí být nazlobená a myslí si, že si tato země púdžu nezaslouží. Je to jejich vlastní rozhodnutí. Navrhují, že si to tato země
nezaslouží. Možná se domnívají, že nevím, čeho se tento kraj dopustil, tato část země a co bych jim měla udělat. Potrestat
někoho je velmi snadné. A rozzlobit se je ještě snadnější. Ale mít rovnováhu a porozumění a soucit je obtížné. Trpělivost Matky
oni mít nemohou, to je v pořádku, já je chápu - ale musí poslechnout. Něco se musí udělat, musí se udělat. Musíme to
vypracovat. I když bych šla do pekla, musím to vypracovat. To je moje práce. S tím Mi oni všichni spolu s vámi dohromady
musíte pomoct. Protože tento hněv, všechno, to pomine. Zůstane to, co je úspěch. Úspěch, kterého jsme dosáhli naší vytrvalostí
a naší trpělivostí. Takže jakmile si uvědomíme úspěch a důležitost úspěchu, nedáme šanci těmto dočasným náladám, musíme v
tom být naprosto klidní a chápající. Takto také nahráváme negativním silám, protože ony chtějí být rušivé a my jim hněvem
nahráváme. Takže vlastně když se hněváme, jdeme sami proti sobě. Hrajete do rukou negativity. Tak k čemu je hněvat se a mít
vztek? To je adresováno těm nazlobeným přírodním věcem. V pořádku. Teď bychom měli začít naši púdžu. protože myslím, že
bychom měli začít a pak se to s púdžou utiší. Když jsem poprvé přišla do Anglie, říkala jsem, že je zde velké prokletí Bohyně vůči
této zemi. Opravdu. Tenkrát bylo klima přesně takové. A nemohli jste udělat ani krok ze dveří. Byli jsme v Alwich, pamatuji si, a
auto bylo sotva okolo, řekněme, deseti stop, a my jsme nevěděli, jak se do auta dostat, tak moc vál vítr. A měli jsme kabáty a
všechno, ale všechno bylo naprosto ve větru. A tehdy jsem řekla, že tato země je opravdu Bohyní prokletá. Ale ten, kdo prokleje,
může také vzít kletbu zpět, že? To je Višnumája, která je velmi rozzlobená. Opravdu je velmi, velmi rozzlobená. Když se rozzlobí,
zkouší projevit svůj hněv. Tak, jak to je, víte - je to Moje část a součást, ale Moje část a součást navrhuje - jako, například, zde
něco hoří a Já na to šlápnu. Navrhne to - Moje chodidlo mi navrhne, že to je horké, raději na to nestoupej. Tak to je. Takže
uvidíme, jak dnes zafunguje púdža. Je to pro nás všechny velká výzva. Dělejme to se šradhou, nemějte ašradhu. Pak to bude
pracovat, jsem si jistá, že se to zpracuje. Jste moje lepší děti. Ať vám Bůh žehná.

http://amruta.org/?p=37437


1982-0731, Jednou cestou je úplná odevzdanost, 31/07/1982, Londýn, Anglie,

View online.

Jedinou cestou je úplná odevzdanost 31/07/1982, Londýn, Anglie Dnes poprvé se vám odvažuji říct něco, co jsem měla říct už
mnohem dříve. Protože dnes jsem vám řekla, že je nezbytné, abyste Mě rozpoznali. A to rozpoznání je podmínka, která je pevně
daná. Nemohu ji změnit. Jak řekl už Kristus: „Cokoli proti Mně, cokoli proti Mně bude tolerováno, bude odpuštěno, nebude však
odpuštěno nic proti Duchu svatému.“ To je obrovské varování, veliké varování. Lidé si snad ani neuvědomují, co to znamená.
Nikdo z vás není samozřejmě proti Mně, to vím, a nic proti Mně neděláte, to je rozhodně pravda. Jste konec konců Moje děti,
mám vás velice ráda a vy máte rádi Mě. Je to pouhé varování, které vám Kristus zanechal. Člověk se ale musí zamyslet, proč
nepostupujeme tak rychle, jak bychom měli. Když jsou lidé omámeni, jako v hypnóze, padají na zem před svého gurua. Úplně.
Vzdávají se svých peněz, všeho - domovů, domů, rodin, dětí - a prostě padají k zemi, jsou-li pod hypnotickým vlivem. A to aniž by
se na cokoli zeptali nebo šli do detailů, případně se pokusili zjistit něco o životě svého gurua. Všichni takoví lidé jdou velice
rychle do temnoty, do stále větší temnoty, až k úplnému zničení. Vy jste však sahadžajogíni a musíte utvářet sami sebe. Dříve
jsem nechtěla tak silně otřást vaším egem, nikdy jsem vám to zatím neřekla takovým způsobem. Je to snad poprvé, co vám to
říkám. Že se Mi musíte zcela odevzdat, ne Sahadža józe, ale Mně. Sahadža jóga je jen jedním z Mých aspektů. Musíte všeho
zanechat a odevzdat se Mi. Naprostá odevzdanost. Jinak nedokážete stoupat výš. Bez otázek, bez argumentování. Jen
naprostou odevzdaností toho budete moci dosáhnout. Lidé jsou stále napadáni. Stále se dostávají do problémů. Co je příčinou?
Tolik lidí se Mě ptalo: „Když jednou získáme realizaci, jak to, Matko, že zase klesneme dolů?“ Jediným důvodem je, že odevzdání
není úplné. Dosud se neupevnila absolutní úcta a úplné odevzdání se, stále nechápete, že jsem Božská, do té míry, jak byste měli.
Neříkám, že všichni. Přesto ale, pohlédnete-li do svého srdce a mysli, zjistíte, že tu stále není tak bezpodmínečná odevzdanost,
jakou jste měli, řekněme, ke Kristovi nebo Krišnovi či k někomu jinému, kdo zde byl předtím. Krišna řekl: „Sarva dharmanam
parityajya mamekam sharanam vraja“ - „Zapomeň všechna náboženství světa.“ Náboženství ne v tom smyslu jako hinduismus,
křesťanství nebo islám, ale měl na mysli veškeré prostředky k životu. „Zapomeň na všechno, co je třeba k životu, a zcela se Mi
odevzdej.“ To bylo před 6000 lety. A je ještě hodně takových, kteří to budou stále říkat: „Naprosto jsme se odevzdali Šrí Krišnovi.“
Kde je však On dnes? Říkají to dokonce i ti, kterým jsem dala realizaci Já. Mezi Ním a Mnou není samozřejmě žádný rozdíl, dnes
jsem tu však Já. Jsem to Já, kdo vám dal realizaci. Jenže naší prvořadou starostí je naše zaměstnání, naše vlastní problémy,
rodinné, finanční problémy. A odevzdání je to poslední. Jsem iluzorní, to je pravda. Mé jméno je Mahámája. Jsem bezpochyby
iluzorní. Jsem však taková jen proto, abych vás mohla soudit. Odevzdání je velice důležitou součástí vzestupu. Proč? Protože
je-li vaše postavení nejisté, je-li vaše existence bezprostředně ohrožena, v této době, kdy je celý svět v nejistém, vratkém
postavení a může dojít k naprostému zničení, je velice důležité, abyste se pevně drželi toho, co vás může zachránit. A to vší silou
a s plnou důvěrou. Je to, jako když se ponoříte do obyčejné vody - to nevadí. Když ale klesáte v moři a vyvstane otázka bytí či
nebytí, pak, když se objeví ruka, která se vás snaží vytáhnout, už není čas přemýšlet, musíte se jí pevně chytit, vší silou, s
naprostou důvěrou. Máme-li badhy a jsme-li obklopeni negativitami, uvědomíme si to a zmocní se nás určitý zmatek. A to je
doba, kdy se chceme chytit. Badhy vám však našeptávají myšlenky, které jsou zničující. Takže vypukne velký boj. Co je v tu chvíli
nejlepší udělat? Nejlepší je zapomenout na všechno ostatní. Zapomeňte, že jste posedlí, že je tu badha nebo něco takového.
Musíte se Mě držet ze všech svých sil. Styl našeho odevzdání je však velice módní, moderní, kdy Sahadža jógu praktikujeme „jen
tak mimochodem“ a také Matka je velice „jen tak mimochodem“. Lituji, ale to nám nepomůže. Toto nemusím říkat Indům,
protože člověku stačí, když si přečte Déví Mahátmjam. Nebo stačí, když si přečtete Jejích 1000 jmen. Protože Jí můžete
dosáhnout jen svým bhakti, jen odevzdaností. Má ráda pouze své bhakty, své oddané. Nikde se nepíše, že by měla ráda ty, kteří
dokážou lépe mluvit, lépe argumentovat, kteří se lépe oblékají, kteří si žijí lépe, v lepších podmínkách... Ona má ráda jen své
oddané. A tato oddanost a odevzdanost by neměla být nějakou mánií nebo něčím podobným, ale měla by být pevná, stálá,
neustále proudící a stále vzrůstající. To je teď pro další rozvoj jediná cesta. Tolik malých problémů je pro nás důležitých. U
někoho je to dům, u někoho přijetí na vysokou školu, u jiného nějaká práce, kterou má udělat. Všechny tyto záležitosti jsou
dharmy, které Šrí Krišna popsal jako: „Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja“ - „Vzdej se všech dharem, všech
tak zvaných dharem,“ jako například patni-dharma představuje povinnosti manželky, pati-dharma jsou povinnosti manžela,
putra-dharma povinnosti syna, pita-dharma povinnosti otce, další jsou povinnosti občana a člověka jakožto obyvatele světa.
Všech těchto dharem je třeba se naprosto vzdát. A musíte se úplně odevzdat, z celého srdce. Jsem tou, kterou jsem, byla jsem
taková a budu taková i nadále. Nebudu nijak dále růst. Jedná se o věčnou osobnost. Je to teď na vás, abyste ze Mne získali, co je
jen možné, vytěžili ze svého zrození v této moderní době maximum a vyrostli do své úplné zralosti, abyste byli schopni vytvořit
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úplný model toho, co chce Božské skrze vás udělat. Jakmile začne vaše odevzdání, stanete se dynamickými a budete se toho
pevně držet. Jedinou cestou, jak toto naplnit, je, musím říct, meditace. Samozřejmě, rozumově toho můžete udělat hodně.
Rozumově Mě můžete přijmout. Emocionálně se Mi můžete cítit bližší ve svém srdci. Odevzdejte se však v meditaci. Meditace
není nic než odevzdání se, naprosté odevzdání, což je pro moderního člověka západní civilizace něco obtížného. Dokážou se
odevzdat jen lidem, kteří je uvedou do transu, úplně je zhypnotizují, stanou se otroky těch, kteří je omámí. Jenže ve své osobní
svobodě mají silnější své ego než svého Ducha. Díky své osobní svobodě. Proto jdou všechny západní země od desíti k pěti.
Protože rozhodující roli hraje ego, ne Duch. Když mají svobodu, nedokážou ovládnout své ego. Jen když někdo dokáže jejich ego
polapit a připoutat si je k sobě, pak jsou umlčeni, bezvýhradně se odevzdají. A je to zcela jasně vidět na tom, jak skvěle tito
falešní lidé ovládají umění zotročit vás. Při své naprosté svobodě, naprosté svobodě, se musíte odevzdat. Svoboda neznamená
ego, to by měl člověk chápat. Ego svobodu zabíjí. A nejen zabíjí, ale i znetvoří a zostudí, učiní ji ošklivou. Ve své nejsubtilnější
podobě svoboda znamená naprostou nesobeckost, bez jakýchkoli ostrých hran. Představuje úplnou prázdnotu, tak jako flétna,
aby bylo možno hrát melodii Boha dobře. To je naprostá svoboda, žádné závislosti. Musíme si uvědomit, že jsme v bažině. V
bažině nevědomosti, bažině hříchu. Nevědomost přináší hřích. Jak se z té bažiny dostat ven? Každý, kdo se nás snaží vytáhnout,
tam spadne také. Každý, kdo se chce bažině jen přiblížit, v ní uvízne. Stává se její součástí. Čím více se snažíme využít pomoci
druhého, tím více ho stahujeme a sami klesáme stále hlouběji do bažiny. Strom Kundaliní tedy musí růst. A z toho stromu vás
sám Paramátma, samotný Parabrahma musí vytáhnout ven. Ten strom vyrůstá z bažiny a Parabrahma vás musí jednoho po
druhém vytáhnout. Uchopí vás do rukou a švihem vás vytáhne. Když se však, jak vás vytahuje, nedržíte dost pevně, opět
sklouznete dolů. Dostanete se o něco výš a zase sklouznete dolů. Být z toho venku přináší velikou radost, ale vaše chodidla z té
bažiny ještě nejsou úplně venku. Ještě nejste úplně vyčištěni. Dokud nebudete zcela vyčištěni, jak byste mohli být zcela
požehnáni? Musíte být absolutně požehnáni Božským, oděni do lásky Boha. Je udivující vidět, že lidé, kteří chodí k falešným
guruům, na nich lpí s tak ohromnou oddaností, až člověk žasne, jaké jsou z nich „živé mrtvoly“! Dokud nejsou úplně vyřízeni,
vzdávají se stále všeho, co mají. Když lidé přijdou do Sahadža jógy, nevzdávají se ničeho, ale naopak jsou vyživováni, je o ně
postaráno. Zlepšuje se jim zdraví, mají všeho dostatek, zlepšuje se jejich rozum, jejich vztahy k druhým, cítí se lépe po všech
stránkách, zlepšují se jejich životní podmínky. Neustále vzrůstá jejich prosperita a výhody. Máme ašrámy, které jsou krásné,
které jsou ty nejlevnější, i jídlo, všechny možné výhody, jen to nejlepší. Všechno. Neuvědomujeme si však, k čemu všechna ta
výživa je. K čemu jsou všechna ta požehnání? Abyste stoupali výš a výš. Abyste z té bažiny vystoupili úplně. Musíte se pevně
držet, být odevzdaní a oddaní. Stále si však ponecháváme zadní vrátka, skrýváme nějaké věci. Pokoušíme se být vychytralí. To je
nebezpečné. Měli byste se všichni pokusit uvidět ve svém nitru, co je tam stále tak záludného, jaké podmíněnosti vám brání
odevzdat se, co vás nutí nechávat si něco jen pro sebe. Jaké jsou v tom obavy, jaké ego, jaký hněv vás stále drží v bažině? Jaké
připoutanosti, které vztahy? Musíte z toho vystoupit. Dokud z té bažiny nevystoupíte úplně, nebude to fungovat. Není tu místo
pro polovičatosti. Je to otázka - teď, nebo nikdy. Kristus o tom mluvil. Říkal: „Buďte oddaní a odevzdaní a ostatní nechte na Mě.“
Vím, kdo roste v odevzdanosti a oddanosti. Všimla jsem si, že někteří se opravdu hodně zlepšili! Nemusíte být přede Mnou,
nemusíte Mne vidět, nemusím tam být osobně. Vše je ve Všepronikající síle. Je to všechno Mé světlo, které o vás ví vše do všech
podrobností. A pouze svým bhakti - svou oddaností a svým odevzdáním Mě můžete dosáhnout. To, že jste Mne dosáhli, se
ukáže plným projevením vašich Božských sil. Je to velice prosté. Tak jednoduše zařízené. Mám radost jen z lidí, kteří jsou prostí,
nevinní, kteří nejsou lstiví, kteří se vzájemně milují a jsou k sobě laskaví. Je velmi snadné Mě potěšit. Když vás vidím, že se máte
rádi, že mluvíte hezky o druhých, pomáháte si navzájem, máte k sobě úctu, hlasitě se společně smějete a těšíte se, když jste
spolu, dostávám své první požehnání, svou první radost. Snažte se mít se navzájem rádi - v odevzdání, protože jste všichni Mé
děti, stvořené Mou láskou. Všichni spočíváte v lůně Mé lásky. Z celého srdce vám dávám tato požehnání. Rozrušuje Mě, chvějí se
Mi ruce a vy upadáte zase zpět do bažiny, když vidím, že se spolu hádáte, když se objevuje žárlivost a malichernosti, patřící k
vašemu předchozímu životu. Ta pomoc, kterou je možné vnímat, není ani tolik na hrubé úrovni, ale je to mnohem hlubší pocit
bezpečí, který dostávají vaši bratři a sestry. Měla by mezi vámi být hluboká láska. Pro sobectví není v Sahadža józe místo. Pro
lakotu není v Sahadža józe místo. Žádné. Lakota je známkou velice nízké mysli. Neříkám samozřejmě, abyste dávali peníze Mně.
Ale to, jak se na peníze díváme, jak na nich lpíme, jak lpíme na materiálních věcech, materiálním bohatství, na věcech, na svém
majetku... Největším vlastnictvím, jaké máte, je vaše Matka. Díky Ní máte své bratry a sestry. Zbavte se své minulosti, té bažiny.
S tím by teď měl být konec. Celkem dobře si uvědomujete, jak vás všechny chráním silou své lásky. Víte, jak vám v každém
okamžiku pomáhám. Ve všech vašich přáních jsem se vám snažila vyhovět. To je na jedné straně, jak jsem říkala, ta výživa. Z
vaší strany ale teď musí přijít váš vzestup. Vaše stoupání musí vzejít od vás. To musíte vypracovat jen a jen vy sami. Ne nějaký
jiný sahadžajogín nebo Já. Já vám mohu jen dávat doporučení. A nejen doporučení, ale i varování. A vše je na dosah ruky. Vše je
tak dobře vypracované. Jsem před vámi v hmotné podobě! Jsem před vámi v hmotné podobě! Nemusíte nikam chodit. Je to



všechno ve vás. Nemusíte za to platit, nemusíte dávat nic jiného. Rozviňte si ale to odevzdání ve svém nitru. Víte, ten člověk,
který se Mnou dělal interview, říkal, že s nezaměstnanými manévrují politici. Dovolte Bohu, aby s vámi manévroval! Ale jak?
Řekněme, že mám v ruce štětec a chci něco namalovat, ale nedokážu ten štětec ovládat. Je hranatý, malovat s ním je obtížné, je
nevhodný k malování nebo lze říci, že je nepohodlný, špatně ovladatelný. Jak něco takového použít? Odevzdání je tou nejsnazší
cestou, jak se zbavit všech svých hranatostí, všech svých problémů, všech svých negativních blokád. Pohleďte teď do svého
nitra - jste odevzdaní? Ti, kteří ke Mně lnou fanaticky, rovněž nejsou v pořádku. Neměl by v tom být žádný fanatismus. Celé to
dává naprosto logický smysl. Není v tom žádný fanatismus. Například když má někdo jít k doktorovi na prohlídku, fanatická
osoba možná řekne: „Ó, ne, k doktorovi nepůjdu, protože Matka mi říkala, že se o mne postará.“ A když onemocní, přijde k Matce
a spustí: „Matko, říkala jsi, že se o mě postaráš, tak jak to, že jsem onemocněla!?“ To je fanatismus. Jak se projeví odevzdanost?
„Hluboko uvnitř je Matka. Je tam, Ona je můj doktor. Jestli mě vyléčí, nebo ne, zda mě uzdraví, nebo ne, na tom nezáleží. Znám
jen Ji. Neznám nikoho jiného.“ Je to naprosto logické. Ta logika spočívá v tom, že Matka je tou nejmocnější, což logicky víte, že
je pravda. A je-li to tak, vyléčí mě. Jestliže mě však nevyléčí, je to Její síla, Její vůle. Pokud mě chce vyléčit, vyléčí mě. Pokud mě
však nechce vyléčit, jak bych Jí mohl vnucovat svou vůli? Je to jako s oddaností Šrí Ganéši, když Jemu a Jeho bratrovi Kartikéjovi
Jejich matka řekla, že ten, kdo objede Matku Zemi jako první, dostane odměnu. Chudák Ganéša měl jako povoz malou myšku.
Měl však moudrost! A Kartikéja měl velice rychlého páva, který létal. Šrí Ganéša se podíval na páva a řekl si: „Kdo je větší než
Moje Matka? Ona je Ádi Šakti! Co je proti Ní tato Země? Kdo ji vytvořil? Moje Matka ji vytvořila. Kdo vytvořil slunce? Moje Matka.
Kdo je větší než Moje Matka? Nikdo. Proč tedy neobejít pouze Mou Matku? Jaký má smysl chodit kolem celé Země?“ A mnohem
dříve, než se vrátil Kartikéja, seděl už s dárkem ve svých rukou. Jeho nevinnost Mu dala tu moudrost, aby chápal to, co je logické.
Je to velice logické. A je rovněž logické, že, Matka vnímá moji bolest mnohem více než já sám. Co řeknete na to, že Kristus se pro
svou Matku nechal ukřižovat? Byla to samotná Mahálakšmí, tak mocná! Nechala svého syna, aby obětoval vlastní život, trpěl
jako lidská bytost. Bylo to příliš! Nechat svého syna ukřižovat, přestože měla v rukou všechny síly, aby tam se všemi skoncovala!
Vytvořit tuto Ádžňá čakru byla však velice delikátní práce. Co to znamená? Znamená to, že neměl dostatečnou odevzdanost?
Naopak, byla si Jím tak jistá, tak jistá Jeho oddaností, že Ho mohla požádat, aby to udělal. Když tedy od Matky něco očekáváte...
jsou lidé, kteří řeknou: „Matko, dělám diplomovou práci, musím projít.“ Dobrá, dej bandhan, bude to v pořádku. „Matko, snažím se
objevit toto.“ Dobře, nechť se to stane. „Matko, pokouším se získat tuto práci.“ Dobře, máš ji mít! A teď to vezměme z druhé
strany. Kolik z vás má takovou oddanost jako Kristus? Nikdo. Tak je to! Proč je On tím nejstarším bratrem? Protože nikdo není
takový jako On. Prošel vším tím - tím strašlivým utrpením, protože byl neoddělitelnou součástí své Matky. Ona trpěla mnohem víc
než On. Prošel tím utrpením kvůli vyššímu cíli, kvůli většímu štěstí, vyššímu, kvalitnějšímu životu. To je skutečná oddanost!
Falešní lidé jsou toho však schopni zneužít. Když nutí druhé trpět, řeknou: „Musíš zkrátka trpět.“ Jen se podívejte, jak to dělají:
„Musíš trpět, protože jinak nemůžeš stoupat.“ Je za tím velmi subtilní porozumění. Je to velice subtilní. Také vám bude jasnější,
že v Sahadža józe jste zaprvé vyživováni, vychováváni. Jste trénováni, dáni do pořádku. A všechno utrpení už pak pro vás není
více utrpením, protože jste se stali Duchem. (citát v sanskrtu) „Není ho (Ducha) možné zabít žádnou zbraní, nelze ho vypudit
nebo odfouknout větrem, nemůže ho spálit žádný oheň.“ Neexistuje způsob, jak ho zničit. A to je Duch, jímž jste. Dostali jste tedy
výživu, jste teď dospělí. Jste vyživeni. Když lidé vidí sahadžajogíny, říkají: „Ó, jsou jako květiny. Pohleďte na jejich tváře, jak září.
Jakou mají sebedůvěru, důstojnost, jak jsou krásní.“ Ale kvůli čemu? Abyste byli koly u kočáru Boha, musíte unést to, co
reprezentujete, a přinášet ty oběti, které pro vás už nejsou žádným utrpením, neboť Duch dává, nikdy netrpí. Jeho kvalitou je
dávání. Vy tedy nemusíte trpět, jen dávejte. Matka má nejprve porodní bolesti, snáší všechny problémy, v pořádku. Když však dítě
dospěje, stojí při matce. Je hrdým synem. Je pyšný na matku a ona na něho. Stojí při sobě, bojují v bitvě společně. A to je možné
jen tehdy, když přijmete úplné odevzdání a začnete se připravovat na budoucí život sahadžajogína. Život, který navenek vypadá
jako zápas s problémy, avšak vnitřně je nanejvýš naplňující. Když za Mnou jednou za čas přijedou sahadžajogíni, je pro ně i
sezení na zemi přílišným utrpením. Dokonce i zout si boty je veliká oběť. Z včerejšího programu tři lidé odešli jen proto, že byli
požádáni, aby se zuli. Jako by je někdo chtěl ostříhat dohola. Prostě odešli. Proč ale v Sahadža józe růst? Růst proto, abychom
mohli povstat jako velké děti Velké Matky. Ta práce je obrovská. Není to pro průměrné, povrchní lidi. Tuto práci nemohou dělat
lidé bojácní, ustrašení, arogantní, drzí, ti k tomu nemají žádné oprávnění. Je tedy nutné učit se odevzdanosti v meditaci, úplné
odevzdanosti v meditaci. Neděláte to pro svoje dobro, tak zvané „svoje“. Nejprve jste byli malým dítětem, maličkým. A teď jste
kolektivní bytostí, takže už neděláte nic jen pro sebe, ale pro tu kolektivní bytost. Rostete, abyste si uvědomili ten celek, jímž se
máte stát. Vaše zaměstnání, vaše peníze, vaše manželky, manželé, děti, otec, matka, příbuzní, to je teď pryč. Vy všichni teď
musíte převzít zodpovědnost za Sahadža jógu. Všichni jste toho schopni, jste k tomu vychováni. Udělejte to, jak chcete, podle
svých schopností. S úplnou odevzdaností toho dosáhnete. Je to v odevzdanosti. Naprostá odevzdanost je jediná možná cesta k
postupu vpřed. Někteří sahadžajogíni jsou polovičatí. Musíme je hodit přes palubu. Nepomohou nám. Nemusíte s nimi soucítit.



Nejsou dobří. Když dokážou, že k něčemu jsou, přivedeme je zpět. To ale nechte na Mě! Vy do toho nevkládejte své úsilí,
nevěnujte jim pozornost. Vy musíte povstat. Byli jste hledajícími, pak jste to našli, vyrostli jste a teď jste dospělí. Ale proč? Abyste
povstali. Tak jako Já dnes stojím před vámi, musíte se vy postavit před druhé. Odevzdanost neznamená, že o Sahadža józe
nemluvíte. Mnoho lidí si myslí, že být zticha je způsob, vyjadřující vaši odevzdanost. Tiší byste měli být jen v meditaci. Musíte z té
své ulity vylézt ven. Oznamte všem národům a všem lidem všude veliké poselství, že teď, v této době, nastal čas vzkříšení a že vy
všichni jste schopni ho naplnit. Pokud se vám za to lidé budou vysmívat, pokuste se jim říkat věci s porozuměním, s moudrostí.
Je třeba obětovat individuální záliby a nelibosti. „Mám rád toto a mám rád tamto,“ toho je třeba se vzdát. Neznamená to však, že
všichni budete jako stroje. To ne. Ale toho zotročení tím „já“ je třeba se vzdát. Toho zotročení zvyklostmi se musíte vzdát. Budete
se divit, jakmile budete odevzdaní, nebudete muset příliš jíst. Někdy možná nebudete jíst vůbec. Ani si na jídlo nevzpomenete.
Nevzpomenete si ani na to, co jste jedli. Nevzpomenete si, kde jste spali, jak jste spali. Bude to život, který bude růst a rozvíjet se,
jako teleskop! Budete vytvářet vlastní vize a uskutečňovat je, naplňovat je. Vypadáte jako prostí, obyčejní lidé, ale nejste takoví. V
odevzdanosti, v naprosté oddanosti to teď musíte udělat; ne pro své vlastní dobro, pro svůj prospěch, s tím je teď konec. Jedná
se o naprosté vystoupení z bažiny na pevnou zem za hlasitého opěvování svého Otce. Jakou hudbu mohou hrát ti, kteří jsou v
bažině? Jaké mohou zpívat písně? Jakou jistotu mohou poskytnout? Jakou pomoc mohou nabídnout druhým? Musíte se z ní
dostat ven, úplně. K tomu je třeba neochvějná moudrost, trvalá, neochvějná moudrost! V každém okamžiku. Nemusíte obviňovat
svou levou nebo pravou stranu. Nic takového. Jen se z toho dostaňte ven a držte se tam. Přišel Parabrahma, aby se o vás staral.
Držte se toho. Dokonce i smrt se musí držet zpátky, tak co teprve tyhle maličkosti? Jméno vaší Matky je velice mocné. Víte, že je
tím nejmocnějším jménem ze všech, tou nejmocnější mantrou. Musíte ale vědět, jak je vyslovit. Toto jméno musíte pronést s
úplnou odevzdaností. Ne jako jakékoli jiné jméno. Víte, že v Indii, když pronesou jméno gurua, chytí se při jeho vyslovení za uši.
Znamená to: „Pokud se při jeho vyslovení dopouštím nějaké chyby, prosím, odpusť mi.“ Je to mantra, která je velice mocnou
mantrou. Jediné, co potřebujete, je odevzdanost, ten náboj odevzdanosti. Dnes jsem někomu řekla, že všechny sedmikrásky teď
v Anglii voní. Nemohla tomu uvěřit. Řekla: „To jsem netušila. Naopak, myslela jsem, že sedmikrásky nemají žádnou vůni, spíš
naopak.“ Řekla jsem: „No dobře, tak jen jdi a přivoň si k nim.“ Když si k nim přičichla, podivila se. Jen to jméno! Jak je subtilní!
Dnes jsou to nejvoňavější květiny v Anglii. Jen to jméno! Znamená Niškalanka, znamená Nirmala, což je naprosto bez jakékoli
maly. A co je ta mala? Je to ta bažina. Bez jakýchkoli bažin - nih! Naprosto! Radost Sahasráry se odedávna nazývá Niránanda.
Odpradávna se nazývá Niránanda nebo Nirmala-ánanda. Mnozí ji nazývali Nirmala-ánanda nebo Niránanda. Tato radost je
taková, že se radujete i tehdy, když jste ukřižováni. Je to radost, kterou máte i tehdy, když jste otráveni jedem. I na smrtelné
posteli se těšíte touto radostí. Tato radost je Niránanda. Buďte tedy připraveni na tu druhou fázi. Jste v čele, v popředí. Postačí
Mi jen velmi málo času. Skutečně však potřebuji lidi s neochvějnou moudrostí a odevzdaností. Neochvějnou. Ani na vteřinu
nesmí uhnout na jednu či druhou stranu. Pak můžeme pokračovat rychleji a jít do bitvy. Teď už si snad uvědomujete
rafinovanosti negativit, to, jak pracují. Jak své sily, které jsou samozřejmě omezené, používají k tomu, aby ničily práci Boha. A jak
vy musíte být bdělí, vybavení a odevzdaní. Toto mohu říci pouze vám. Nemohu to říci těm, kteří přijdou do Caxton Hall (na nové
programy). Někteří z nich jsou polovičatí, někteří jsou zcela noví, naivní a někteří z nich nejsou vůbec k ničemu. Ale tak, jak jste
dnes přede Mnou, vám chci naprosto otevřeně říct to, co Krišna řekl pouze Ardžunovi: „Sarva dharmanam parityajya, mamekam
sharanam vraja.“ Není jiné cesty. Vradža označuje toho, kdo je podruhé narozený, jako stabilní, vyrovnanou osobnost. Jestliže
jste stabilní a pevní, pak se musíte odevzdat. Jestliže jste se zdokonalili, pak se musíte odevzdat. Pomůže vám to dostat se z té
bažiny a pak to pomůže té veliké věci. Nikdo nechápe: „Proč se nám Matka snaží pomoci?“ Myslí si: „Je příliš laskavá.“ To
nejsem. Mám hodně zdravého rozumu. Protože vy jste ti, kteří jsou schopni manifestovat radost Boha na této Zemi. Vy jste
flétny, které budou hrát melodii Boha. Budete využíváni a obratně řízeni Bohem. Tohle všechno dělám proto, abych vás
zdokonalila, abyste byli tím nejkrásnějším nástrojem Boha, tím pravým nástrojem Boha. Nevím, jestli chápete, jak příjemný,
krásný život to bude. Život v oddanosti, s logickým pochopením, život zcela odevzdaný, čerpající veškerou výživu a odevzdávající
ji pro vyšší účel. Něco takového, jako když listy čerpají výživu ze slunečních paprsků, čímž získávají své zbarvení, pro vyšší účel,
aby mohly být později využity lidmi. Nic na tomto světě nefunguje jinak. Všechno funguje za určitým účelem, za účelem, který je
tak nesobecký, tak rozsáhlý, tak velkolepý, dynamický. Stanete se oceánem, stanete se měsícem, stanete se sluncem, zemí,
éterem, nebesy a stanete se Duchem. Pracujete pro ně pro všechny. Stanete se všemi hvězdami a vesmíry a chopíte se jejich
práce. Tak je to. Protože jste se dostali na úroveň svého principu, na svoji tatvu. Tak se dostáváte na tatvu všech. Buďte při tom
ale odevzdaní, protože Já jsem principem toho všeho. Já jsem tatvou - Tattvamasee. Já jsem tím principem. Držte se svého
principu. Já jsem Kundaliní. Já jsem esencí. Jsme schopni chápat pouze oddanost něčemu, co vypadá větší v hrubém smyslu,
co se jeví ohromné na hrubé úrovni. Nedokážeme se ale odevzdat něčemu, co je mnohem subtilnější, mnohem delikátnější, o
tolik hlubší, něčemu, co je mnohem efektivnější, dynamičtější, univerzální a věčné. Nedokážeme ani pomyslet na odevzdání se



něčemu takovému. Dokážeme se odevzdat někomu, kdo vypadá jako hora, kdo přijde a utlačuje nás jako hora, kdo je jako Hitler,
kdo je jako falešný guru. Odevzdat se však své subtilní bytosti, kterou nejste schopni vidět pouhým okem, kterou není slyšet, jejíž
působení je však velice mocné. Jako atomová bomba, když se atom rozštěpí. Není-li rozštěpený, je všude. V nejsubtilnější
podobě je však nesmírně dynamický, takže když ho rozštěpíte, stane se dynamickou silou destrukce. Teď, když se vaše
pozornost dostala k nejsubtilnější stránce tohoto vesmíru, pronikejte do toho hlouběji a hlouběji. Ta touha, která vede koneček
kořene ke zdroji vody, je totožná s tímto zdrojem. Vaše Kundaliní je totožná s Ádi Kundaliní a Její silou, Parabrahmou. Všechny
tyto věci by člověk měl pochopit po získání realizace, poté, co dozraje. Předtím to není možné. Proto jsem vám o těchto věcech
během minulých osmi let neříkala. Moje vztahy k vám byly především ochranné a naplněné laskavostí. A stále jsem vás
nechávala v domnění, že jsem vám zavázána. Žádný závazek tu však neexistuje. Přes všechny tyto představy jste se stali
vlastním Já a jste teď připraveni stát se zodpovědnými, být tím, pro co jste byli stvořeni. Jako loď, kterou postaví, pak ji přivezou
na moře a vyzkouší, zda je schopna vyplout na moře. Takže teď se jedná o tuto druhou fázi, kdy musíte vyplout, kdy už víte vše o
lodi, vše o moři. S naprostou svobodou a moudrostí teď musíte vyplout. Nebát se žádných bouří, krupobití nebo tajfunů, protože
teď už vše znáte. Vaším úkolem je teď přeplout. Nechť vám Bůh žehná. Nechť vám Bůh žehná.



1982-0806, Rady k vnímání vibrací (5 min)

View online.

19820806 - Rady k vnímání vibrací

Jogín: Matko, někdo, kdo je v Sahadža józe už dlouho, necítí chladný vánek ani žádná napadení, jen pálení. Někteří to cítí jen na
hlavě, v těle, na rukou... Je nějaká cesta, jak bychom si mohli rozvinout vnímání úplně všichni, nebo to dokáže cítit jen někdo?

Šrí Mátadží: Ne, ne. Víte, především to má co dělat s vašimi nervy, ano? Protože když je váš nervový systém rozrušený, nemusíte
to cítit vůbec. Pro nervový systém je nejlepší masáž. Někdo by jim měl masírovat záda, ruce... Často vám říkám, abyste si
masírovali ruce vibrovaným olivovým olejem, opravdu hodně, a třeli si je, abyste začali být citliví. Může to být necitlivost. Pokud
však dokážou cítit napadení v těle, pak jsou v pořádku, jen jejich Višudhi je špatná. Masírujte si Višudhi, pracujte na ní, vyčistěte
ji. Na Višudhi můžete použít, řekněme, máslo, masírovat si s ním svaly ze všech stran, tohle všechno vám s rukama pomůže. Ale
co když například nevychází žádný chladný vánek z hlavy? Pak se realizace ještě neupevnila. Někdo jiný by měl potvrdit, jestli
vychází chladný vánek, protože nerealizovaný to možná necítí. Řekněme, že když to necítí, ale vy ano, tak je realizovaný, jen jeho
čakry potřebují vyčistit. Je tolik druhů lidí. I tací, jejichž Kundaliní dosud nevzestoupila, jsou ještě takoví sahadžajogíni. Ale nevím,
jestli nějaké takové máme. Lidé, kteří jsou dlouho nesezdaní, jsou velmi těžký případ. Většina z nich nikdy necítí v rukou chladný
vánek. Přesto tomu tak není, oni jsou realizovaní, sice to možná necítí, ale jsou to realizované duše. Po svatbě se totiž rozvine
určitá jemnost, rovnováha, která tam chybí. Proto to někteří necítí. Je mnoho důvodů. Někteří lidé více orientovaní na ego by si
měli mnohokrát přehodit levou stranu na pravou, poznat to na sobě podle rukou. Jedna ruka je větší, druhá menší. Když je levá
ruka menší, je třeba přehodit levou stranu na pravou. I z velikosti rukou to můžete poznat. Můžete dát jednu ruku k obrázku,
druhou ven. Pracujte na tom různě, protože máte permutace a kombinace určitých vad. Rozhodně z toho ale nemějte levou
Višudhi. To je ze všeho nejhorší. Když si rozvinete levou Višudhi, pak jste ve velmi obtížné situaci. Na toto téma vám jednou
udělám kompletní přednášku. Úplnou, abyste rozuměli, jaké permutace a kombinace se v různých čakrách mohou vytvořit.
Symptomy jsou však vnější. Jsou převážně vnější. Není třeba... Už podle osobnosti poznáte, proč a jaká má napadení. Lidé mají
obrovský problém, že necítí vibrace, někdo prostě necítí. Kolik je vás takových, kdo nikdy necítil vibrace? Nikdy, kdo nikdy necítil.
Zvedni ruku, o tobě vím, Kevine. Kevin: Někdy ano. Ty nikdy... Ty jsi tedy někdy cítil? Dobrá.

Jogín: Matko, co jsem v ášramu, mám stále velmi horké ruce.

Šrí Mátadží: Kterou? Jogín: Ale cítím napadení v těle. Šrí Mátadží: Obě ruce tedy. Jakou práci v ášramu děláš? Jogín: Skoro
žádnou, Matko. Dobrá. Máš levostranné napadení. Můžeš to jasně vidět, tvá pravá ruka krásně září, ale levá má problém. Vidíš,
tyhle prsty nezáří tolik, jak by měly. Měl jsi levostranný problém, vzpomínáš si? Pere se to v tobě. Vibrace v ášramu to
vybojovávají, proto cítíš horko, není to nic špatného. Spraví se to a objeví se chladný vánek. Dávej si pravou ruku stále vzhůru a
levou ruku ke Mně. Spraví se to.

http://amruta.org/?p=22161


1982-0822, Šrí Ganéša púdža, 22/08/1982, (nekontrolováno), Troinex, Švýcarsko,

View online.

Šrí Ganéša púdža, 22/08/1982 (nekontrolováno), Troinex, Švýcarsko, Tak dobře. Nejdřív bych vám ráda pověděla o významu
púdže. Jsou tu dva aspekty. Jeden aspekt je, že máte svá vlastní božstva, která jsou ve vašem nitru. Všechna ta božstva ve vás
musí být probuzena. Božstva představují různé aspekty jednoho Boha. Takže na jedné straně máte božstva, což znamená
aspekty Boha, která jsou stále probuzená. Na druhé straně máte svá vlastní božstva, která jsou někdy probuzená, někdy jen
napůl probuzená, někdy spící a někdy nemocná. Takže musíte používat dvě metody. Jednak musíte potěšit božstva Boha a
požádat je, aby požehnala vašim božstvům. Nebo je požádat, aby probudila vaše vlastní božstva. Takže, když děláte púdžu,
znamená to, že nabízíte cokoli, co musíte nabídnout, cokoliv, co nabízíte - řekněme květiny, pokud chcete Bohu nabídnout
květiny, nemusíte nic říkat, jen to musíte nabídnout: "to je pro Tebe." Všichni chápou obětiny, nemusíte mít ani jazyk, abyste to
pochopili. Dokonce i slepý člověk, pokud vám bude chtít něco nabídnout, vám to prostě věnuje. Ten výraz je úplně dostačující pro
to, aby všichni věděli, že i on dokáže obětovat. Nemusíte nic říkat. Takže, když Bohu nabízíte květinu, dokonce i když neřeknete
mantru, je nabídnuta - v pořádku, je odevzdána. Problém ale spočívá v tom, jestli je ta květina přijata, nebo ne. Nyní, když jste
realizované duše, a nabízíte něco, je to Bohem přijato, i když neřeknete nic. Ale co vy a vaše odměna? Po realizaci, cokoliv
nabídnete Bohu, on přijme, protože to pochází od realizované duše, tak to přijme. Jak od Něj získáme požehnání tím, že dáme
Bohu květinu? Jestliže nic neřeknete, jen nabídnete květinu, možná budete odměněni mnoha květinami ve svém životě. Když
nabídnete jakékoliv materiální věci, můžete být požehnáni po materiální stránce. Na jemné úrovni, když něco řeknete, při
nabízení, ten pokorný způsob, jakým budete nabízet "Byl bych šťastný, pokud bys přijal toto," možná to bude mít mnohem
jemnější důsledky, které mohou být mnohem širší, mnohem hlubší. Když uděláte něco symbolického, což bude esencí, úplným
principem něčeho. Například, květiny - představují princip Matky Země. Symbolika všech věcí, které můžeme Bohu nabídnout,
byla předmětem meditace a mnoho jich bylo zjištěno. Používají pět věcí, kterým se říká pančamruta, jako máme tady. Protože
když se dostanete k principu, pak jste se opravdu dostali k samotnému celku, protože duchovní blahobyt je naprostý blahobyt.
Není to jen částečný, hmotný blahobyt, nebo tělesný blahobyt, nebo citový blahobyt, nebo duševní: je to úplný blahobyt, úplná
harmonie celistvosti. A teď když nabízíte věci jako například, říká se jim akšadas, říkáme jim - jak jim říkáte? Kurkuma, rýže s
kurkumou, víte, ta žlutá. Když ji nabízíte, víte, že žlutá barva je barvou Svádhištány, a rýže je velmi ceněná mezi všemi bohy. Je to
ale trik, je to lidský trik. Bozi to milují. Takže na to dají kurkumu, což znamená: "nabízíme Ti žlutě zbarvenou rýži", znamená, "Měl
bys nám dát požehnání naší tvořivosti." Když ji sníte, bude proudit více tvořivosti. Budeme tímto božstvem požehnáni - to je ten
trik. Celá púdža je trikem lidských světců. Jakou fintou přimět Boha, aby dal více požehnání! Cokoliv má Bůh rád, musí být
příznivé a svaté. Takže nakonec se vypracuje svatost světců a jejich čistých srdcí. Púdža nemůže být vykonána osobou, která
není realizovanou duší. Ten, který káže, musí být také realizovaný, člověk, který dělá namaz, musí být realizovaný. Ten, kdo se
modlí, musí být realizovanou duší. Všechny použité nástroje mají být uctívány způsobem, že se z nich stanou svaté věci. Musí
být respektovány. Nemůžete používat něco, třeba to, co máte v koupelně, a pak to použít pro púdžu, to je absurdní. Tři věci jsou
velice důležité. Ghatah, tedy nádoba, nádoba, která obsahuje Kundaliní, nádoba, která obsahuje prapůvodní přání dosáhnout
Boha. Musí být uctívána jako první, naše přání. To je ghatah, tady je. Na vrcholu je nazývána šripala. Šripala znamená, že také
obsahuje vodu. Tady ten kokos, představuje totéž. V jemnější podobě je to voda všech světových řek. Kokos je voda všech
oceánů. Voda z oceánu nebo z moře se zvedá po kmeni kokosové palmy a v kokosu se z ní stane sladká šťáva. Je to symbolická
věc. Takže to je nádoba zvaná ghatah púdža. Je to ghatah púdža. Dnes nechci jít moc do detailů, protože musíme mluvit o Šrí
Ganéšovi. Totéž je - to je voda. Musíme uctívat mantru a šankar, ty dvě reprezentují zvuk. Mušle. Šankar v podstatě představuje
éter. Pak máme deepa, to znamená co? Je to světlo, představuje element světla, nebo-li tedžas. Většinou se Bohyni nabízí také
vějíř, který představuje prvek vzduchu. Takto jsou všechny elementy s předstihem potěšeny, tím, že jsou používány. Takže
esence těchto elementů nebo příčinné esence těchto pěti elementů, by měly být nyní potěšeny, měly by podporovat púdžu.
Existuje také spousta dalších věcí, jako vaše rodinná božstva. Třeba ve vaší rodině uctíváte nějaká božstva. Neměly by teď
narušovat púdžu. Nebo například mrtví předci, všechny tyto věci musí být utišeny. Mělo by se jim říct, že toto je taková púdža, a
teď nás nerušte. To znamená, že by ani neměly přicházet myšlenky, jejich myšlenky, nebo žádná jejich vyrušování. Takže nejdřív
musíme všechno uklidnit. Je to jeden aspekt, o kterém jsem vám ve stručnosti řekla, je to dlouhé téma. Jestliže o tom musím
mluvit, budu to muset říci alespoň třikrát, pokaždé tři hodiny, a stejně pak nebudu u konce. Druhým aspektem je otázka, na kterou
jsem se vás ptala - co uděláte, abyste získali požehnání? Kromě této techniky, abyste měli z požehnání největší účinek, nebo
nejlepší proud milosti v našem nitru, říkáme mantry. Zvuk manter, zvuk vytváří ozvěnu v bytosti Boha. A znovu přichází jako
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ozvěna do našich čaker. Pak se čakry začínají více otevírat. Pak obdržíte proud Božské Milosti. Ale pouze realizovaní by měli
zpívat mantry, protože jak je Bůh může jinak bez spojení slyšet? Je to bludný kruh. Nikdo nemůže říct: "Matko, nelze dostat
realizaci, pokud a dokud nedosáhnu Boží Milosti. A čakry se neotevřou působením člověka, který není realizovanou duší. A bez
otevření čaker není možné získat seberealizaci." Tak se do hry dostane Matka a všichni světci, jako jste vy. Řekla bych, že
sahadža jogíni musí tento bludný kruh prolomit. Vy sami musíte zvedat Kundaliní. Jakmile jednou Kundaliní zvednete, Kundaliní
pootevře čakry, protože jste do čaker vložili vibrace. Takže jakmile Kundaliní ví, že za hledačem stojí sahadža jogín, začne
stoupat. Ví, že jste Jejími bratry a sestrami a že patříte do stejné rodiny jako Ona. Ona zná to místo, kde musí růst, víte. Ona to
cítí a pak ve své důstojnosti vzestoupí. Tak prolomí ten bludný kruh. Proto na začátku lidem o mantrách neříkáme, protože v
mantrách nejdříve musíte přijmout mě jako Božstvo. Za mého současného příchodu je povinné, abyste mě rozpoznali. Protože
toto je velice ošidné, můžeme to nazvat Časem Vzkříšení, nebo časem Posledního Soudu. Nejdříve musí být dána Realizace, bez
jakéhokoliv rozpoznání. Ale ne těm, kteří mě odmítají nebo urážejí. Nemohou získat realizaci za žádných okolností, ať se snažíte
sebevíc. I po realizaci, pokud lidé začnou smýšlet proti mně, vibrace ustanou. Je to díky Sahasráře. Srdce musí být v úplném
souhlasu se mnou, jinak bude Sahasrára uzavřena. Lidé, kteří jsou bezelstní, kteří mají srdce dokořán, takoví lidé mi rozumí velmi
dobře. Prostě mě jen vloží do srdce. Po Realizaci a po tom, co porozumí Sahadža józe skrze své myšlení, mě pochopí i
intelektuálové, a rozpoznají trochu nepřímo. Po púdži, po tom, co obdrží požehnání, dosáhnou stavu blaženosti, a pak si uvědomí
hodnotu púdži - až po ní. V Indii, kde je systém púdží spojen s tradicí a je dobře udržován, púdžu lidé chápou bez jakéhokoliv
přemýšlení. Ale když se potkají s intelektuálem, který se stal sahadža jogínem, nebudou mu rozumět. Nebudou o tom chtít ani
slyšet. Celé ty ciráty mozkových pochodů. Někteří Indové, kteří žijí trochu západním způsobem života, ti se o to pokoušejí a
budují si tak komplex méněcennosti. A jdou nalevo. Ale není vůbec potřeba, abyste se tomu snažili porozumět mentálně, chci
říct, pořád něco rozebírat, skrze přemýšlení, a pak všemu porozumět, a pak se stát sahadža jogínem se srdcem na dlani, - to je
trochu zdlouhavé. Co tedy dělat? Někteří šli touto cestou, tak po ni musí přijít. Ale i když se stanou sahadža jogíny, začnou věci
zpochybňovat a přemýšlet o nich a dělat si s nimi starosti. Takže ti falešní lidé je úplně uchvátí a využijí je. Člověk by se tedy
neměl cítit špatně. Jestliže máte chuť analyzovat, tak se do toho pusťte. Protože vás nemohu zabrzdit, nebudu vás nijak
manipulovat. V Sahadža józe musí být svoboda v úctě. Nedovolujeme ale lidem, aby přišli na púdžu, když ještě nedosáhli
určitého množství mentálního porozumění sahadža jógy. To platí pro lidi ze Západu, ne z Indie, je tady takové omezení. Pokud
bych to v Indii lidem nevysvětlila, nebudou to chtít vědět. Ví, že budou dostávat vibrace. O vibracích už ví, tak jim nemusím říkat:
"Dostanete více vibrací." Jestliže dostanou více vibrací, vědí, že já jsem Ádi šakti, to je vše, nemusím to vysvětlovat. Jako
dokážete rozpoznat, které je nejlepší víno, dokážou rozpoznat, kdo je skutečná osobnost. Znají tu příchuť. Jednou na púdži bylo
asi šest tisíc lidí, kteří se dotkli mých chodidel. Tak jsem řekla: "prosím vás, při púdži - se lidé nemusí dotýkat mých chodidel." Oni
si ale mysleli, že to byl Dhumal, kdo to navrhl, tak mu všichni šli po krku. Řekli mu: "Ty chceš přijmout všechna požehnání z
Matčiných chodidel a nám to nechceš dovolit." A šli na něj. Další věc je, víte, že na Západě jsem nikdy nedělala pančamruta
svými chodidly, ale svýma rukama, protože tady by si lidé mysleli, že chodidla jsou špinavá. Že bychom to neměli mít z chodidel.
Ale ve skutečnosti jsou chodidla velice mocná a nikdy nemohou být špinavá. Jako má vibrace řeka Ganga. Jestliže máte vodu z
Gangy, všimnete si, že nikdy nemůže být zašpiněna. Naopak, cokoliv je uvnitř, protože to v podstatě nikdy není čisté, jakákoliv
špína se dostane dovnitř, ustálí se a nezašpiní nic okolo. Je to velice čistá voda, stále vibruje. Takže musíme pochopit, že cokoliv
je čisté, cokoliv je zodpovědné za čistotu, cokoliv je zdrojem čistoty, může vyčistit jakoukoli nečistotu. Jak by se mohl zdroj
čistoty zašpinit? Jestliže ale o tom přemýšlíte mozkem, je to tak omezené, nemůžete si představit, že by mohlo existovat něco,
co je prostě ztělesněním čistoty. Toto je bod, ke kterému musíme dospět. Kde si myslím, že bych měla mluvit o absolutnu. To je
Šrí Ganéša. Dnes je to Jeho púdža. Je to velkolepá událost, dělat tuto púdžu v Ženevě, ve Švýcarsku. Myslím, že Ženeva je pravé
srdce. Svým způsobem jde proti pravému srdci. Život každého je tragédie, jako Ráma a Ajodja. A proto je velice důležité, aby zde
byl uctíván Šrí Ganéša. Jak víte, Šrí Ganéša je ztělesněním nevinnosti. Jeho barva je červená nebo naoranžovělá. Protože dítě,
když je zplozen jeho zárodek, první barva, kterou vidí, je oranžová skrze červenou stěnu matčina lůna. To je krev. V Sahadža józe
jste se určitě dozvěděli, že každá akce vyvolává reakci, která koná. Barva počátku, můžeme říci, prvopočátku Ganéši, je obyčejná
hlína. Protože je stvořen z Matky Země. Když ho Gaurí, Ganéšova Matka, stvořila, aby ochraňoval Její cudnost v době, kdy se
koupala, obarvila Ho načerveno. Protože tak mohl každý vidět, že tam někdo sedí, aby Ji ochránil. Takže když jste zárodek a
kolem sebe vidíte červenou barvu, pak tuto barvu vstřebáváte a váš Ganéša se obarvuje dočervena tím samým úžasným
způsobem. Reaguje na červené zbarvení a začne konat. To znamená, že červená barva Ganéši - ten, který má červenou barvu
Ganéši, nahání strach ostatním. Budou vědět, že tady sedí Ganéša, čistá, cudná osobnost, s celým zanícením Ganéši je tu
přítomna. Když je Ganéša dítětem, v době, kdy se dítě narodí, bývají děti extrémně ochranitelské nebo divoké, pokud se někdo
dotkne jejich nevinnosti. Když jsou úplně malé, nejsou si toho ani vědomi. Pomalu, jak začnou růst, si to začnou silně



uvědomovat a nelíbí se jim, když si mají svléci šaty v přítomnosti ostatních. Jsou velice plaší co se týče jejich nevinnosti. Chci
říct, není to plachost ve smyslu jejich nahoty, jsou velice plaší ve své nahotě. takže jejich nevinnost by neměla být napadána.
Jestliže jejich nevinnost není napadána a jestliže jsou čistí, když uvidí nahou ženu, zavřou oči. Nechtějí vidět nahou ženu nebo
nahého muže. Takže toto je vnitřní porozumění, intuitivní porozumění toho, co je důležité: že si musí zachovat svou nevinnost.
Co je nevinností v našem nitru? Co nám dělá? Už jsem vám říkala, že nám dává moudrost. S naším egem děláme spoustu
hloupostí, jak jsem popisovala prezidenta, a spoustu dalších v tom věku, a na podobně vysoké pozici se to děje, protože úplně
postrádají Šrí Ganéšu. Jeli jsme do Brightonu, kde je i pláž - druh pláže, kde se můžete svléknout. Moje služebná, nevinná žena,
když jsme tudy šli, to nemohla vůbec pochopit. Ptala se mě: "Proč to ti lidé dělají?" Jak zjistíte, na Západě se opravdu moudrý
člověk hned tak nenajde. Můžete říci, že lidé tu jsou příliš vzdělaní a jsou dobře vybaveni jiným porozuměním o materiální stránce
života a tak dál. Ale co se týče moudrosti... člověk je úplně v šoku z toho, jací jsou. Prostě nedokážu pochopit, jaká je za tím
moudrost. Jejich moudrost už totiž není nic jiného než sex. Stále myslí na sex. a pořád chtějí porozumět všem těm nesmyslům o
sexu. Když začnete přemýšlet o vašem sexu, vaše nevinnost bude v tomto bodě úplně zničena. Protože vaši inteligenci
nemůžete používat na sex. Nechápu, co je to za moudrost, odůvodňovat si sex. Je to tak spontánní věc. Když o tom budete
přemýšlet, opravdu vám to bude přinášet nějakou radost? Jak můžete? To by bylo jako říct, že můžeme květinu změnit na plod
přemýšlením. Závažnější ale je ten způsob, že si třeba řeknete "já mohu," a já samozřejmě doufám, že vy tak nikdy nepřemýšlíte,
že dokážete květinu změnit na plod, doufám, že to tak není. Ale někteří lidé si myslí: "Já s tím umím pohnout", například řeknou,
"ta věc, odsud tam, mohu s ní svou myslí pohnout." Nebo materializovat věci. Takže vy víte, že to dokážete, věříte, že to dokážete,
protože někteří lidé to už udělali. Ale jako sahadža jogíni víte, že to dělají bhúti. Mrtvé duše to udělají pro vás, protože jsou
všeteční, snaží se vám pomoci. Stejná věc se stane se sexem. Když chcete mít sex skrze intelektuální úsilí, budou to bhúti, kteří
vám to zařídí. Protože když svou myslí něco příliš představujete, dostanete se do oblastí, kde do sebe můžete chytit bhúty.
Někdy jsou velice úskoční, někdy zvrácení, někdy agresivní, posbíráte to vše dohromady, a výsledkem bude, že se ze sexu stane
nesmysl. Tolik zvrácených lidí je spokojeno, jakmile na vás zaútočí a vy buď budete mít velice vzrušující sex, že i když znásilníte
stovku žen, stejně nejste spokojen, nebo budete mít impotenci toho nejhoršího druhu. Chci říct, že nikdy nebudete spokojeni.
Všichni takoví lidé, když umřou, stanou se z nich také bhúti, kteří si počkají na nějakého sexuálního maníka a skočí na něj.
Nevinní lidé nemusejí mít žádnou sexuální aktivitu po mnoho let, dokonce i po svatbě, protože jsou tak nevinní. Tak to může být i
u lidí, kteří jsou jako děti. Je tady ale věda, která vás od dětství učí. Jen si to představte. Na co? Učí se snad něco od dětství
zvířata o sexu? A taky rodí děti. (Říkal jste?) Takže askeze není to, co vás učím. Zaprvé, nevinnost je ochraňující a červená,
řekněme do věku nejvýše padesáti let. Pak se postupně, pokud člověk řádně dospívá, ne ti hloupí lidé, ale ti kteří správně
dospívají, po padesátce se postupně stane oranžovou. Zoranžoví. Znamená to, že když se oženíte nebo vdáte, tato červená
začne ustupovat, a začne oranžovět. Znamená to, že ochranná část je u konce. Znamená to, že před vstupem do manželství má
být zachováno panenství a panictví. Dokud nepotkáte člověka, s kterým máte vstoupit do manželství, tato červeň je ochranou
tohoto panenství a panictví. Pak, jak se vdáte nebo oženíte, ochranná část už není potřeba. Má to být ale jen vůči jedné osobě, k
vašemu manželovi nebo manželce. Pak nastane řádná zralost, a jak vám bude kolem padesátky, zoranžoví - to znamená že je
zde odpoutanost. Už v životě nemáte chuť na sex. Ani to není potřeba. Pak si rozvinete to, čemu se říká, řádná zralá nevinnost,
což je, můžeme to srovnat s řádně vypálenou hliněnou nádobou. Takže stáří je opravdovým zlatým věkem, kdy člověk získal
moudrost, zářící celým chováním toho člověka. Ale proč - znovu, proč získávat tuto zralost? Proč mít tuto nevinnost? Znovu,
protože jste rozumoví lidé, člověk se na to může zeptat, proč? Nevinnost je způsob, jakým dáváte zábavu ostatním. Vytvořte tu
zábavnou část. Zábava je stvořena jedině skrze nevinnost. A nevinnost je jediným způsobem, kterým opravdu můžete vyzařovat
radost. Představte si svět bez jakékoliv zábavy, co by se stalo? Lidé jsou ale často velice zmatení, co se týče zábavy a potěšení.
Je pěkné začínat potěšením, a je strašné jím končit. Ale zábava, to je ten poklad. Vše, v čem bylo plno zábavy, si člověk
zapamatuje na celý život, můžete o tom vykládat ostatním, je to úplné ztělesnění vytváření radosti. Jogín: ve francouzštině
neexistuje slovo pro "zábavu." Dovedete si to představit - francouzština je jazykem diplomatů, - a oni nemají slovo "zábava"! Dám
vám jednoduchý příklad, z čeho umí děti udělat zábavu. Udělají zábavu z čehokoli, víte. Dokonce i když mluví, jak věci říkají, také z
toho děti dělají takovou legraci. Jednou moje nejmladší vnouče, jmenuje se Anupama - je jí sotva šest let, hrála si a nějak vylezla
na vrcholek domu. Pak jsme uslyšeli hlasité žuchnutí. Moje dcera, přespříliš pečlivá matka, se vždycky snažila se o své děti co
nejlíp postarat. Legrační, že? A ona ani nedokázala jít. Její nohy ztěžkly obavami, a šla zjistit, co se přihodilo. Volala na své dítě a
dítě přiběhlo dolů, úplně v pořádku. Tak na ni křičela: "Co se stalo? Kam jsi šla? Proč jsi šla nahoru?" Začala na ni prostě křičet.
To dítě se na ni v rozpacích podívalo a čekala, až matka přestala křičet. Pak potichu řekla: "Já jsem nepřišla tu dálku z Rijádu,
abych tady umřela!" Takže je spousta věcí, které, když si je zapíšete, jsou opravdu zábavné a přirozeně legrační. A oni mají
legraci ze všeho. Mohli bychom požádat, aby rodiče všech dětí, co jsou tu, zapisovali všechny tyto momenty, které ukazují, jaké



krásné věci děti dělají, jak jim jejich oči šibalsky září, protože ze všeho chtějí udělat legraci. Legrace dává radost. Není to jenom
nějaké loudění, nebo zraňování, není v tom nic sadistického. Je to prostě rozkvět. Jogín: "Matko, myslíš, že je možné, abychom
už nepřekládali, protože je to docela zdlouhavé, ... anglická slova vysvětlíme na konci. Těch pár lidí, kteří nerozumí, měli bychom
jim to pak vysvětlit, Matko." Je to tak v pořádku? Protože už budu končit, Gregoire. když skončím o půl jedné, tak to tak dnes
uděláme. Ale příště, myslím že bude lepší, abychom překládali až potom. Můžeme překládat ještě chvíli, protože už budeme
končit. Proto to tak dlouho trvalo, jinak by to byla jen třetina času. Pojďme přeložit ještě tuto část. Legrace není nic jiného než
rozkvět. Nikoho neobtěžuje, nikomu neubližuje, nikomu nezpůsobuje potíže, prostě jen kvete, celá ta věc kvete do vůně. Je to
Božsky trik. Je v tom také něco vyššího - pokud jste nevinní, můžete tu radost opravdu cítit. Takže nevinní se radují i nad věcmi,
které jsou docela závažné, a rozumový člověk v tom radost nikdy neuvidí. Nevinný člověk se bude hlasitě smát věcem, které
ostatním lidé veselé nepřipadají. Tvorba zábavy není žádná pochybná věc, je to velice přímočaré a jednoduché. Je to spontánní
kvetení. V Ženevě jsou lidé pořád strašně vážní. Ještě více než jinde ve Švýcarsku. Někdy tak moc, že v důsledku své vážnosti
páchají sebevraždy. Protože peníze jsou pro ně nejdůležitější věc na světě. A vy jste taky trochu... přijali roli zachránců celého
světa. To znamená, že jste hodně orientovaní na své ego, protože chcete pomáhat světu. Kdo jste, že dokážete pomoci? Zatřetí,
máte tady hloupou armádu, která je úplně zbytečná. Jogínka: "Matko, odpusť mi, ty víš, že včera bylo v novinách, že tu zase jedno
vojenské letadlo ve Švýcarsku havarovalo a zahynuli v něm dva lidé." Jogín: "A hned vedle byla Tvoje fotografie!" To je příliš mě
obviňovat! Jogín: "On říká, že během té show chtěli vystavit na odiv svou vojenskou sílu." V tom je ta zábava. - to je ta legrace,
vidíte to? Takže každý z toho má radost, vidíte, ten způsob jakým vidíte, že je to legrace. Aby se nám legrace dařila více, máme
Hanumana. Pomáhá Šrí Ganéšovi se zábavou. Jako Ganéša dělá triky, dělá si legraci z levostranných lidí, hraje triky na
pravostranné lidi. Jednou byla jedna žena, která pořád brečela, její manžel umřel a ona říkala: "Co si počnu? Jsem v koncích."
Toto a tamto, víte, - najednou uviděla, jak do dveří vchází její muž! Toto ale dělá jen lidem, kteří jsou nevinní. Lstivé lidi trestá.
Bude jim přinášet různé problémy, jeden za druhým a bude říkat: "A teď breč víc. Chceš brečet?" "Dobrá, ještě víc, ještě víc." A
Hanumana po jeho boku - například když Lakšmana byl nemocný, musel sehnat lék z jedné velké hory. On donesl celou horu.
Protože řekl: "Neměl jsem čas hledat lék, víte." "tak teď ji najděte." Prostě přinesl celou horu. Má tentýž styl. Dokáže být velice
destruktivní, když přijde na egoistické lidi, jako je Rávana - spálil celou Lanku. Jestliže Ganéša je namalován načerveno, On je
oranžový. A stejně jako Ganéša se musí natrvalo umístit na jednom místě, používá Svatého Michala, aby obíhal nahoru a dolů po
levé straně. Zatímco Hanumana utíká sem a tam, On se nemusí nikde ustálit. Ačkoliv je ale ustáleným Božstvem - On je ten, který
se musí usadit. Jakmile se usadí, začne vysílat vibrace, které půjdou všude. On je zdrojem nevinnosti. On je zdrojem vibrací.
Svým způsobem je On vším. Když tudy vzestoupí jako Maháganéša ve vašem nitru, v Bohu klesá jako Ganéša - odtud, po zádech.
Takže když pořád přemýšlíte o sexu, vaše oči se zkazí. Protože používáte Maháganéšu. Váš Maháganéša je zkažený, vaše oči
budou neklidně kmitat. Oči ztratí nevinnost, čistotu. Začnou absorbovat veškerou špínu. Oči, které jsou čisté a nevinné, dávají
nevinnost ostatním. Nejen to, jsou to také oči, kterými se dívá Duch. Existuje mnoho kombinací, o kterých vám nemám čas říci,
ale je velice špatné, když lidé mají tyto nečisté, bhútovské oči. Kdokoliv je bhútovský se bude na toho člověka dívat, protože se
rozehraje satanská hra, negativní hra. A to je, co děláme, když neumístíme Ganéšu na správná místa. Pokud máme Ganéšovi
umožnit, aby se odrážel v našem stavu Maháganéši v tomto místě, měli bychom se snažit naše oči udržovat velmi čisté,
abychom udrželi sídlo Maháganéši čisté. Při púdži ke Šrí Ganéši, musíte také přinést měkkou trávu. protože durvah, On má rád
durvah, tak se jí říká - protože měkká tráva ulevuje našim očím. Nejen to, ale také vám dává zeleň Svádhištána čakry. Protože On
existuje, když jsme ještě nezačali přemýšlet, když jste ještě nezačali přemýšlet. Toto je spojeno se Svádhištánou. Když
nepřemýšlíte, ta zeleň, nižší část Svádhištány je zelená. Takže zelená je ta jedna. V tomto stádiu jsme se ještě nestali lidskými
bytostmi, tento stav představuje zeleň Svádhištány. Kde byl stvořen celý vesmír, všechno. Až po toto místo je to zelené. Potom,
když začne budovat ego, zabarví se dožluta, tam používá slunce. Akci - ne "používá" slunce ale začne konat, reprezentuje
sluneční stranu. Takže ta zeleň je v podstatě částí Ganéši, svým způsobem je to část Ganéši, protože ještě nepřemýšlíte. Jste na
úrovni, kde jste blízko Matce Zemi. Takže Matka Země vám dává. Vaše sluneční část ještě není aktivní, dokud je tady zelená.
Protože Matka Země dává tuto zeleň. Samozřejmě, že slunce dělá tu zeleň, to je něco jiného, ale vy to nezačínáte dělat. Když
začnete sami něco dělat na lidské úrovni, celá ta věc zežloutne. Takže Svádhištána má dvě strany, fyzickou a mentální část.
Fyzická část je zelená a mentální část je žlutá. Dnes jsme tady, abychom uctívali Šrí Ganéšu, chtěla bych, abyste teď donesli
nějakou trávu z trávníků, nějakou měkkou trávu, to je důležité. Teď byste se měli dívat na tu zeleň, aby se zdokonalil váš Ganéša.
Když je hodně teplo, můžete chodit po trávě bosky ráno, když je na trávě rosa. Ti, kteří jsou přehnaně aktivní, by měli jíst
vegetariánskou stravu, pomůže jim to dostat se do středu. Není to fanatismus, prostě jen více zeleniny, a jezte zvířata, která jsou
velmi malá, tak je to v pořádku.



1982-0907, Proč jsme tady (2 min)

View online.

19820709 - Proč jsme tady (Brighton, Anglie)

Vesmír nyní dosáhl svého maximálního rozvoje. Ten rozvoj se projevil jako lidské bytosti. Tyto lidské bytosti jsou herci na jevišti.
Celá příroda vypracovává tuto novou událost. Vám se nyní musí stát pouze jedna věc - že se spojíte s Božským. Musíte se spojit
s celkem. Musíte rozpoznat svůj vlastní význam a musíte si uvědomit svůj smysl. Pokud se vám toto stane, pak jste v jiném
světě. Jste pro to stvořeni. Stali jste se lidskými bytostmi za nějakým účelem. Musíme se zamyslet. Všichni vědci si musí
alespoň jednou položit tuto otázku: „Proč? Proč jsme byli stvořeni jako lidské bytosti? Proč jsme ze zvířecí úrovně vzestoupili na
tuto úroveň? Jaký to má důvod?“ Tato otázka dnes pracuje v podvědomí všech hledačů. Proto máme po celém světě tolik
hledačů. A tito hledači se jen snaží zjistit, proč tady jsme. Někteří z nich někdy naleznou odpověď v nějakém materiálním
blahobytu.
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1982-0926, Šrí Durga púdža, 26/09/1982,(nekontrolováno), Vídeň, Rakousko,

View online.

Dnešek je prvním dnem, kdy budeme mít v Rakousku takovouto púdžu. Tato země je historickou zemí, prošla různými převraty,
aby se toho tolik naučila. Ale lidské bytosti jsou takové, že nedávají do spojitosti katastrofy se svými chybami. Opakují znovu a
znovu stejné chyby. Návštěva Vídně se zpozdila a přijela jsem v den, kdy jsme měli oslavovat narozeniny Mačindranatha. Je to
pro vás všechny velice příznivé, že dnes završí jeden rok svého života. Žehnám mu všemi květinami, výběrovými květinami,
krásou a žehnám jemu i jeho rodině, všem jeho příbuzným a rodině. Je tu tolik věcí, které byly udělány poprvé. Poprvé jsem
přijela do Vídně, do Rakouska, a poprvé jsem přišla na dětské narozeniny, na jeho první narozeniny. A během ´aštami´, což je
dnes, což je osmý den měsíce, dorůstajícího měsíce - ´šuklapakši´, v tomto čase mají být uctívány všechny zbraně Bohyně. Je to
skvělý nápad, protože zbraně, které pracují po celý čas, nejen aby zabily zlo, ale aby chránily dobro, nebyly nikdy předtím uctívány,
a tak dnes, pokud lidské bytosti pochopí jejich důležitost a význam, pak mnoho problémů atomových bomb a všech těchto věcí,
které byly vytvořeny, může být vyřešeno tím, že se odkloní správným směrem, použijí se na zničení ďábelských sil a ne dobra, a
také pro ochranu lidského života, podporu lidského života. Ty stejné zbraně mohou být použity špatným způsobem, ale pokud
jsou použity správně, mohou být zasvěceny božské práci. Vše, co je vytvořeno lidskými bytostmi, co očividně vypadá jako nástroj
zkázy..., ale pokud lidské bytosti použijí svoji moudrost, zjistí, že všechny tyto vynálezy, které k nim přišly jako podnět nevědomí,
jsou pro práci Boha. Všechny vědecké výzkumy, všechno, co bylo uděláno, všechny ty přístroje, které jste vytvořili, jsou pro
potřeby Boha. Svým způsobem můžeme říct, že lidské bytosti pracovaly, aby vytvořily systém nástrojů, jako sociální,
ekonomické, politické instituce, aby podpořily božskou práci. Nevědomí pracovalo prostřednictvím lidských bytostí. Všechny tyto
instituce, když jsou na správné straně působení a ne na ďábelské straně, všechny se mohou spojit, aby naplnily božskou práci.
Například na Východě lidé věří, že Bůh stvořil krásné tělo lidských bytostí a na lidech je, aby vytvořili krásné umělecké oděvy, aby
umocnili krásu toho, co Bůh vytvořil, aby oslavili krásu toho, co Bůh vytvořil, aby vzdali hold kráse, kterou Bůh vytvořil. A děje se
to v mnoha oblastech života, lidského působení a mělo by se to dít ve všech, pokud by používali svoji moudrost. Otázce vědění, o
níž jsem hovořila předtím, je velmi důležité porozumět. Vědění, které bylo kdysi nedostupné Adamovi a Evě, bylo pro lidské
bytosti velký problém pochopit. Byl to případ, kdy Bůh vytvořil poprvé lidské bytosti vedle božských bytostí, které byly dokonalé,
kdy chtěl zjistit, jestli tyto lidské bytosti mohou růst ve své populaci a ve svém vědomí, ve své nevinnosti, aby se staly
realizovanými. Ale byl to pokus a lidské bytosti tehdy Boha zklamaly, protože poslechly přízemní pobídku nebo podlou pobídku.
Takto selhaly a ztratily svoji nevinnost. A ztráta nevinnosti je hříchem, který byl spáchán jako první, a tento hřích se v lidských
bytostech různě rozvíjel. Nuže, vědění, o kterém jsem teď mluvila, není opravdovým věděním. Byla to ´avidja´ – umělé vědění,
vědění, že: „Já jsem něco“, že „Já jsem ten, kdo koná, Ego“. Až do zvířecího stupně žádné ego nebylo a pak ego začalo růst.
Můžeme říct, že to je začátek prvotního hříchu: že: „Já jsem něco. Něco dělám já. Jsem to já, kdo něco může dělat.“ Takže Bůh
řekl: „Podívejme. Podívejme se na jejich malou kuráž a nechme je se rozhodovat.“ Takže se změnily plány a přišlo se na to, že
musíme mít na této Zemi inkarnace, aby pomohly lidem, aby je vedly, aby je uvedly do rovnováhy, do náležitého porozumění
dharmě, aby udržovaly tuto rovnováhu. Ale to „Já“ neustále odmítalo přijmout rovnováhu. A to „Já“ zašlo velice daleko od reality.
Také dnes, když jsme přišli do Sahadža jógy, jsem viděla, že lidé moc rychle nerostou. Díky tomu „Já“ mají otázky, mají
pochybnosti, problémy. Kvůli tomuto prvotnímu hříchu lidé nemohou růst moc rychle. Tohle: „Jsem někdo, jsem nezávislý. Proč
to? Proč ono?“ Kdo jste, abyste dávali otázky? Kdo vás stvořil? Stvořili jste se sami? Co jste udělali, abyste se stali lidskými
bytostmi? K čemu tento druh egoistického chování vůči Bohu? „Proč nás Bůh stvořil? Proč?“ Kdo jste, abyste se na cokoliv ptali?
Ale je to tak, pokračuje dotazování a takoví lidé jsou pro Sahadža jógu velmi nebezpeční. Jestliže by měli přijít na púdžu, obávám
se, ne, že by se cokoliv stalo na púdže, ale že je můžeme naprosto ztratit. Takoví egoističtí, hloupí lidé se ztrácejí. Jako matka
mám pro ně svůj soucit a lásku a jsem smutná, protože mohli být zachráněni. Ale jejich dotazující se mysl je může přehlušit. To
je základní prvotní hřích, který lidské bytosti stvořily. Kromě toho máme problém, že jsme vzešli do tohoto stavu ze stavu
zvířecího. Uvnitř vás jsou zvířecí podmíněnosti. Pak jsme prošli skrze další podmíněnosti, které byly vytvořené v dějinách tím
stejným panem „JÁ“, který začal s institucemi, začal organizovat náboženství. Vezměme například křesťanství. Kristus sem
přišel, aby vás zbavil ega. A právě naopak – lidé si z toho velké ego vytvořili. Jsou zde tací sahadža jogíni, kteří věří, že Sahadža
jóga je křesťanská Sahadža jóga nebo hinduistická Sahadža jóga. Stále se drží toho, že je to křesťanská Sahadža jóga. „Pro
křesťany to musí být křesťanská Sahadža jóga,“ „pro hinduisty to musí být hinduistická Sahadža jóga.“ „Pro muslimy to musí být
muslimská Sahadža jóga, musí to souviset s islámem,“ protože se nedokážou vymotat ze svých podmíněností, tak to s tím musí
souviset, musí to vysvětlovat všechno, co tam je. Nemohou z toho vybřednout, víte? Měla by to taky být katolická Sahadža jóga
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nebo protestantská Sahadža jóga. Může to být dokonce hlubší. Takto to pokračuje. Takže zatahujete Sahadža jógu do svých
vlastních skupin, do svých vlastních malých pohárků. Ale je to přesně naopak. Sahadža jóga je oceán, je to univerzální věc, je to
´mahá jóga´ (velká jóga). Není to myšleno pro křesťany, hinduisty, muslimy, je to myšleno pro lidské bytosti tak, jak jsou. Máte
zvířata, která jsou křesťany, hinduisty nebo muslimy? To všechno přichází jen díky prvotnímu hříchu, že my jsme něco, jsme
křesťané, jsme hinduisté, jsme muslimové. V Sahadža józe člověk musí pochopit, že všechny řeky, ať je to řeka Ganga nebo
Jamuna nebo Temže nebo Dunaj, jakákoliv řeka, že všechny plují do stejného oceánu a stávají se oceánem. Říká se, že když
všechny řeky vtečou do řeky Gangy, všechny se nazývají Surasari, což znamená „řeka Boha“. Žádní lidé je nenazývají různými
jmény přítoků, které tam jsou. Stejným způsobem je Sahadža jóga oceán. Nemůžete ho pojmenovat. Nepokoušejte se objevit
jeho totožnost s jinými věcmi. Pokud to začnete dělat, pak se vaše mysl začne stávat tím malým pohárkem. A nadto, pokud
přicházíte z nějakého organizovaného náboženství, je velice důležité pochopit, že organizované náboženství dělá váš pohár ještě
pevnějším, nerozpustí se. Jestliže je to neorganizované náboženství, je to kameninový pohár, jenž se může rozpustit v tomto
oceánu. Ale pokud je to pevný, pěkný porcelán, míšeňský, není žádná šance. Pak lpíte na všech těch předsudcích, vší té pevnosti
a pak je to velmi obtížné. Neustále musíte přivolávat Krista, nebo musíte přivolávat Mohameda, nebo musíte přivolávat
Zarathuštru, nebo někoho podobného, kdo by tu měl být, aby vás vedl. Nyní je vaším vedením váš Duch, který je neohraničený,
takže nemusíte přivolávat žádného z nich. Všichni jsou uvnitř vás. Všichni jsou vaší neoddělitelnou součástí. Ale lpět na jednom
člověku je opět známka toho, že se nerozšiřujete. Víte, že jste vším. Ve svém nitru máte Šrí Krišnu, který je probuzený, máte
uvnitř sebe Krista, máte uvnitř sebe Ganéšu, máte uvnitř sebe Brahmadévu a máte uvnitř sebe Mohameda. Máte je všechny,
Mojžíše, všechny ve svém nitru, tak jak se můžete ztotožňovat s jedním člověkem? Důvodem je, že jste stále podmínění a chcete
se stáhnout do svých vlastních podmíněností. Takže se pokuste dostat na místo, kde nejsou žádné podmíněnosti. Můžeme
vidět, že naše podmíněnosti tolik pracují s naším stylem, protože jako lidské bytosti máme zvyk vytvářet uzavřenou skupinu,
jestli jsme to my sami, nejprve se uzavřeme jako „Já“. „Jsem x,y,z.“ Pak se můžeme spojit jako např. „Jsme lidé, kteří používají
vidličky a nože.“ Lidé, kteří používají vidličku a nůž tímto způsobem, se spojí, jiní, kteří je používají jiným způsobem, jsou jinde.
Víte, takto to pokračuje, všechny druhy hloupostí, že se lidské bytosti musí spojit dohromady. Dobře, používejte je, jakým chcete
způsobem, to je jedno. Jíte stejné jídlo, zažíváte stejným způsobem, pracuje to stejně. Ale co se vnějšku týče, když přijde na
lidskou činnost, budou vidličku a nůž používat různým způsobem, někdo bude používat svoje ruce, prsty, a někdo bude..., co já
vím, může používat dýku. Nevím, kam až zajdou. Tak to je. Při dělání něčeho, při nějaké aktivitě, pouze lidské bytosti dělají
uzavřený okruh, že: „Tak to děláme my. Tak to dělají oni.“ Jakkoliv, nějaká skupina nebo lidé. Skupinkování je nejhorší ze všeho a
je to proti zákonu přírody. Můžete být osobití, co se týče vzhledu, co se týče barvy vlasů nebo barvy očí, takto vás Bůh vytvořil.
Ale všechny ostatní věci, které jste vytvořili, jsou mrtvé. Všechny ostatní způsoby shlukování se, které jste vytvořili, nemají
absolutně žádnou hodnotu. Jsou prostě smyšlené. Není v nich žádná pravda, nic, co by stálo za to brát v úvahu. Je to jen mýtus!
Člověk tedy musí pochopit, že neexistuje nic jako Sahadža jóga, která je křesťanskou Sahadža jógou, Sahadža jóga, která je
protestantskou Sahadža jógou nebo katolickou Sahadža jógou. Objevila jsem ji ve velice subtilním bodě, kdy lidé hovoří o
kolektivitě a nerozumí, že nejsme kolektivní, protože na sobě máme tolik přilepených visaček jako podmíněnosti našich vlastních
skutků. Může to být ve Švýcarsku, může to být v Rakousku, může to být v Římě nebo v Indii, kdekoliv. Těchto podmíněností se
musíme zbavit. Měli bychom vědět, že jsme lidské bytosti stvořené Bohem, a cokoliv je uvnitř nás opravdového, stvořeného Jím,
je to tím jediným, čím musíme být, a všech ostatních podmíněností se musíme zbavit. Všechno se doplňuje. Odtud se musíte
něco naučit, odtamtud se musíte něco naučit. Každé místo má něco k učení a k pochopení. A neexistuje nic, co by mohlo být
uchováno nějakými lidmi jako něco vyššího nebo nižšího. Ale samozřejmě, kde je více vyvinuto ego, kde je tento prvotní hřích
více rozvinut, existuje možnost, že takovéto lidské bytosti musely vytvořit více podmíněností. Přirozeně je tam víc podmíněností.
Nebo kde se vůbec nepohnuli, co se týče náboženství, co se týče Boha, a byli přilepeni, jako například v Africe a všech těchto
místech, může být, že podmíněnosti mohly být od jiných sil, nazývaných ´ádibhautik´, což znamená ty, které byly vytvořené z toho,
co vytvořil Bůh. Například, když vidí Měsíc, bojí se Měsíce, když vidí stromy, bojí se stromů. Je to druh bájných představ o přírodě
samotné. Existují dva styly, jak víte. Jeden je, když vytvářejí bájné představy o přírodě, bájeslovná stránka přírody, což je
´ádibhautik´, a ´ádidaivik´ jsou bájné představy o tom, co můžete tvořit, jste Bohem, jste božstvy a něco chcete vytvořit. „Jsem to,
jsem ono.“ Takže existují dva typy podmíněností, které pracují, a v moderních dobách jsou obě tyto strany tak propletené, že
nevím, kde pracují. Například onehdy jsem šla blízko hřbitova ve Vídni a byla jsem ohromená, že to byl hřbitov, který byl napadený
na pravou Svádhištánu. Tak jsem řekla: „Teď musí působit všichni ´bhúti´, protože to nedokážu pochopit. Jak může mít hřbitov
pravou svádhištánu?“ Takto to může být objasněno, že všichni ´bhúti´ jsou teď aktivní, nebo jsou znovu narození, víte. Museli být
mrtví stokrát, museli vytvářet hroby jeden za druhým a pouze tam jsou hroby prázdné a oni jsou teď aktivní. Možná jsou aktivní
samotní ´bhutas´. Už tam víc nejsou, všichni odtamtud zmizeli. Může to tak být. Takže nyní musíme soudit podle vibrací a ne



podle našich vědomostí nebo podle toho, co si myslíme nebo co známe prostřednictvím našeho mozku. Pokládáním otázek a
přílišným povídáním nemůžete Sahadža jógu pochopit. Ohledně Sahadža jógy musíte mít onen vynikající stav mysli, kdy
dokážete přijímat vibrace, dokážete vnímat vibrace a musíte být s nimi naprosto zajedno. Pokud je tam stále tak moc ona
visačka ega, že stále zpochybňujete Sahadža jógu a myslíte si o sobě bůhvíco, je lepší, aby se takový člověk neúčastnil púdží,
aby nenavštěvoval púdže. Je to laskavé k němu samotnému. Je to ohleduplné vůči němu, že takový člověk, který má
pochybnosti, by se neměl púdže účastnit, protože púdža je pouze pro lidi, kteří dosáhli, kteří obdrželi ten stav mysli, který se
nazývá ´Nirvikalpa´, kde není žádná ´vikalpa´, žádné pochybnosti ve vaší mysli. Pokud jsou ve vaší mysli stále pochybnosti, je
vaše mysl stále velice mocná a srazí vás dolů. Takže před púdžou řekněte své mysli, aby se ztišila. Řekněte jí: „Teď nemluv, raděj
buď zticha, nyní musím růst a musím získat požehnání božského. Prostě buď zticha, když nemůžeš být potichu, pak nemůžu
stoupat.“ Říkala jsem vám to mnohokrát, je jak osel, mysl je zrovna jako osel. Když jdete za oslem, tak vás nakopne, řekne vám,
že jste špatným člověkem, jste tím nejhorším člověkem, budete pak mít co dělat se sebelítostí. Když jdete před oslem, pak vám
podá své uši, můžete ho držet jako ego, víte. Můžete jít, kam chcete, můžete dělat, co chcete, proč ne? Nebude vás kontrolovat.
Pokud na oslu sedíte, bude si s vámi stále hrát, aby viděl, jak to zvládnete. Takže pokud dovolíte své mysli, aby přecházela sem a
tam, prostřednictvím vašich očí nebo vaší pozornosti nebo jinak, nebo prostřednictvím jazyka nebo smyslů, řekne: „V pořádku.“
Bude jíst stranou trávu, nepohne se. Přejde sem, sní nějakou trávu, tam... Gregoire: Mohu to teď, jak o tom mluvíš, v rychlosti
přeložit pro Francouze, kteří nerozumí anglicky? Ó, chceš všechno přeložit? Gregoire: Mohu to udělat ve dvou minutách. Myslím,
že později to, Gregoire, bude lepší, jestli to budeš moct přeložit, protože je lepší, když je to plynulé, ano? Takže osel, osel chce jíst
trávu. On ví, že vám nevadí, že jí trávu. V pořádku, chodí dokola, jí trávu, všechnu špínu, nečistotu, cokoliv. Cokoliv mu dovolíte, to
jí, pořád jí, všechny špinavé věci, všechny špinavé myšlenky, všechny nečisté myšlenky a všechno možné, bez jakýchkoliv otázek,
víte? Pouze v Sahadža józe přijdou a ptají se, ale ne, když mají jíst špínu a nečistotu a všechny druhy příšerných věcí, hříšných
věcí, to se nikdy nezeptají. Pak řeknou: „Co je na tom?“ Ale když přijdou do Sahadža jógy, budou se ptát. Kdo je nejsvětější ze
svatých? Kdo je největší z největších? Pouze vám je tato brána otevřena. Takto to dostanete, jinak ne, všem lidem je zakázáno to
získat. Voda, která omývá má chodidla, je nektar, je to ´tirtha´, která byla zakázána dokonce i doktorům v dávných časech. Nebyla
dovolena ´Vaidjasům´ a museli o ni bojovat. Směli ji pít pouze bohové. Pouze bohové ji směli pít. Dnes jste postaveni na místo
bohů. Ale jste k tomu způsobilí? Zasloužíte si to? Anebo se stále vyptáváte, stále máte problémy? Pak je lepší, když se vám
zakáže. Je to výjimečná věc, že byste měli dostat tento nektar. Je to v Devi Purana Bhagavatam, když si ji přečtete, je tam, že jej
měli zakázáno pít. Takže tak to je, že se mysl táhne jako osel. Ale když osel ví, že ten, kdo ho řídí, zná svoji cestu, a ví, jak ovládat
mysl, a že ví, kde musí pracovat, ten stejný osel, ten stejný nástroj, ty stejné zvyklosti, ty stejné věci, které máte kolem sebe, vás
tam dovedou velkou rychlostí, velmi pohodlně. Takže dnes své mysli řekněte, že toho máme dost, toho pohrávání si s myslí.
Chceme být v království Boha. Řekněte své mysli, naplno to své mysli řekněte. Je to důležité. Je to mysl, která vás přivedla k
nejrůznějším věcem, dala vám všechnu špínu a nečistotu a to všechno. Jen to své mysli řekněte. Nechť vám Bůh žehná! Pro
dnešní téma bychom tedy měli říct, že musíme získat naši nevinnost uvnitř nás samých a cítit nevinnost Viráty. Otázka Ganéša
Viráty, můžeme říct Viráty Ganéši, kde ve Virátě musíme cítit nevinnost, tak že se staneme nevinnými, naše hříchy jsou smyty.
Jsme očištěni nevinností tak, že ono „Jáství“ z vás zmizí. Prapůvodní hřích je z nás smyt, a my se staneme krásnou bytostí, která
je hrdým dítětem Boha a která je odměnou tohoto tvoření. Nechť vám Bůh žehná! Nyní to můžeš, Gregoire, přeložit. To je v
pořádku. Můžeš to přeložit. Já vím, že je to dlouhé, ale někdy, když přetrhnu nit... Gregoire: Omlouvám se, Matko, neměl jsem Tě
přerušovat. Ne, to je v pořádku, je to v pořádku. Můžete to přehrát znovu a na pozadí budeš moci to nechat slabě, takže budeš
moci spontánně něco říkat. Může to tak být? Přehrát to znovu? Dá ti to správný... Gregoire: Jen jsem si říkal tři minuty pro
Francouze a tři minuty pro Italy velice zkráceně. Mohl bys? Gregoire: Ano, můžu. Dobře. Mnoho lidí se mě také předtím ptalo:
„Matko, proč jsme takoví? Proč nás Bůh prostě nestvořil vědomé si sami sebe bez páchání všech chyb? A proč musíme projít
všechny ty kruté cykly?“ Tenkrát jsem nechtěla říct, že jste spáchali prvotní hřích, že jste neposlouchali Boha. Jinak by se věci
vypracovávaly jinak, netrvalo by to tak dlouho. Protože když jim to řeknete, pak tam bude jiná věc, která se jim stane, a sice že se
stanou levostrannými, že začnou cítit kvůli prvotnímu hříchu vinu. Tak musíme skočit z ega do prvotního hříchu. Ale této své
části se můžete vyhnout jen, řekněme, na začátku, že evoluce nemohla začít bez svobody, která vám byla dána, protože svoboda
byla testována jako první, to, že vám byla dána svoboda. Měli jste krásné místo pro život, žili jste pod naprostou ochranou Boha v
zahradě Eden, můžete říct, v krásné... Všechno bylo úžasné. Nic tam nechybělo. Ale navzdory tomu lidské bytosti, když měly
svobodu, jen jim byla na zkoušku dána svoboda, okamžitě se daly na nízké věci. A tak Bůh musel změnit celý svůj plán, protože
přízemní věci byly atraktivní dokonce i se všemi požehnáními, které lidské bytosti měly. Všechna nevraživost a, můžeme říct,
všechny zvířecí pocity, byly stále pro lidské bytosti přitažlivé a to bylo to nanejvýš překvapující. A když se to stalo, přirozeně
samotná svoboda musela projít testem zdokonalování. Tím testem bylo vytvoření lidských bytostí, ke kterému došlo. Ale říct jim



to všechno, že: „Je to pouze prvotní hřích, který způsobil problém,“ pak budou cítit, že: „Ó, Bože, proč jsi vytvořil prvotní hřích?“
Takže je lepší jim říct, že je to nevyhnutelné pro váš evoluční vývoj, že musí být otestována vaše svoboda, protože pokud máte
vstoupit do nejvyšší svobody, musíte nejdřív vědět, zda ji dokážete unést, či ne. A protože.... Takže mnoho let trvalo lidským
bytostem do toho vyrůst, porozumět, že člověk neunese nic. Neunese svobodu, neunese peníze, neunese postavení, neunese
pohodlí, neunese nic. A to teď vidíme také v Sahadža józe: když dostanou komfort, znovu se do toho pustí. Když dostanou
jakékoliv požehnání materiálního bohatství, stane se to, co dřív, znovu to stejné, tato zahrada Edenu se k vám vrátí a když se k
vám začne vracet, znovu jdete na tu stejnou úroveň. To není dobré. Musíte nyní pochopit, že musíte být bezvadní, abyste to
všechno mohli přemoci. Nic není důležité, nic není důležité, pouze Duch je důležitý. Pouze pak se můžete zbavit... To pro vás
může být také pokušení. Všechna požehnání, která k vám přicházejí, jsou pokušení. Takže musíte být připravení. Nic není
důležitějšího než Duch. Jsme připraveni na cokoliv, abychom dosáhli Ducha. Netrápíme se, jaká požehnání jsme získali nebo ne.
Ale co chceme, je svoboda Ducha, který neprahne po ničem, neprahne po materiálních věcech, takže budete jako lampa, která
dává světlo, aniž by se zaplétalo s lampou samotnou. Jestli je zlatá nebo stříbrná nebo jakákoliv, může hořet, dokonce i když je z
bláta. Toho musí sahadža jogíni dosáhnout, musí to pochopit, protože teď je velmi nebezpečné období, kdy shledávám, že lidé
opět směřují dolů. Takže nyní musíme pokořit sami sebe, říct: „Dodnes, Matko, nevím nic, co bych měl vědět.“ Protože to je
vědění kořenů, které neznáte. Je to pro vás nové vědění. Co můžete zpochybňovat? Nic nevíte. Musíte mít znalost o vědění
kořenů. Takže se pokořte a jen potom získáte požehnání nového růstu. Je to růst, který je skrytý, vnitřní, ´antar´ jóga. Dokud se
nepokoříte, nevypracuje se to. Musíte se pokořit, protože okamžitě, jak začnete pokládat otázky, je to vaše ego, které otázky
pokládá. Takže se pokořte a vzrůstejte v tom a jděte hlouběji do vědění kořenů. Je překvapující, že v Indii bylo opravdu
vyhledáváno pouze toto vědění a lidé šli velice hluboko. Proto každý z nich musel jít do Indie. Dokonce i Kristus přišel do Indie,
aby poznal, jak to lidé vyhledávají, aby je podpořil, pomohl jim. Takže je důležité, že vědění kořenů musí být dokončeno v oblasti,
kde je to více možné. Je to snazší tam, kde nejsou kořeny narušeny, a to byla Indie, kde to lidé vyhledávali. Ale když začali opět
růst, stali se hloupými a pošetilými a když je vidíme, vidíme, že jsou mimo. Nevidíme ale, jak ohromnou práci odvedli prorokové v
Indii, ohromnou. Chci říct, vezměte si jednoho z nich a je to dostačující, abyste podali plnou ideu Sahadža jógy. Vezměte
obyčejného člověka, velmi jednoduchého člověka, jako řekněme, Sai Nath, který byl velice prostý, ale jaký měl ohromný oceán
vědění. Nebyl vzdělaný ani nic podobného. Nikdo neví, kde se narodil, co se stalo, odkud přišel a kde žil a jak se dostal na tuto
úroveň. Nikdo nezná jeho původ. Nebo vezměte Ádi Šankaračárju, nebo můžete vzít Kabíra, nebo kohokoliv. Například, vezměte
Mačindranatha. Když čtete o Mačindranathovi, nebudete vědět, budete si myslet, že předával nějaký typ záhadného vědění. Je to
ohromná práce, kterou vykonali! Šli doleva i doprava, dělali všechno, všechny druhy pokusů. Jestli jste viděli knihy, které byly
napsány o Nav Nátech, devíti Nátech a o Mačindrově životě. Mačindranath šel do takové hloubky a zjistil tolik o místech, kde
vládly ženy. Myslím, že musel být v Belgii, „kde panovaly ženy a muži byli jen bačkory“, to a to a objevil všechny různé věci a co se
potom stalo a jak se to snažil napravit. Je to pohyb jiným směrem, víte, směrem ke kořenům, jak tyto kořeny daly růst tady a tam
tak hrozným stromům a takto to vypracoval. A je to tak symbolická věc, že musíte rozumět jejich práci, musíte být opravdu velice
hlubocí a velice bystří ohledně toho, co lidská mysl dosud není schopná chápat, to množství práce, které vykonali. Není možné to
pochopit. Například, když vidíte Ádi Šankaračárjův popis nebo i Márkandéjův popis vaší Matky, je pozoruhodné, jak niterné věci
dokázal vidět. Odkud, z jakého úhlu. A dokázal vidět každý kousíček Matky tak, jak by to vidělo dítě, v naprosté blízkosti Matky.
To znamená, že nevinnost byla úplná a dokonalá. Jinak nedokážete vidět to, co viděli oni, všechny ty drobné věci, jako tři záhyby
(faldy) Matky. Jak může kdokoliv kromě dítěte vidět tyto tři faldy matky, že má matka tři záhyby ve svém těle. Pouze dítě to vidí.
Řeknu vám, že je to ohromné, ta nevinnost je ohromná, jejich pronikání a jejich odvaha. Je zapotřebí opravdové odvahy, aby
člověk rostl v tomto pronikání. Takže nevinnost je věc, které člověk musí dosáhnout jako první, ale neměla by to být ta
prostřednictvím Krista nebo Ganéši, měli byste to být vy, kdo ji budete mít. To znamená vy, vy jste nevinnost. Nemusíte říkat, že...
nemusíte skrze někoho přijít. Vy to jste, můžete to mít bezprostředně. Je to myšleno pro lidi, kteří nejsou realizovaní, pro lidi, kteří
jsou hloupí, pro lidi, kteří toho nemohou dosáhnout přímo. Vy všichni to můžete získat přímo. Je to vaše požehnání, je to ta
největší věc, že to všechno můžete získat přímo. Ale musíte získat tu pozici nevinnosti, díky které se stanete tak jemnými, tak
´sukšma´, protože nevinnost je tou nejjemnější věcí, tak jemnou, že vstoupíte do všech oblastí, abyste poznali vědění kořenů,
vědění Stromu života. A není to myšleno pro hloupé, egoistické, nesmyslné lidi. Stanou se rakšasy, řeknu vám, jsou rakšasy.
Takže my nepůjdeme jejich cestou, musíme jít jinudy. Takže se musíme pokořit uvnitř sebe samých a pokusit se probudit svoji
nevinnost, svatou nevinnost, ´pavitra´ nevinnost uvnitř vás. V sanskrtu neexistuje slovo pro nevinnost, kupodivu. Protože pro ně
je svaté a příznivé všechno, neexistuje slovo, které by bylo oddělené od nevinnosti, protože si nedokážou představit, že může
existovat nevinnost jen tak ve vzduchu. Musí to být uvnitř něčeho, víte, vždy je to svým způsobem pohár, který obklopuje vodu.
Takže takto nedokážou uvažovat, nedokážou přemýšlet o vodě visící ve vzduchu. Musí mít nějaký pohár. Takže řeknou „příznivý



čas,“ „příznivý člověk“ nebo „příznivá věc,“ „příznivá noc,“ „příznivý den.“ Všechno je ohraničené, nádoba, jako nádoba. Nádoba,
která může mít nevinnost. Takže příznivost. Znovu, příznivý, to je přídavné jméno. Nejde říct, že existuje pevná nevinnost,
´šubbha´. ´Šubbha´ sama o sobě je přídavné jméno, pro nevinnost neexistuje podstatné jméno. Může to být nevinné, ale
nevinnost sama o sobě pro ně neexistuje. Protože existuje ve všem, co je nevinné. Je to tak rozsáhlá myšlenka, je to rozsáhlá
myšlenka Virát Ganéši. Když On je v celé Virátě, jak Ho můžete snížit na „nevinnost“? Je to tak jemné, příliš jemné, než aby z toho
mohlo být podstatné jméno, příliš jemné pro věc. A my musíme být takto jemní. Nechť vám Bůh žehná! Můžete začít omývat
moje chodidla. Nejprve, co můžeme udělat, že ti, kteří neomývali moje chodidla, prosím, zvedněte ruce. On neomýval? Dobře,
pojď. Toto je 21 jmen, 21 jmen Šrí Višnua, který je aspektem vaší evoluce, vaší dharmy. Nejprve výživa a pak evoluce. Je to Otec
uvnitř vás. A tak nejdříve, protože vy všichni hledáte svoji evoluci, vyzveme těchto 21 sil, 21 sil otcovského aspektu Boha. 21 sil.
To je 21 jmen, která zastupují 21 sil evoluce uvnitř nás. Kanál sušumna má 21 sil. Můžete to překládat, ve francouzštině je to
lepší. Višnu, Višnu, je to síla Višnua, nebo můžeme říct, Nárajána. Višnu je Otec. Krita juga. Teď je Krita Juga. Krita znamená, když
bude působit, kdy se uskuteční. Práce bude hotova. To je juga, čas, kdy to bude hotovo. Krita Juga. Je to speciální čas, který je
mezi Kali Jugou a Satja Jugou, Krita Juga - čas, kdy budou věci hotovy, práce bude hotova. Doba vzkříšení, doba kdy budou
mluvit vaše ruce. To je ono. Přeložte to. Krita Juga. ´Kri´ znamená ´dělat´. Podívejte, ´svatodžajte´ znamená princip, probudili jste
princip celého vesmíru, princip celého vesmíru a ´Pratje´ - což znamená, že jste také dali životní zkušenost, že On je tím, kdo
vytváří princip a také vám dává zkušenost. ´Pratje´, ´pratje´ je zážitek, který dokazuje, který dokazuje vaši existenci. Dáváte svoje
vlastní ´pratje´, to znamená, že dáváte svoji zkušenost, díky které dokazujete, že existujete. Mělo by to být: „Ty jsi Bohem v
člověku,“ to bude lepší. Bůh v člověku. On není člověkem, v žádném případě, jak Ho můžete oslovovat?
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Klaním se všem hledačům pravdy. Všichni slyšíte? Můžete to používat. Já budu jen mluvit. V pořádku. Jsem vídeňským sahadža
jogínům velmi vděčná za to, že mě sem pozvali. To je moje první návštěva Vídně. Je to poslední stát, kterého jsem se musela v
Evropě dotknout. Hodně práce už bylo vykonáno v Sahadža józe v jiných zemích. Nějak se stalo, že jsem musela přijet do Vídně
po tak dlouhé době. Jsem velmi šťastná, že vidím, že je ve Vídni tolik hledačů. Jsou to hledači pravdy. Především musíme
pochopit, co je pravda. To, co je pravda, jak ji známe jako lidské bytosti, jsme získali skrze naše vědomí, prostřednictvím našeho
centrálního nervového systému. Například, jestliže vidíte květiny, ty květiny jsou bílé, vidíme je - je to pro nás pravda. Dotknu se
této oceli a vím, že je studená, takže vím, že je to ocel, a vím, že je studená - pro mé prsty je to pravda. Není to žádná představa
nebo mentální projekce, když si budu myslet, že to je flétna Šrí Krišny. Protože ji vidím, slyším a cítím, takže vím, že je to pravda,
protože to vím ze zkušenosti svého centrálního nervového systému. Ve svém vědomí jako lidská bytost vím, že květiny voní.
Prostřednictvím svého porozumění znám estetiku tohoto místa. Jestliže půjde špinavou uličkou kůň, nebude cítit špínu ani
zápach toho místa. Ale lidská bytost ví, že ta ulička je špinavá a nesnese to, protože takové má vědomí. Je to rozdíl ve vědomí,
kterého jsme během evoluce jako lidské bytosti dosáhli. Takže člověk musí vědět, že vše, co se má odehrát, se musí odehrát v
našem vědomí. Vše, čeho dosáhneme, nebo co získáme v naší centrální nervové soustavě, je naprosto logické a můžeme s tím
experimentovat. Můžeme to ověřit. Není to jako temná ulička, ve které léta tápete. Není to jako temná ulička - je to osvícená
stezka, kde jste si vědomi vyšších schopností lidských bytostí. Co je vyšší schopností světce? Není to, jaké oblečení nosí nebo
způsob, jakým se pohybuje. Vyšší schopností světce je jeho kolektivní vědomí. Protože je spojen s Duchem, který je kolektivní
bytostí v našem nitru. Takže něco se musí odehrát ve vašem vědomí, abyste se stali, znovu říkám stali - uskutečnili zkušenost
kolektivního vědomí. Jako řekl jasně Mohammed Sáhib: "V čase vzkříšení vaše ruce promluví." Řekl, že ve vašich rukách budete
cítit - jaké ruce promluví? Nebudou mít žádné rty, ale budete svýma rukama cítit něco, co za vás bude mluvit. Co se týká pravdy,
musíme vědět o jejích dalších alternativách a o jejích napodobeninách. Z každé pravdy jde udělat napodobeninu. Všechny živé
květiny mohou být vyrobeny uměle. Udělat umělou květinu je velmi snadné, můžete je vyrábět po tisících. Ale skutečné květiny
jsou vzácné a skutečné, protože jsou to opravdové květiny, které žijí z živoucí síly života. Evoluce je živoucím procesem
živoucího Boha. Jestliže je to pravda, musíme pochopit, že vše, co se nám stalo v průběhu naší dosavadní evoluce, se odehrálo
spontánně a stejně tak se něco musí stát nám, spontánně. Jako semínko, pokud má vzklíčit, musíte ho vložit do Matky Země,
protože má schopnost a oprávnění mu dát vzklíčit. Platíme něco semínku, aby vzklíčilo? Jak můžete platit za Boha? Nemohu
pochopit naivitu západních lidí, kteří nechápou, že nemůžete platit někomu, kdo si myslí, že vám přinese duchovní život. Jsou to
všichni paraziti a jestli chcete mít parazity za své guruy, tak v tom pokračujte. Nikdo vám v tom nemůže bránit, protože máte
svobodu. Druhá škola, která se bouří proti této lži, by mohla říct, že jsou všichni podvodníci, je to vše lež, není žádná pravda - to je
také špatně. Mnoho lidí, kteří si prošli tímto cirkusem kupování guruů, došli k tomu, že se teď máme stát komunisty. To je jen
další extrém. To je popření pravdy. Pravda je ve středu, o tom není pochyb, ale nemůžete si ji koupit na trhu. Zejména na Západě
jsou lidé hýčkáni, jejich ego je hýčkáno a lidé si myslí, že když zaplatí nebo si něco koupí, mohou to vlastnit. Řekla jsem: "Nemůže
zaplatit za Boha." Všichni, co si ve jménu Boha berou peníze, jsou parazité. Parazitující člověk nemůže být vaším guruem, je
méně než vy. Vy jako parazit žít nebudete. Další věc, kterou jsem vám řekla, je, že když je to živoucí proces ve vašem nitru, pak
musíte vědět, že do toho nemůžete vkládat žádné úsilí. Je to jednoduché, jako když se z květiny stává plod. Když začnete
poskakovat nebo stát na hlavě, sundáte si šaty, nebo si oblečete nějaké šaty - stanete se plodem? Co je potřeba k tomu, abyste
skákali, změnili nebo obnažili svoje tělo, co je k tomu potřeba? Každý to dokáže. Sahadža jóga je cesta pro opravdové hledače,
není pro lidi, kteří se honí za falešnými věcmi a nechtějí si to přiznat. Je to kategorie lidí Boha, kteří hledají pravdu, kteří nepřijmou
nic falešného. Je to kategorie odvážných lidí, statečných lidí, kteří odhodí vše, co je obtěžuje nebo svazuje. Lidé, kteří dokáží
odhodit věci a vzdát se jich. Takže Bůh vám dal vše. Když vás s jemnou péčí tvořil, vytvořil vás jako krásné lidské bytosti a
všechny kořeny máte ve svém nitru. Když se budete snažit najít Boha, nebudete spontánní. To vše je umělé. Díky svému úsilí se
začnete pohybovat doleva nebo doprava. Zítra vám podrobně povím o levé a pravé straně, ale dnes vám řeknu, že když jdete
doleva, spadnete do pasti svého podvědomí a kolektivního podvědomí. V sanskrtu tomu říkáme Adi Bhautik. Adi Bhautik.
Bhautik. Znamená to kolektivní podvědomí v našem nitru. Stáhne vás to a začínáte být ztracení, úplně zhypnotizovaní, s vymytým
mozkem. Pokud se dáte doprava, čeká vás výlet ega, což je další past, do které můžete spadnout. Lidské bytosti přijímají
předsudky velice rychle. Předsudky. Jednou byl v Anglii uspořádán pokus s dvaceti lidmi. Deseti lidem řekli, že budou hrát vězně,
a deseti lidem řekli, že budou hrát věznitele. Řeklo se jim: "Je to hra, musíte tam být měsíc a my chceme vidět, jestli ve vašem
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chování nastane nějaká změna." Říkali jim znova a znova: "Je to hra, není to skutečné, je to jen hra." Ale jakmile šli do toho
vězení, tak se věznitelé začali chovat povýšeně a egoisticky a vězni se stali úplnými otroky a trpěli všechna příkoří těchto
egoistických lidí. Z těch dvaceti lidí se pouze jeden vzbouřil, protože byl těmito takzvanými vězniteli zbit, měla to být hra, a oni ho
opravdu zbili. Vyšli z vězení a byli překvapeni, jaké bylo jejich chování. Vězni natolik zeslábli, že byli hospitalizováni kvůli mučení,
kterým prošli. Ti druzí se stali tak egoistickými, že nakonec určitě vstoupili do nějaké politické strany. To je situace lidských
bytostí. S tímto vším se mistři ďábelské povahy - stali falešnými guruy. Jste tak naivní, že jim sami nahráváte. Mají pod kontrolou
mnoho zlých duchů. Mohou vás zhypnotizovat tak dobře, že budete dělat všechny nemožné věci, které budou chtít, abyste dělali.
Takže takto vydělávají peníze, mají ženy, pijí a těší se životem více než jakýkoliv král nebo prezidenti nebo boháč na světě.
Zatímco jejich ubozí žáci jsou odepsaní, protože odevzdali všechno své jmění, peníze, zdraví - vypadají opravdu špatně. Člověk
musí vědět, že když dostanete realizaci, musí se projevovat vaše vlastní síly. Abyste se stali kolektivně vědomými, abyste věděli,
že jste Duch, projevujte sílu kolektivního vědomí. Potíž je v tom, že lidé stále ještě nemají znalosti o Kundaliní v pravém smyslu
slova. Četla jsem - chci říct - viděla jsem, nečetla jsem vše, ale četla jsme některé německy psané knihy, anglické a jiné západní
autory, a byla jsem v šoku. Nemají žádné znalosti o Kundaliní. Kromě vědění - neměli žádnou sílu od Božského, aby mohli zvedat
Kundaliní. Neměli povahu světce, což je potřeba, abyste zvedli Kundaliní. Byli odpornými otroky své lakoty a chtíče a používali
tyto znalosti, jen aby vydělali peníze. Abyste rozuměli základní povaze Kundaliní, musíte vědět, že Ona je vaše Matka. Bylo mi
řečeno, že Němci svou vlast nazývají otčina, ale Otec je pouze divákem této hry. Pouze Jeho Šakti, Jeho síla, Prapůvodní Matka,
Duch Svatý vykonává veškerou práci, aby potěšila tohoto diváka, který jen sedí a dívá se. Sídlí ve vašem srdci jako Duch.
Kundaliní je Duch Svatý, který se odráží ve vašem nitru. Přirozeností Kundaliní je čisté nejvyšší přání. Tato síla se nazývá
zbytková, protože se ještě neprojevila. Nejvyšším přáním každé lidské duše je stát se Duchem. Můžete dělat to a ono, můžete
vyzkoušet vše - nakonec dospějete k závěru, že jste se ještě nestali Duchem. Jen když se stanete Duchem, začne se projevovat
Kundaliní. Nastane její vzestup a Ona je ta, která tvoří pozici jógy, sjednocení s Božským. To je jóga. Jóga také znamená
kaušalam, tedy obratnost. Zručnost, s jakou dokážete vést Kundaliní druhých lidí, úplné znalosti božských zákonů a božských
projevů, to je také jóga, to se také nazývá kaušalam. Existuje mnoho typů jóg, které jsou v dnešní době vidět, protože existuje
mnoho typů guruů. Tělesná jóga je další věc, o které si lidé myslí, že je projevem nejvyššího duchovního života. Tato pochází od
Patandžálího, který žil před tisíci lety v Indii, kdy jsme měli velmi odlišný životní styl. Děti žily do svých dvaceti pěti let v lese s
realizovanými dušemi - se svými guruy. Tam zachovávali celibát a nevinnost, protože respektovali, že si člověk nemůže vzít za
ženu nebo za muže člověka, který patří ke stejné univerzitě. Ta samá univerzita, nevinnost, způsobuje, že studenti stejné
univerzity se nemohli vzít. Tyto univerzity se nazývaly gotry. Dokonce i dnes si nemůžete vzít nikoho ze stejné gotry. Jama
nijama, vjajama - cvičení dělali pouze lidé, kteří nevstoupili do manželství podle potřeby konkrétního centra, které se dostalo do
potíží. My také používáme tyto cviky, pokud jsou potřeba. Dnešní jóga je ale o tom, že si dáte celou dávku medicíny najednou.
Aniž byste se snažili najít, co je váš prakruti, což znamená váš temperament, a co je potřeba pro vaše konkrétní tělo, kde sídlí
Kundaliní, co byste měli dělat, abyste otevřeli konkrétní čakru, kde máte blok. Nikdo ty věci nezná. Je to takový mechanický
proces, který začal - všichni chceme mít stejnou velikost jako bychom byli stroje. Je to velice nebezpečný krok, protože vytváří
překážky, které brání probuzení Kundaliní. Lidé, kteří mají příliš pozornosti na tělesných věcech, příliš tělesně pracují nebo příliš
duševně pracují, se stanou futuristickými lidmi. Stanou se z nich povrchní a vysušení lidé. S takovými lidmi můžete očekávat
rozvody, hádky a rvačky. Největším hathajogínem, kterého jsem poznala, byl Hitler. Používal tantriky z Tibetu, aby mu pomohli
ovládnout lidské ego. Vyvolal u lidí tak násilnickou povahu, že neviděli, co dělají. Existuje mnoho guruů, kteří i dnes dělají totéž.
Vyvolají u vás tak násilnickou povahu, že neuvidíte, co děláte. Nebo způsobí, že se z vás stanou úplné hlávky kapusty, úplně
ztratíte své lidské bytí a stanete se někým jiným. Ale uděláno je to tak dobře, že lidé, kteří neví o Kundaliní a Duchu, mohou být
lehce chyceni. Nazývám Západ výhonkem pokroku, viditelnou částí stromu. Znají vědu, politiku, ekonomii velice dobře. Umí
vyrobit atomové bomby, aby se pozabíjeli. Dokáží vytvořit i ještě horší věci. Nemají znalosti kořenů, z kterých vyrůstají. Můžete
poznat kořeny, pouze když se stanete Duchem, to je začátek. Je to velká nevýhoda pro světce, kteří se narodí na této nádherné
straně Země. Na Západě se rodí tolik hledačů. Protože Bůh si jistě přál, aby měli pohodlný život, dostatek času, aby mohli
pracovat pro Boha - Mají hodinky, aby šetřili čas, šetřili čas, šetřili čas. Na co? Aby mohli jít do hospody? Nebo aby mohli číst
nějaké děsné knihy? Nebo abyste mrhali svým životem u strašlivých guruů? Na Západě máme světce, na Východě máme
moudrost. Na Západě lidé hledají, protože jsou to hledači. Je to zvláštní kategorie lidí, kteří se rodí na Západě. Ale chybí jim
základní moudrost, aby porozuměli tomu, co je pravda. Čeho musíme dosáhnout? Čím se musíme stát? Tuto základní moudrost
nezískáte od lidí, kteří na vás chtějí vydělat peníze. Chtějí si na tom založit byznys. Proto mají dnešní světci velký problém.
Protože patříte k zóně, kterou nazývám výhonkem stromu, lidé propadají kouzlu povrchnosti. Můžete se cítit očarováni někým,
kdo zkouší hýčkat vaše ego. Hýčkat, hýčkat. Nebo někdo, kdo vás zkouší opanovat, jako Hitler. Hledači na Západě mají všichni



velkou zodpovědnost, aby se přiklonili k moudrosti, to je to nejdůležitější. Logicky musíte přijít ke správným závěrům. Ke
správným závěrům. Takže co se týče duchovnosti, jste připraveni. Řekněme, že chci jet do Vídně a ztratila jsem se - jak budu
vědět, že tohle je Vídeň pokud mi někdo neřekne - je to cesta do Vídně? Abych věděla, že je to Vídeň, měla bych především vědět,
jak Vídeň vypadá. Takže člověk dospěje k závěru, že popis kolektivního vědomí už musí existovat ve spisech, které byly napsány
v dávné minulosti. Musí to být ve shodě s poznatky z psychologie, jako je Jungova psychologie. Musí to být v souladu s mnoha
předpověďmi, před tisíci lety byla napsána kniha, která se jmenuje Nadi Granth. Napsal ji Bhrigu, průkopník astrologie. Měli
bychom hledat i v jiných zdrojích. Jsou velcí básníci, jako byl William Blake, který jasně psal o Sahadža józe. Tolik realizovaných
lidí, skvělých lidí jako byl Dante, Homér, můžeme říci, psali o Sahadža józe tolika způsoby. Jestliže se přikloníte k těmto věcem,
budeme vědět, že to je Vídeň. Neměli byste dopustit, aby vám někdo vymýval mozek, někdo, kdo zná velké příběhy nebo přečte
nějakou knihu a pak si ji přetvoří do nějakého vědění a řekne, že je to tak a tak a bude jenom mluvit a mluvit. Nastal čas, abyste
se stali. Nastal čas, aby se tato božská síla projevila. Vidíme, jak se z květiny stává plod, miliardy a miliardy v jejich obdobích.
Vidíme, že dýcháme, vidíme, že trávíme, a neplatíme za to, že? A kdo to vše dělá? Co je to za sílu, která to dělá? Ani o tom
nepřemýšlíme. Bereme to prostě za samozřejmost. Podívejte se na oči, je to ta nejlepší kamera, na jakou můžeme pomyslet, jsou
tak vyvinuté. Podívejte se na lidské tělo, je tak skvělé. Podívejte se na lidský mozek, je tak rozsáhlý. Proč to všechno bylo
stvořeno a kdo to stvořil? Proč z améby vznikly lidské bytosti? Co je tak velkolepého na lidských bytostech, že jsou považovány
za vrchol celého stvoření? Znamená to, že si máme sednout a obviňovat se kvůli maličkostem a nesmyslům? Nebo že máme
plakat nad světskými záležitostmi? Plakat? Ne, máme se stát něčím, co je nástrojem, abychom věděli, že něco nám dá sílu. Tato
všepronikající síla by se měla stát vaší silou. Síla je něco, co je vždy spojováno s násilím, - na lidské úrovni existence. Ale já
mluvím o síle božské lásky, která květy mění na plody, která vás pozvedla z úrovně améby na dnešní úroveň, a která vás
pozvedne do stavu Realizace. Jak se vejce stane ptákem? Jak se ve správném čase pták stane ptákem z úplně obyčejného
vejce? Je to síla Ducha Svatého. Lidé nemají rádi, když mluvím o Kristovi. Jednou v Belgii se mě jedna paní zeptala, proč mluvím
o Kristovi indickým způsobem. Řekla jsem: "Narodil se Ježíš v Belgii?" "Narodil se na Západě?" Mnoho lidí ví, že nežil v Anglii, ale
v Indii. Máte s Ním snad smlouvu, že si myslíte, že vy víte o Kristovi vše? Budete žasnout, ale o Kristovi se psalo v Indii před 14
tisíci lety. Bible není dostatečně velká na to, aby pojala tak velkou osobnost. Tím, že budete říkat: "My milujeme Boha, milujeme
Krista, Kristus je láska," nic nezískáte, to jsou jen představy. To jsou jen fantazie. Skutečnost je, že Kristus žije ve vás a je potřeba
Jej ve vašem nitru probudit. Je to On, kdo řekl: "Musíte se znovu narodit." Co ohledně toho děláte? Zavoláme někoho a řekneme:
"Dobrá, pokřtím tvé dítě." Úplně uměle nalijete nějakou vodu na jeho hlavu a řeknete: "Je pokřtěn." To je umělé. Takže lidé začínají
být rozčarováni tímto umělým chováním a spadnou do dalšího problému. Nikam nemusíte chodit. Váš Duch sídlí ve vašem nitru.
Nemusíte chodit hledat do lesa, vaše Kundaliní je ve vašem nitru. Vaše centra jsou ve vašem nitru. Kundaliní vzestoupí a stanete
se seberealizovanými. Jako se vejce stane proměněným ptákem, vy se stanete Duchem. Nemusíte nikam utíkat. Musíte ale
zaprvé vědět, že o tom musíte poznat vše, to je to nejdůležitější. Jestli pořád musíte číst, nebo se pořád zabýváte svými
myšlenkami a podmíněnostmi, pak se to nevypracuje. Funguje to lépe u lidí, kteří jsou prostí, kteří nejsou moc komplikovaní.
Požádala bych vás, abyste se mne nyní na něco o tom zeptali. Dnes máme jen takový úvod, který jsem vám ve stručnosti podala.
Můžete se ptát. Ale vaše otázky by měly vyjadřovat vaše hledání, to bude lepší. Jestli patříte k nějakému kultu nebo názoru,
přemýšlejte o tom - co jste díky tomu získali? Jsem tu, říkám vám, že se máte stát svým Duchem a to se může uskutečnit v
Sahadža józe. Sahadža znamená spontánní uskutečnění, jóga je spojení. A to je to, čeho si myslím musíme dosáhnout. To je to,
co chcete. Viděla jsem ale tolik lidí, co přijdou, jen aby se se mnou pohádali, když nic nemají, jsou jako obhájci u soudu, kteří
nedostali zaplaceno, protože nedokázali přijmout, že mohla nastat nějaká chyba. Lidské bytosti konec konců dělají chyby, není
na tom nic špatného. Neměli byste se kvůli tomu obviňovat. Nemějte pocity viny kvůli ničemu, protože mluvím o Bohu, který je
oceánem lásky, který je oceánem milosrdenství, který je oceánem odpuštění. My ale nerozumíme tomuto oceánu, jak je velký.
Jak nás krásně čistí, jak nám dává příjemnou koupel, jak nás nádherně obalí svou hebkou hřejivostí, a vezme nás do svého
království. Teď se to vše děje masově. Děje se to v jiných zemích - zejména v Indii, tisíce lidí získává ve vesnicích svou realizaci.
To by se mělo stát i vám všem, co jste tady. Jestliže ale nehledáte, nemohu vás nutit. Můžete vzít koně k řece, dát mu hubu do
řeky - ale kůň sám se musí napít, a těšit se tím. To vše je vaše svoboda. Musíte toho dosáhnout ve své svobodě. Nemůžeme to
nikomu nutit. Není vůbec potřeba, abyste byli nějak agresivní. Protože dokonce i kdybych chtěla, nebudu vám moci dát realizaci.
U některých lidí to musí nějaký čas pracovat. Takže vás musím požádat, abyste k sobě byli laskaví a spravedliví. Jestliže jste
hledači, musíte mít realizaci. Proto jsem tady. Přišla jsem, abych vám něco dala. Nemělo by to provokovat vaše ego. Jak jsem
říkala dnes ráno, nechápu žádné zákony, nechápu žádný copyright, nechápu pojištění, neumím řídit. Ale znám jedno, znám
Kundaliní. Takže se neciťte zranění tím, co znám, poznáte to sami. Budete to schopni dělat sami. Jeden člověk, co dostal v Indii
realizaci, už dal realizaci deseti tisícům lidí. Zítra vám řeknu také o probuzení Kundaliní, které jako vedlejší produkt léčí



nevyléčitelné nemoci jako je rakovina a další nemoci. Léčí mentální choroby a povím vám, jak vás vytáhne ze sevření zlozvyků.
Jak se stanete svým vlastním guruem. Takže bych od vás chtěla nějaké otázky. Pokud máte nějaké otázky, prosím ptejte se mě,
úplně beze strachu. Velmi vám děkuji. Nechť vám Bůh žehná. Mátadží, ptá se na rozdíl mezi Purušou v indickém jazyce a
Duchem Svatým. Puruša? Puruša je Bůh Všemohoucí. Duch Svatý je Jeho síla, která se projevuje v tomto vesmíru a je to
Kundaliní ve vašem nitru. To je Duch Svatý. Nazývá se Ádi Šakti. Ádi Šakti znamená Prapůvodní síla. Ptá se, jaký typ meditace
vyžaduješ. To vám povím. Dobrá otázka. To je to, co vám řeknu. Matko, ptá se na projevy vzestupu Kundaliní. To vám také povím
později - to vše, to je celé téma, o kterém budu mluvit. Budu tady ve Vídni mít tři přednášky. Jednu lekci jsem zamýšlela jako
úvod, pak vám rozhodně povím vše, co s tím souvisí. Vše. Žádná tajemství. Ptá se, co člověk cítí, když Kundaliní stoupá. To vám
povím hned, to vám řeknu. Poprvé ucítíte všepronikající sílu jako chladivý vánek Ducha Svatého. Bude vycházet i z vaší hlavy.
Také na vašich prstech, budete jej cítit všude kolem vás. Ptá se, co se bude dít s dýcháním a se srdcem. Bude úplně normální.
Říká, že to pak není Kundaliní. Proč, co by se mělo stát, měli byste snad umřít? Něco jste si přečetl, teď to sám zažijete a ověříte
si to. Četba není dobrý způsob přesvědčování, je to průměrnost. Můžete si přečíst tisíce knih, ale nemůžete získat realizaci
čtením knih. Matko, věříš tomu, že všeobecně žádného gurua nepotřebujeme? Ne, gurua potřebujete - v tom smyslu, že pouze
osvícené světlo může osvítit další. Kde jsou ale opravdoví guruové? Všichni se schovávají v Himalájích nebo v nějakých jiných
místech, a když jim o vás řeknu: "My se o ty lidi nezajímáme." "Nejsou to hledači." Jedině lidé, kteří se zajímají o vaše peněženky,
jsou tady, na trhu. S velkým přesvědčováním jsem poslala jednoho gurua do Ameriky, za tři dny byl zpátky. Řekl: "Mám těch
Američanů dost." "Strašní lidé." "Rozumějí jen dolarům." "Nechtějí žádnou Skutečnost." "Na to nemají čas." Matko, ptá se, zda
může získat realizaci pouze po jisté meditaci, nebo jestli je můžeš připravit pro tuto zkušenost ty. Jestliže jste lidská bytost,
můžete dostat realizaci. Jste již připraveni, protože jste lidské bytosti. Jestliže je vaše lidská podpora trošku poškozená, pak
Kundaliní může vzestoupit a zase o něco spadnout. Pak může zase o něco stoupnout a tam se upevní. Matko, nerozumí tomu,
jak k té spontánní zkušenosti přijde. Myslí si, že musí meditovat nebo něco. Nemůžete meditovat, musíte vstoupit do meditace.
Je to velice prosté. Řeknu vám, co se ve skutečnosti stane. Musíte ke mně takto namířit ruce. Podobně jako se strom zazelená
listím, stejně tak vy můžete své ruce namířit ke mně. Já jsem realizovaná duše a tato informace projde vašimi prsty. Skrze ně ta
informace půjde ke Kundaliní. A Ona vzestoupí. Spontánně. Jako Matka Země, když vložíte semínko do Matky Země, semínko ví,
že to je Matka Země a klíček - klíčící síla - sama začne stoupat. Pak jste v meditaci, nemusíte dělat meditaci, jste v meditaci.
Pokud mají někteří lidé bloky, pouhým okem budete moci pozorovat pulzování Kundaliní v křížové kosti. Můžete vzestup
Kundaliní slyšet stetoskopem, dokonce i vidět svýma vlastníma očima, pokud je někde překážka. Jak se dostane nad Agnya
čakru, stanete se bezmyšlenkově vědomými. Jste vědomí, ale nemáte myšlenky. Je mnoho lidí, kteří mluví o bezmyšlenkovém
vědomí, ale nikdy jej nedosáhli. Pak se dostanete dál, jak přijde na vrcholek vaší hlavy, budete cítit, jak vám tady na hlavě bude
pulzovat. Pak ucítíte, jak vám vychází chladivý vánek z hlavy. Člověk musí vědět, že můžeme třeba skákat, dělat různé věci, to
může dělat každý. Ale živoucí síla dokáže dělat věci, které my dělat nemůžeme. Nemůžeme udělat chladný vánek vycházející z
hlavy. Je to tak? Nejste tu proto, abyste byli spokojeni, když dostanete falešné osvědčení, vy sami si musíte vystavit osvědčení.
Pak budou vaše prsty osvícené. Protože existuje sedm center - pět, šest a sedm. O nich vám podrobně řeknu zítra. Všechna
budou osvícena. A díky prstům můžeme rozlišit, která čakra má u koho blok. Jestliže je napadená levá strana, to znamená, že je
tu citový problém. Jestliže je napadená pravá strana, znamená to, že je tu tělesný nebo mentální problém. Pak můžete také
poznat permutace a kombinace, které jsou dekódovány a můžete si je ověřit. Když zde sedíte, můžete zjistit o všech lidech,
dokonce i o zesnulých - zda byli realizovaní nebo ne. Jestliže byli realizovaní, ucítíte chladivý vánek. To je ustanovené spojení s
Božským. Jakoukoliv absolutní otázku můžete položit - jestliže je odpověď "ano," ucítíte chladivý vánek, jak fouká. Jestliže je
někdo falešný, bude vás to pálit. Jestli je to ďábelská povaha, můžete dokonce mít puchýře, trošku. Jestliže má někdo brzy umřít,
ucítíte znecitlivění na prstech. Jestliže někdo brzo umře, dostanete na prstech pocit znecitlivění. Jakmile budete mít znalosti o
čakrách, pak se musíte naučit, jak je dát do pořádku. To vědění je celé vaše a má vám být dáno. Vše musí být zdarma, jak jsem
říkala. Vše musí být zdarma, jak jsem říkala. Je to jako bych byla pokladníkem v bance. A já vám dávám, co už dávno máte ve
svém nitru. Také vědění o věcech, které máte. Jak je používat. Je těžké uvěřit, že by tu mohl být někdo takový. Mnoho jich tu
takových bylo a já jsem jedna z nich. Nechť vám Bůh žehná. Jakého jsi náboženství, Matko. To je náboženství všech
náboženství. Protože je esencí všeho. V podstatě všechna náboženství byla počata pouze živoucí silou. Všechny inkarnace a
všichni proroci měli pravdu, všichni byli spojeni. Úplná shoda. Je to tak propojená věc v našem nitru, oni jsou v nás. Všechny ty
nádherné květiny, které vyrostly na Stromě Života, byly utrhnuty jedna po druhé a řekli: "To je moje, to je moje." Květiny jsou mrtvé
a škaredé. Mátadží, mnoho z nás slyšelo, že je velice nebezpečné Kundaliní probouzet. Jsem si jistá, že to víš. Ano, ano, všichni
to tak říkali. Mé dítě, to je jediná úniková cesta, kterou měli. Je to jediný únikový východ, který mají. Je to obtížné, vaše karma, ty
vaše věci. Pokud mám použít tuto kameru, řeknu, že to je nad mé síly. Měla bych být upřímná a řeknu vám, že o tom nic nevím.



Něco o tom musím vědět, to říkám s jistotou. Tři otázky. Jeden po druhém, teď, tento muž se ptal na této straně. Je tu nějaké
spojení s parapsychologickými silami? Ne, to je Adi Bhautik. Parapsychologie. Parapsychologie se zabývá Adi Bhautik. To je levá
strana, kolektivní podvědomí. Nemůžete vysvětlit, co děláte, víte, létáte ve vzduchu, co děláte, nevíte. Jak léčíte, nevíte. Jste slepí.
Ale v Sahadža józe to umí i malé děti. Jestliže se narodí jako realizovaný, tak to umí. Ví, které čakry jsou u lidí napadené. Jestliže
to jsou velmi vysoce realizované duše, pak také znají Kundaliní. V současnosti se mnoho dětí rodí realizovaných. Ti, kdo nejsou
realizovaní, jsou rodiče. Nerozumí svým dětem. Velcí světci se rodí na této zemi v dnešní době. Dokud nedostanete svou
realizaci, nebudete jim rozumět. Pokud budete se slepými lidmi diskutovat o barvách, jak to půjde? Jestli máte oči otevřené, jestli
je světlo rozsvíceno, můžeme vidět vše. Je to jenom malý skok, malý průlom - jenom trošku. Pro tento průlom je třeba jen malý
skok. Matko, on má něco s geometrií. Je nějaká síla v geometrických obrazcích? Samozřejmě. Ano, samozřejmě. Vše má svou
sílu. Neznáte esenci ničeho. Matematika má síly - jak získáte vzorec? Řekněme vzorec pro pí. (Jogín oznamuje následující
přednášky v Urania, ve Vídni.) Můžeme říci - co jsi říkal, Gregoire? Jen navrhuji, že většina otázek bude zodpovězena na tvých
dalších přednáškách... Je lepší je napsat. Zodpovím je, to bude lepší. Ve své přednášce je zodpovím. Ale navíc, je to oceán
vědění. Až vy sami budete mít světlo, budete vše vidět sami. Existují také knihy, které napsali sahadža jogíni, pro ty, co hledají
Sahadža jógu. Nedáváme je ale lidem, kteří ještě nejsou upevnění. Dokud se neupevní vaše realizace, tyto knihy nedostanete.
Mohou být jako jiné knihy a můžete pak zanedbat váš vzestup. Co napsal Gopi Krišna o Kundaliní? Gopi Krišna - tu knihu
prodejte. Kdo je Gopi Krišna? Dal někomu realizaci? Jaké má oprávnění psát o Kundaliní? Píše jako nějaký vesničan, který se
dotkl elektřiny a říká, že elektřina pálí. On je jako - běžte a podívejte se na jeho soukromý život - jaký život vede. Přinejmenším
musíte vědět, že když mluví o Kundaliní, mluví jako třetí strana. Mluví o šoku. Říká, že dostane ránu - to znamená, že o tom nic
neví. Chcete zažít nějaký šok? Proč v něj věříte? Co vykonal? Opravdu vás naplňuje jen čtení knih, mé dítě? Jste hledač, proč by
vás měla naplnit kniha? Proč si to nevyzkoušíte sami? Jak jsem už řekla, koupil si knihu a plýtvá časem všech kvůli této knize.
Nic dobrého pro nikoho nevykonal. Jediná dobrá věc, kterou udělal, je to, že si vzal 65 lakh rupií od indické vlády na takzvané
výzkumné centrum, které stále nevzniklo. Protože tehdejší ministr, který rozhodoval, byl také z Kašmíru. Musím vám říct jednu
věc. Indové jsou velmi inteligentní lidé, a jestliže jsou nečestní, nikdo je nemůže předčít. Jsou to mistři minulosti, mistři minulosti.
Cítím také, že Indové trpěli útoky, kterých se jim dostávalo od vás, bílých lidí, to byl hrubý vnější útok. Nyní se od nich na vás vrací
subtilní úder, tomu musíte porozumět. Nahlas. Takže člověk nesmí věřit něčemu jen proto, že je to zveřejněno. Kolik práce stojí
vytvořit knihu? Protože jste přečetli jednu knihu, nemáte žádný důvod brát čas druhým, není to slušné. Děkuji. Co ještě, ano?
Matko, myslí si, že je potřeba jisté charakterové zralosti, aby Kundaliní vzestoupila. Ano, o tom není pochyb. Ale tuto zralost
získáte se silou svého Ducha. Když váš Duch září na všechny strany, vaše pozornost se stane osvícenou. Pak rostete do nových
oblastí. Můžeme vám dát příklad ptáka, který se zrodí z vejce. Ve skutečnosti se pták řekne v sanskrtu dvidža a seberealizovaný
člověk je také dvidža. Znamená to dvakrát narozený. Nejdřív se pták dostane z vejce a pak se pokouší trochu létat a nakonec
obdrží sílu, stane se sebejistým a roztáhne křídla. Na začátku se ale ptačí máma stará o své mládě. Schová se někde a zavolá na
mládě, aby dostalo odvahu létat. Tak se to vypracuje. Máme hodně lidí z Itálie a Anglie, Švýcarska a Austrálie, kteří mi sem přijeli
pomoc. Jsou to realizované duše, vědí, jak plavat. Takže příště nebudu muset dovážet lidi zvenčí, doufám, do Vídně, protože vy
všichni vyrostete v krásné lidi, všemocné a plné slávy. Jsem si jistá, že se to stane. Buďte ale pravdiví. Buďte k sobě poctiví a
laskaví. Protože jste hledači a neznáte svou minulost. Takže získejte svou korunující slávu a těšte se věčnou blažeností nebes. V
pořádku. Teď bychom měli udělat pokus. Nebude to moc dlouho trvat. Člověk by do toho měl jít. Aniž byste vynakládali úsilí,
dejte ruce takto. Sundejte si boty, aby nám pomáhala Matka Země. Dejte si chodidla na zem. Dejte si prosím chodidla rovně na
zem. Otevřete své dlaně takto. Zavřete oči. Ten pán, co se ptal, jestli chce odejít, může odejít, nebo jestli chce sedět, ať si dá
raději ruce takto. Ti, kteří jsou neoblomní, kazí druhým vibrace. Jsou tu jen, aby rušili. Jestli chtějí zažívat šoky, ať je mají. Tak -
dáme ruce takto. Zavřete oči, prosím. Mějte oči zavřené. Je to úplně naopak než u hypnózy. Mějte ruce rovně a uvolněně na klíně.
Mějte oči stále zavřené. Udělejte si pohodlí. Nevkládejte žádné úsilí, prosím. Mějte jen oči zavřené, to je důležité. Protože když
Kundaliní stoupne nad vaši agnyu, jestliže jsou oči otevřené, bude tam překážka. Dám vám pár pokynů, jak si zvednout Kundaliní.
Ale oči neotevírejte. Dejte levou ruku směrem ke mně a pravou na vaše srdce. Ruka namířená ke mně by měla být na vašem
klíně, tak jako předtím. Na klíně, dlaní vzhůru. Když dáme ruku na Ducha, zeptáme se ve svém srdci, "Matko, jsem Duch?"
Zeptejte se třikrát. Co cítíte? Dejte pravou ruku na levou stranu krku, pravou ruku. Zepředu. Zase to řekněte. To je problém
Západu, pořád se setkávám s lidmi, kteří se pro nic za nic obviňují. Řekněte ve svém srdci: "Matko, já nejsem vinen." Řekněte to
osmkrát: "Matko, já nejsem ničím vinen." Dejte si ruku níže, na své břicho, zeptejte se: "Matko, jsem svým vlastním guruem?"
Zeptejte se desetkrát. Dejte pravou ruku na břicho a zeptejte se: "Matko, jsem svým vlastním guruem?" Levou ruku směrem ke
Mně. Na břichu. Zeptejte se, "Matko, jsem svým vlastním guruem?" Levou ruku mějte na klíně. Kde máte klín? Zeptejte se
desetkrát. Říkejte to nahlas. "Matko, jsem svým vlastním guruem?" Dejte ruku zpět na srdce a řekněte: "Matko, já jsem Duch."



Řekněte to dvanáctkrát. Takový je počet "podpletení", které máme. "Matko, já jsem čistý Duch." Dejte ruku na krk a řekněte třikrát:
"Matko, nejsem ničím vinen." Je to velice důležité. Dejte si pravou ruku na čelo. Musíte říct: "Matko, odpouštím každému."
Řekněte to od srdce, upřímně dvakrát. Dejte si ruku na vrcholek vaší hlavy, dotýkejte se tohoto centra prsty, tam, kde jste měli
měkkou kost a pohybujte jí po směru hodinových ručiček. Pohybujte svým skalpem po směru hodinových ručiček, dopředu a
dozadu. Zvedněte ruku a vnímejte, jestli tam vnímáte, jak vchází chladivý vánek. Co je to? Výše. Výše. Tak je to lepší. Teplé. Je to
horké. Dejte si na vrcholek hlavy vaši levou ruku a vnímejte, jestli cítíte chlad. Lepší. Zvedněte pravou ruku a dejte si levou na
játra. Dejte si pravou na hlavu. Játra. Levou na játra. To je špatně. Dobře. Vyrovnejte levou a pravou stranu. Zleva doprava. Jestli
můžete, levou napravo. Zvedněte ji. Levou napravo. Tak je to správně. Vnímejte, jestli cítíte chladný vánek. Lepší. Dejte nyní obě
ruce směrem ke mně. Vnímejte, jestli v dlaních cítíte chladný vánek. Jen vnímejte. Běžte okolo. Ano? Cítí to? Níže. Zatlačte
pořádně. Pořádně. Zkuste jeho hlavu. Ať se cítí pohodlně. Prosím, nemějte pocit viny. Vypracuje se to. Jaké to je? Začalo to?
Dobře. Nepřemýšlejte o tom. Začne to fungovat. Chladný vánek vychází z mnoha lidí. Zvedněte ruku a uvidíte sami. Řekněme, že
chladný vánek vychází z hlavy u mnoha lidí a vnímejte to. Nepřemýšlejte o tom. Dobře. (Šrí Mátadží posílá chladný vánek přes
mikrofon.) Je to lepší. Nejdřív to ucítíte na hlavě. Pak na konečcích prstů, jak budete růst. Ale někteří mohou cítit obojí. Cítí to?
Lepší? Je to teď lepší? Dejte ji na srdce. Trochu výš. Pořádně přitlačte. Na této straně. Pohybujte jí ve středu srdce. Ve středu
srdce, na této straně. Ve středním srdci. Pořádně přitlačte. Položte ji na Kundaliní. Dejte ruku na Kundaliní. Přitlačte. Trochu výš.
Tak. Dejte vaši druhou ruku takto zvenku. Levá Svádhištána. Pravá Svádhištána. Někteří z vás to musí říct znovu: "Matko, nejsem
vinen." Teď musíte říct: "Matko, prosím, dej mi mou realizaci." Musíte o to požádat, protože nemohu překročit vaši svobodu.
Pravé srdce. Požádejte sedmkrát. Jakmile budete cítit chladný vánek, zavážeme to. Všichni sahadža jogíni by je měli zavázat. Ti,
kteří nad hlavou cítí chladný vánek, prosím zvedněte ruce, všichni. Můžete si to sami ověřit. Pohybujte rukou nahoru a dolu. Má
to. Zvedněte ruku, jestli cítíte chladný vánek v rukách. Zvedněte je. Máte to? Strašné. To půjde ven. Budete se muset toho muže
vzdát. Ale abyste si to udržel a upevnil to, musíte nás poslechnout. Získal jste to díky svému hledání, ale půjde to dolu, jestliže
máte problémy, nebo jestli děláte věci, které by se neměly dělat. Takže nás, prosím, poslouchejte. Zítra, prosím, přijďte znovu.
Budete růst. Zítra budete zase vnímat ten rozdíl. Vše, co máte na krku, musíte dnes večer sundat. Sundejte si hodinky.
Osvoboďte se. Dostanete fotografii. Máte to? Dneska? Tak jo, zítra dostanete fotografie. Zítra se musíme znovu upevnit. Prosím,
nepřemýšlejte o tom, ani o tom nediskutujte. Je to nad myšlenkami. Udržujte si své klidné chování. Nechť vám Bůh žehná. Nyní
vás naučím, jak zvedat Kundaliní. Otevřete oči. Dejte si ruku na střed Kundaliní, levou ruku. Začněte točit pravou rukou. To je ruka
činnosti. Takto. Dopředu, dolu, zpátky a nahoru. Zvedněte ruce co nejvíc a udělejte uzel na svojí Kundaliní. To je poprvé. Teď
další, probuzení. Pohybujte rukou zase stejným způsobem a pomalu. Ruka bude točit sama. Jestliže je to vyčištěno, půjde to
mnohem rychleji. Nevynucujte to. Vytáhněte to nahoru a udělejte jeden uzel. Pomalinku, hodně točte. Ještě jeden a spusťte dolů.
Ještě jednou. To je potřetí a naposledy. Vytáhněte ruce co nejdál a udělejte velký... udělejte uzly - jeden, druhý, třetí a stáhněte
dolu. Ruce dejte takto. Zahoďte vše a vnímejte. Vnímejte proud ve vašich rukách. Cítíte chladný vánek. Někteří to určitě cítí.
Budete se cítit plní míru a pohody. Bude se vám dobře spát. Noste obyčejné šaty, volný oděv v noci. Volné a jednobarevné a jak
zítra přijdete, nediskutujte. Jsem tu na dva dny a jsem si jistá, že než odjedu, upevní se to. Musím vás pokorně požádat, lidé, kteří
nosí oranžové šaty a to všechno, prosím, nenoste je. Jestli zítra bude čas, řeknu vám tajemství, které se toho týká. Poslouchejte
mně šest sedm dní, když jste se mnou. Jsem vaše Matka a přišla jsem, abych vám řekla, něco, co je Pravda. Jen mě
poslouchejte, noste jednoduché oblečení i zítra se oblečte jednoduše, nic těsného, aby Kundaliní mohla snadno... Něco
normálního, noste něco normálního. Cokoliv, co nosí normálně lidé ve Vídni, to noste. Nic nenormálního. Nechť vám Bůh žehná.



1982-1007, Svadhištána čakra (4 min)

View online.

19820710 - Svadhištána čakra (Birmingham, Anglie)

Tak se dostává do hry druhé centrum. Centrum, kterým myslíte, přemýšlíte o své budoucnosti, plánujete. Vaše tělesné - myslím,
že to už stačí, můžete to vypnout? Můžete to vypnout? Vypněte to světlo prosím, to už stačí. Toto mám celou dobu, to už stačí.
Přemýšlíte. Na přemýšlení je potřeba energie, a tuto energii získáváte z tukových buněk, které jsou ve vašem žaludku a mění se
pro použití v mozku. A když se tato přeměna odehrává, toto ubohé centrum musí velmi tvrdě pracovat. Když přemýšlíte, aktivuje
se toto centrum. Musí pracovat velice, velice tvrdě kvůli jediné věci, kterou je se starat o přísun tukových buněk. Je tu příliš
mnoho světel. Můžete je vypnout? Chci říct, ne tamta světla, ale ty tři tady. Děkuji, stejně jsou tyto příliš… Jestli můžete vypnout
tady ty tři, bude to lepší. Ne, tyto tři. Tyto tři moc svítí. To není vůbec potřeba, jsou tři, co je tam? Chci říct, že mě jinak vidí. Vidíte
mě? Je to jako při natáčení filmu. Tak, toto centrum, které se jmenuje Svadhišthána, je centrum, které vám dává vaši budoucnost,
energii myslet na vaši budoucnost, na vaše plány. Dává vám energii realizovat projevy vaší tělesné práce, tělesného cvičení nebo
práce. Toto ubohé centrum musí pracovat kvůli jediné věci, kvůli přeměně tuku pro použití v mozku. Když jedno centrum, které
musí dělat mnoho jiných věcí, začne vykonávat jenom jednu činnost, všechno ostatní začne zanedbávat. Výsledkem jsou
problémy, protože se musí starat o játra, slinivku, ledviny i o slezinu. Jakmile se pustí jen do jediné činnosti, naprogramuje se pro
výkon této jediné činnosti a přestane se starat o ostatní. Pak máte špatná játra, dostanete cukrovku, máte problémy s ledvinami
a vysokým krevním tlakem. Také můžete dostat velice vážnou nemoc, rakovinu krve. Sahadža jóga dokáže všechny tyto
problémy vyléčit. Jsou to jen tělesné problémy, ale ona dokáže vyřešit i tyto problémy. Protože pokud se toto centrum začne
zase chovat normálně, pokud je přinuceno se chovat normálně, je velice jednoduché vyléčit všechny tyto nemoci, které jsou
způsobeny přílišnou aktivitou, přílišným přemýšlením, příliš používanou obrazotvorností. Je velice nebezpečné pořád přemýšlet
o budoucnosti.
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1982-1017, Navarátri púdža, 17/10/1982,(nekontrolováno), Hampstead, Anglie

View online.

Je skvělé, že dnes v Anglii oslavujeme uctění Panny. Jak víte, podle Sahadža jógy je Anglie srdcem, kde sídlí Duch Šivy. A to, že
by Panna měla být respektována, velebena a uctívána v Anglii, je, myslím, pro všechny sahadžajogíny velkou ctí. Nyní je třeba se
zamyslet, proč se přikládá Panně takový význam. Proč je Panna v takové úctě. Jakou má Panna moc, že může porodit dítě
takové velikosti, jakou měl Kristus, že může ze svého těla stvořit Šrí Ganéšu, že může chránit nevinnou, dynamickou sílu svých
dětí, které jsou bez ega, které nepoznaly, co je ego. Tato velká moc a síla sídlí v osobě, která má spoustu 'guru punyas' [ctností
gurua], která v předchozích životech vykonala spoustu dobrých věcí, která vždy chápala, že panenství je síla vyšší než jakákoli
jiná síla, a s veškerým svým úsilím a péčí panenství a čistotu ochránila. Jak víte, v našem těle je umístěna jako Kundaliní, což
znamená, že (Kundaliní) je Panna. Je nedotčená, touha stát se Duchem je bez jakékoli poskvrny 'nirmal'. Nemá žádnou vadu, její
čekání je čisté. Neexistuje jiná touha než být sjednocena s Božským. Všechny ostatní touhy skončily. Je to pro mě velmi obtížné
téma, mluvit o tom v západních zemích. Je to trapné. Nechci, aby si kdokoli z vás, ať už muži nebo ženy, vypěstoval v mysli pocit
viny. Protože to je jedna z největších vad, jak víte, a v pozdější fázi tento pocit viny působí opačným směrem. Nijak vám
nepomůže. Ale když pochopíme, že máme tyto problémy, musíme vůči tomu být pokorní, nemít pocity viny, ale pokoru. Pokud
vůči tomu nejste pokorní a agresivně se dožadujete toho, co jste získali ze Sahadža jógy, a neustále si na to stěžujete, přičemž
nevidíte, jaké jsou vaše vlastní 'punje', co si zasloužíte? Vaše Kundaliní se navzdory všem vadám pozvedla. Víte to. Jste
požehnaní. Takže místo stěžování si nebo agresivity musíte vědět, že je to vůči vám velká laskavost. Největší laskavost; že je
vám zcela odpuštěno, že vám bylo uděleno toto velké požehnání. A abyste k němu dospěli, musíte tvrdě pracovat. Necítit se kvůli
tomu provinile, ale být pokorní, být vděční, že navzdory tomu, co jsme udělali - naprosto si sami se sebou zahrávali - přesto dnes
sedíme jako Boží Dévové. 'Somarasa' [nápoj bohů], což je 'charna amruta' [ambrózie z lotosových nohou], je voda, která omývá
Matku, jen vy ji smíte pít, pouze Dévové. Sedíte v této kategorii, a jak je možné, že se něčeho dožadujete? Musíte se pokořit. Tím,
že vidíte svou minulost, ať už jsme se dopustili jakýchkoli chyb, jsem v tom s vámi, abyste se necítili provinile. Je to velmi trapné,
jak jsem vám řekla, ale zkuste se tomu prosím postavit čelem. Musíme čelit sami sobě, tomu, jací jsme. Výhodou Indů je, že
Kundaliní je tam přítomná. Takže ať Indové udělají cokoli, vždycky si uvědomují, že je to špatně. Pro ně je ctnost ctností, i když
ctnostní nejsou. Spravedlnost je spravedlností, i když oni nejsou. Vědí, stále jsou si vědomi toho, že dělají něco špatného.
Neříkají si: „Co je na tom špatného?“ Ani nepropagují věci, které jsou zjevně špatné a proti panenství, proti vznešenosti, proti
božství. O satanských záležitostech nikdy nehlásají, že to je Bůh. Jsou pokrytečtí, dobrá, ale jsou si neustále vědomi, že tyto věci
jsou špatné. Celá společnost je taková. Protože tam přebývá Kundaliní. Když ztratíme nevinnost a panenství, první, co se s námi
stane, je, že se začneme orientovat na své ego a začneme přemýšlet: „Co je na tom špatně?“ Vaše šakti [síla] je vaše Kundaliní a
Ona je panenstvím. Ona je vaší silou. Ona je vaší mocí. Vaše nevinnost je vaše síla, den, kdy jste ji ztratili, je dnem, kdy jsme
spáchali prvotní hřích. Takže pro nás je velmi důležité, že vůči tomu musíme být velmi pokorní a že musíme něčeho dosáhnout.
Čeho? Ne království a nějakého přepychového života, ale sídla v této svaté zemi Šrí Šivy. Šiva je odpuštění, odpouští všem,
dokonce i rakšasům [satanistickým lidem z pravé strany] může být odpuštěno, ale může jim být dána realizace? Dokonce i
pišačiům [satanským lidem z levé strany] může být odpuštěno, ale může jim být dána realizace? Odpuštění je něco jiného.
Jedním aspektem je odpuštění, aby mohli zůstat po delší dobu, mohou žít déle díky Šivovu odpuštění. Takže co? Ale jaký je to
ubohý život! A lidé, kteří nejsou nevinní, nikdy nemohou rozdávat radost. Sami jsou nešťastnými tvory a činí nešťastnými všechny
ostatní. Arogance není dětská vlastnost. Musíme být jako děti. A i když jste takoví nebyli, realizace vám byla přesto dána. Nyní
však sedíte s Dévy, dokonce výše než oni. Co je tedy naší ozdobou? Je to pokora. Je to jednoduchost. Ne chytrost, arogance,
shazování druhých, předvádění se, ale naprosté odevzdání se, vzdání se všech svých egoistických vlastností. Nechte v sobě
znovuzrodit panenství. Ode dneška musíte všichni složit slib, je to pro nás novoroční den - že se všichni vzdáme svých hrozných
temperamentů, dominantní povahy, prosazujícího se chování, egoistické tvrdosti, dominance. Nevím, jaký mají smysl. Dokud se
toho nevzdáte, Pán panenství, Šrí Ganéša, nebude moci korunovat vaši Ádžňa čakru. Ať už jsme dosud udělali cokoli, mělo by
nám to dát jen toto: kdyby nám naše minulost dala představu, jak pokorní musíme být k sobě navzájem, ke všem
sahadžajogínům, jak laskaví musíme být, jak milující, jak univerzální. Panna nemůže přijmout myšlenky, které nejsou univerzální,
nemůže! To je znakem Panny, protože ona je univerzální ze své podstaty. Všechen fanatismus, rasismus, kastovní systém,
všechny tyto věci, které uměle oddělují muže od muže, ženu od ženy, národ od národa, to vše skončí, jakmile se stanete
nevinnými. Ale nemůžete se stát nevinnými vymýváním mozku, tak to nejde. Probuzením Kundaliní ovšem ano. Ale abyste si to
udrželi, váš pokrok by měl směřovat dovnitř a ne ven. Měli byste hledat své kořeny. Ona je totiž 'múla'. Představuje kořeny vašeho
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bytí. Zhmotňuje všechny vaše kořeny. Vaše pozornost by tedy měla směřovat k vašim kořenům, a ne k vašim výhonkům, těmi
jste už byli. Postavte se sami sobě a nyní rozvíjejte své kořeny. Celá západní společnost je bez kořenů, to vidíte. Ztratili jsme své
kořeny, postavme se tomu jako lidé Západu, protože jsem dnes s vámi také. Musíme najít své kořeny. Vidíte, že strom, který
nemá kořeny, usychá, neposkytuje stín a stává se z něj suchý, strašný, umírající strom. Když odumře, na někoho spadne. Roste z
něj trní, ze všech uschlých věcí roste trní. Je to jako poušť, kde mohou růst jen trny. Když se celá společnost stane tak hloupou,
že se navzájem nenávidí, je materialistickou, pak tam nebudou růst růže, nebudou tam růst lotosy, zatímco vy jste lotosy této
země. Narodili jste se v bahně, to je v pořádku, ale teď se vraťte k sobě. Byli jste krásní. Jste jako lotosy, spadli jste do tohoto
bahna, stali jste se bahnem, ze kterého jste vzešli díky své pravé povaze. Nyní jste se stali lotosy, ale není v nich vůně. Lotosu bez
vůně nelze porozumět. Lotos musí mít vůni. Vůni, která překoná špínu tohoto bahna. Musíte vyrůst mnohem více, než mohou
Indové. Ale je to naopak, žasnu nad lidskou arogancí. Začnou si stěžovat na tohle, stěžovat si na tamto, stěžovat si na ono. Co si
o sobě myslí? Kdo jste? Protože nemají vyvinuté kořeny. Jakmile rozvinete své kořeny, okamžitě se do vaší povahy začne
dostávat pokora. Existuje umělá pokora, která nevychází ze srdce. Ta (pravá) přijde, až když se stanete pannami, stanete se
nevinnými. Nevinnost neznamená pouze morálku, neznamená pouze to. Mnoho lidí si myslí, že když jste morální člověk... - nikoli.
Znamená to také nematerialistický postoj. Pro lidi je koberec důležitější než jejich vlastní děti. Od rána do večera budou říkat
drsné věci, jen aby zachránili pár nesmyslů, které tu zůstanou natrvalo. Materialismus je rána, která vás zasáhne, která zasáhne
vaši nevinnost. Pokud materialismus znamená vyrábět věci, které mají druhým přinést štěstí, pro obdarování druhých, jako pohár,
který nese nektar, jestliže je materialismus tímto pohárem, který dává nektar lásky, pak je to v pořádku. Ale ten pohár nejíte, že?
Mně materialismus připadá, jako by lidé jedli pohár, a ne nektar! Je důležitější pohár, nebo nektar? Dejme tomu, že existuje zlatý
pohár a je v něm jed, vezmete si jed, protože je ve zlatém poháru? Pokud si ho vezmete, pak samozřejmě bude mít větší cenu
zlato. Vezme si někdo vědomě jed ve zlatém poháru, protože je ve zlatě? Žádný zdravý rozum! Není v tom vůbec žádný zdravý
rozum! To, že hmotné věci vám nemohou dát štěstí, je základním principem ekonomie. Za svůj život jsem se přesvědčila, že
cokoli hmotného vám přinese největší štěstí tehdy, když to můžete někomu dát. Tak jsem to viděla vždycky. Víc mě baví dávat
než brát. Chci říct, zkuste někdy něco rozdat a uvidíte, jak se budete cítit šťastní. Samozřejmě by se to nemělo dělat kvůli tomu,
že se toho chcete zbavit! Vlastně je to možná jediný důvod, proč to děláme. Protože veškerý váš majetek je stejně bolehlav, a to i
v té nejjemnější podobě. Jakékoli vlastnictví je jako posedlost, je to otroctví. Brání vám ve svobodném růstu. Ale jde to ruku v
ruce. Víte, lidé se mě ptají: „Jak to, že ti, kdo jsou tak bohatí, jsou tak chamtiví? Proč jsou tak chamtiví?“ Lidé to nedokážou
pochopit. Pokud něco bude o cent dražší, celá Anglie vzplane. Neustále slyšíte jen o tom, že došlo ke zdražení o tolik procent, a
oni kvůli tomu stávkují. Nechápu, jak to všechno evidujete? Kdyby se mě někdo zeptal, jaká je cena cukru tady a tam, nevěděla
bych, ale věděla bych jen, že je levnější než tam. Protože jsem nevinná. Dostávám věci úplně nejlevněji, vždycky, viděla jsem, že
vždycky dostávám věci nejlevněji. Protože jsem tak nevinná. Moje nevinnost mě vede na místa, kde je to nejlevnější, a já dostanu
maximální radost, protože to můžu darovat. Vím, jak to darovat. A tak myslím, že kvůli skutečné síle vašeho Ducha, kterou je
panenství, jež jste ztratili, ztratili jste také smysl pro radost. Jste zabijáci radosti, od rána do večera si navzájem zabíjíte radost -
tím, že říkáte drsné věci tímto (ostrým) jazykem. Sepnula jsem před vámi ruce, protože jsem věděla, že vás to trochu rozruší, a
jen jsem je takto nechala, aby vaše mysl nebyla tolik rozrušena. Do svých dlaní jsem vzala velmi opatrně vaše srdce, abych ho
tam udržela a abyste se necítili zraněni. Protože to nebylo kruté, ale byla to pravda, která byla tvrdá. Ale přesto jsem ho ve svých
dlaních opatrně držela, abyste se kvůli tomu necítili zranění. Abyste někomu ublížili, stačí otevřít pusu a ublížit komukoli, člověk
nechápe, kolik vln nenávisti v sobě vytváříte svým jazykem. Dvacet čtyři hodin mi nestačí, abych milovala lidi. Teď mi bude
šedesát let a myslím, že jsem těch šedesát let neospravedlnila, protože jsem nebyla schopna milovat lidi tak, jak jsem chtěla.
Proudění je tak velké, že mé tělo tím trpí, a někdy si za to zlořečím: „Proč mám v sobě nosit takový náklad lásky?“ A s púdžou je
spojeno také trochu vzrušení. Víte, co se mi stává, třesu se. Někdy mě voláte k púdže, co se tam stane? Pak se někdo někdy
může zeptat: „Matko, cožpak jsme nevstřebali Tvé vibrace?“ Samozřejmě (že nevstřebali), ale nechci to říkat, protože kdybych to
řekla, vaše Višudhi by se zablokovala a vy byste absorbovali ještě méně. Je to velmi delikátní práce, kterou musím udělat. Vy už
jste zranění lidé, protože jste zranili sami sebe. Nikdo vám tu újmu neudělal, vy lidé jste se pěkně zranili sami, velmi pěkně. Všemi
možnými způsoby jste se snažili zranit sami sebe. Nyní je ve vás kvůli tomuto zranění zabudován pocit viny a ubližujete druhým.
Je to tak jednoduché. Takže si neubližujte, není třeba si ubližovat. Ale pamatujte, že nemáme právo být k nikomu krutí. Musíme
být milí lidé. Musíme být laskaví lidé. Existují také psychologové, kteří se ozvali, aby vám poskytli vysvětlení pro vaši tvrdost, že:
„Vaše vůle by měla být silná. Pokud takto nebudete mluvit, ostatní toho zneužijí.“ Kdo může zneužít západní lidi? To je absurdní,
naprosto absurdní! Ti, kteří páchali bezpráví po celém světě, říkají toto, to je absurdní. Nemohu pochopit, jak se může dát takové
vysvětlení! Ale teď přišel čas. Vy jste lidé, kteří změní Boží názor svým dobrým chováním. Potěšíte tohoto rozhněvaného Boha.
Budete představovat oblast, která nasává Boží soucit. Proste o Jeho soucit! Zasloužíte si ho? Pokud si ho nezasloužíte vy, kdo si



ho dnes zaslouží v tomto západním světě, to mi řekněte? Vy jste k tomu vyvoleni, speciálně k tomu připraveni, abyste vytvořili
oblast, v níž by se mělo probudit Božství soucitu, pro ostatní. Arogance, kterou jste viděli při šíření Sahadža jógy, se projevuje tak,
že jsme měli program, na kterém bylo řekněme tisíc lidí. Na další pokračování přišli jen tři. To je typické. Většinu svého
drahocenného času jsem strávila v této zemi a na Západě. Přesto mě ta arogance někdy zaráží. Arogance mezi sebou, dokonce i
vůči mně jsou někdy tak arogantní, že mě nenapadá, že by někdo byl vůči mně tak arogantní, jako jsou oni. Způsob, jakým se
mnou mluví, jak se ke mně chovají, prostě nedokážu pochopit, jak mohou být takoví. Může to být tak jako tak kdekoli a kdykoli,
zejména ženy. Byla jsem ohromena, jela jsem do Belgie a zjistila jsem, že belgické ženy v domácnosti jsou ještě horší než
britské. Hrozné, hrozné ženské! Ach! Prostě příšerné! Absolutně. Člověk prostě neví, jak s nimi jednat, je to strašné! Celou
domácnost mají pevně v rukou, ani nevím jak. Jenomže já nevím, jak to dělají. Tak egoisticky zaměřené, až žasnu! Ale když
jedete do Ameriky, Američanky jsou - á, jsou to Amazonky! Hrozné! To prostě nepochopíte, tam není žádná láska, žádná
náklonnost, nic. Předvádějí se, pořád mluví o svých materiálních věcech, úplně suché palice, to vám říkám. A ony chtějí realizaci,
chtějí být skvělé a podobně. Já nevím. Co jsou zač? Dnešek je především dnem panenství. Zvláště od žen této země si slibuji
opravdu mnoho. Tady muži vůbec nemluví, víte, ten model byl nejhorší v Belgii, žádný muž by nepromluví ani slovo! Neumějí
mluvit, chudáci jsou prostě zticha. Oni nemluví, jsou uškrcení, úplně uškrcení ženami, věřte mi. Hrozné! Co se s tou zemí stane?
Kde muži nemohou mluvit a ženy mluví. To je strašné, přiznejme si to. Čeho tyto ženy dosáhly? V Indii je alespoň naší premiérkou
žena. Co jsou zač? K ničemu, zbytečné, jen myjí nádobí v domácnosti a předvádějí se. Já to prostě nechápu. K jakým obětem
mohou dojít? Žena se pozná podle toho, kolik toho obětuje. Je to výzva, říkám vám, pro všechny ženy, které jsou realizované
duše, aby se postaraly o to, že se pokoří. Vaše kvalita se nemůže zlepšit, dokud se nestanete pokornými. Ve všem se
prosazujete. Proč? Není možné uctívat Pannu, když jsme tak arogantní a tak dusící typ. Panna je prostá žena. Je nesmírně
prostá. Nechápe, jaké jsou vaše plány a že to je všechno tak důležité. Pro ni je důležité její panenství, to Ona ví a nedovolí, aby se
ho někdo dotkl. To je její vlastnictví, to je její bohatství, to je její velikost. A je pokorná, protože se nikoho nebojí. Není agresivní.
Ale nedovolí nikomu, aby byl agresivní, nikdo se neodváží agresivně napadnout skutečnou Pannu. V Sahadža józe nyní došlo k
otočení stránky. Musím vás před tím všechny varovat. Nedopřávejte si v Sahadža józe příliš mnoho volnosti. Neprokazujete tím
laskavost nikomu jinému než sami sobě, buďte opatrní. Berte má varování vždy vážně. Vy všichni se teď musíte velmi vzchopit.
Nepomůže vám pouhé provádění mých púdží, to vám mohu říci. Teď si raději uctívejte své Já. Musíte uctívat všechny své Bohy v
sobě. Očistěte je. První je Bůh a Bohyně pokory, nevinnosti, prostoty. Ty uctívejte. Dokud je nedokážete uctívat, nemůžete jít dál,
nebudete chráněni. Znovu říkám, že došlo k otočení nové stránky. Nedopřávejte si v Sahadža józe volnost. Udělila vám všechna
požehnání. Spatřili jste denní světlo. Buďte však připraveni na noc. Nikdo by si neměl příliš zahrávat. Snažte se zdokonalit sami
sebe. Žádné další stížnosti. Pokud nemůžete žít v takovém ášramu, raději z něj odejděte. Není to pro vaše pohodlí. Nikdo vás
nepotřebuje. To mi věřte. Nikdo vás nepotřebuje, vy musíte být potřební pro své Já. Pokud jste hledající, pokud chcete najít své
kořeny, je vám vše k dispozici. Ale musíte být pokorní, abyste se dostali ke kořenům, ne arogantní. Musíme pochopit, proč
nepostupujeme. Arogance ve skutečnosti přichází k lidem, kterým chybí sebedůvěra. Sebevědomí se tříští lidem, jejichž Já se
neprojevuje. Nechte své Já se projevit. Když se Já neprojevuje, máte nejrůznější problémy a pak si stěžujete. Ve skutečnosti
problém spočívá ve vás. Je to Bůh, kdo si musí stěžovat. Přemýšlejte o tom. Ten, který stvořil tento vesmír, Ten, který vás
všechny stvořil s takovou láskou a náklonností, Ten, který vám dal všechno pod sluncem, také Ten, který vám dal realizaci, dal
vám světlo, všechno, co je možné, a vy si na Něj stěžujete? To byste neměli. Stěžujte si na sebe, že: „Nejsem v pořádku, měl bych
být v pořádku.“ Stěžujte si na sebe, postavte se sami sobě. Jako děti, když se postaví před zrcadlo, řeknou: „Tohle je pro mě
někdo jiný, věř mi.“ Nikdy se neztotožňují s vlastním obrazem, který vidí. Ztotožňují se s obrazem, kterým jsou. Nevytvářejí si
umělé představy ani se nezabývají představami, které v nich vyvolávají egoistické pocity. Žijí s realitou takovou, jaká je. Takto
jsme byli stvořeni. Podívejte, když fotoaparát pořídí nějakou fotografii pod světlem, které má třeba jinou barvu, může být
fotografie jiná. Dejme tomu, že mám na sobě něco červeného a dejme tomu, že dáte světlo, které je modré, může to začít
vypadat zeleně. Ale lidské oči budou vidět stále totéž. Nebudou vidět něco neskutečného. To všechno dokáže fotoaparát.
Fotoaparát může někomu odstranit hlavu a dát tam hlavu někoho jiného. Všechny tyto triky jsou možné s fotoaparátem, ale ne s
lidskýma očima. Cokoli vidíte, je to, co existuje. Jistě, když jste opilí, pak je to jiné. Chci říct, za normálních podmínek. Za
normálních podmínek vidíte přesně to, co existuje. Ale pokud jste orientováni na ego, tak sami nikdy neuvidíte, co existuje.
Uvidíte něco nafouklého, budete si myslet, že jste král Božích nebes. Můžeme to vidět, pokud chceme, je to představivost. Když
takhle zapojíte představivost, můžete se vidět jako cokoli! Což je falešné, naprosto falešné. Vy jste svým Já a musíte se vidět
jako své Já, jako svůj Duch. A Duch je univerzální bytost, je nevinností, je Pannou ve vás. Važte si jí, važte si té své části, která je
Pannou - stále existuje, protože kdyby tam nebyla, nikdy bych vám nemohla dát realizaci. Navzdory každému útoku tam
existovala, buďte si v tomto bodě jisti. Kdyby neexistovala, nemohli byste dostat svou realizaci. Tolik z nich je velmi pyšných: „Á,



já nic necítím, Matko, víš, nic tam není.“ Pak je třeba se ještě více stydět. Nebo alespoň cítit, že vám něco chybí, ne?
Přinejmenším byste měli cítit, že vám něco uniká, pokud něco není v pořádku, a měli byste být v pořádku. Alespoň takhle
přemýšlejte: „Měl bych být v pořádku, nejsem v pořádku.“ Naopak: „Ne, ne, necítil jsem to. Cože? Necítil jsem to, co jsem měl
cítit?“ Takže moudrost! Moudrost je ta část, která je nevinností, úplná moudrost. Najdete ji mezi vesničany nebo velmi prostými
lidmi. Nejsou nijak vychytralí. Zkuste je obelstít a budete se divit, nakonec zjistíte: „Sám jsem takový velký zmatený tlustý
hlupák.“ Zkuste to s některými venkovskými lidmi, kteří jsou velmi prostí, věcní, kteří žijí s mateřskou půdou. Zjistíte, že všichni ti
takzvaní intelektuálové, když se pokusí takového prostého člověka obalamutit, tak po půlhodině tento vzdělanec se spoustou
titulů zjistí, že je největším hlupákem, jaký se kdy narodil. V sanskrtu existuje rčení, které je velmi rozšířené: 'Vidya vinaye na
shobhata'. To znamená, že 'Vidya' - dokonce i vědění je ozdobeno - 'shobhate' - znamená, že dostává ozdoby nebo (Co je to
'shobha'? - Zkrášlit.) je zkrášleno pouze pokorou. Je-li člověk vzdělaný, musí být pokorný. Pokud není pokorný, pak není ani v
nejmenším vzdělaný. Nevím, jestli jsem vám vyprávěla příběh o světci, který meditoval a byl slepý. Přišel k němu král a zeptal se
ho: „Viděl jsi tu kolem nějaké lidi?“ On odpověděl: „Ano. Ano, králi, můj králi. Posaď se. Viděl jsem, jak přišel tvůj sluha, pak přišel
tvůj ministr, pak přišel předseda vlády a teď jsi přišel ty.“ Král řekl: „Jsi slepý, jak to víš? Skrze meditaci?“ Světec odpověděl: „Ne,
zdravým rozumem.“ Král řekl: „Co je to ten zdravý rozum?“ Světec řekl: „Nejprve přišel sluha a řekl: 'Co, ty podvodníku, co tady
sedíš a ztrácíš čas?' Řekl mi dvě nebo tři sprostá slova, nadával mi a řekl: 'Neviděl jsi tady někoho?' Tak jsem řekl, že ne. Pak
přišel ministr. Nenadával mi, ale jen se mě zeptal. Pak přišel předseda vlády. Oslovil mě 'Sire', musel být z Anglie!“ A možná také
poděkoval. A pak přišel král. A světec řekl: „Jsi nesmírně pokorný. Nejdříve ses dotkl mých nohou, sedl sis na matku zemi a čekal
jsi, až se tě zeptám, co si přeješ. A velice pokorně ses zeptal, zda jsem slyšel někoho kolem sebe. Jelikož jsem slepý, neřekl jsi
nic, co by mě ranilo, zeptal ses s takovou pokorou. Ale než ses mě zeptal, řekl jsi nejméně sto osm jmen gurua. Tak jsem věděl,
že jsi učenec, že jsi nejskromnější, takže musíš být král!“ Jinak alespoň v té době jsme neměli krále nebo premiéry, kteří by byli
herci z filmových trháků. Dokonce i veřejnost byla tak nevinná, že by takový nesmysl nepřijala. Takže v tom byl ten rozdíl. Z
tohoto příběhu musíme odvodit, že čím více se učíme 'vidja', technice Sahadža jógy, tím více musíme být pokorní. To je naše
ozdoba, to je naše vysvědčení, to je cesta ke vstupu do každé lidské bytosti, to je způsob, jak budeme velmi blízko ostatním
hledajícím. Být pokorní, hledat způsoby a metody, jak být pokorní. Klíč Nirmala Vidji je: „Jak být pokorný?“ Díky pokoře nikdy
neřeknete 'tohle je moje koupelna' nebo 'tohle je moje ovoce' nebo 'tohle je moje jídlo' nebo 'tohle je můj stůl' a 'tohle je moje
sklenice'. Nevinnost vám dává sílu těšit se ze všeho, co existuje. Pro mě to znamená, že někdy musím jíst s bhúty a někdy musím
jíst bhúty. Nejen jíst s nimi, ale také je jíst - to je to nejhorší. Takže by vám také nemělo vadit, když jsou tam lidé s bhúty. Pokud
jsou arogantní, snažte se jim dát bandhany, snažte se je ovládat všemi těmito metodami. Ale pokud si myslíte, že tím, že se s
nimi budete hádat, je zvládnete, to je nemožné. Zkuste tedy Nirmala vidju, a to je pokora, což je myelinový obal vibrací. Stejně
jako každý nerv má myelinovou pochvu, která ho pokrývá, stejně tak pokora je myelinovou pochvou. Pokud jste pokorní, vyhrajete
bitvu, pokud nejste, budeme ztraceni. Pak se pro vás celá věc stane vtipem, absolutním vtipem. Jste-li pokorní, uvidíte hloupé,
bhúty a všechny arogantní postavy jako klauny tohoto dramatu. Snažte se být pokorní vůči svému Já i vůči mně. Vztah ke mně je
velmi důležitý. Musíte pochopit, že je to jedna z podmínek, které na vás klade Kristus, takže buďte opatrní. Když jednáte se mnou,
nechci, abyste ke mně byli jakkoli hrubí, protože tam vám nemohu pomoci. Dokud jste vůči mně pokorní, mám všechno na
starosti já. Ale jakmile se ke mně začnete chovat hrubě, převezme to někdo jiný - a je jich tolik, tisíce - a pak mi to nevyčítejte.
Protože jste mými chráněnci, jste pod mou ochranou. Řekněme, že si do střechy zkusíte udělat díry a pak řeknete, že dovnitř prší,
co s tím můžete dělat? Chci říct, že jste si udělali díry do střechy. Proděravěli jste střechu, která vás měla chránit, a teď musí
dovnitř vniknout déšť. Pokud chcete, aby vás tato střecha i přesto chránila před deštěm, pak musím říct, že vám chybí
inteligence. Tak to je. Takže tohle je další varování. Je to velmi trapné, ale dnešek je opět dnem trapnosti, jak už to tak bývá.
Protože Panna je stále v rozpacích, je to stydlivá osobnost. Musí být stydlivá. Stydí se říkat věci, které nechce říkat, samozřejmě,
to je velmi milé, je stydlivá i tam, kde má říkat drsné věci, což je hrozná věc. Takže uctívejme své panenství ve svém nitru.
Povznesme se k tomuto bodu, abychom vsadili tento diamantový lesk našeho panenství do rámce naší pokory. Můžete se zlobit
na ostatní, ale ne na sahadžajogíny a ne na mě. A i na ostatní jen tehdy, když je to nezbytně nutné. Ale když se budete hádat mezi
sebou a vyprávět lidem o Sahadža józe, nikdo vám neuvěří. A právě proto je dnes den, kdy se Panna - Gaurí usadila, aby uctila
Šivu. Vyrobila Šiva lingam, seděla a pokládala na něj svůj 'sindur': „Vezmi si to na starost, toto je znak mého spojení s Tebou.
Přenechávám Ti to, abys na to dohlížel, ó Šivo. Postarej se o to. Kvůli tomu se Ti odevzdávám.“ Takto se Gaurí, vaše Kundaliní,
odevzdává Duchu: „Nyní se o toto spojení staráš Ty. Na všechno ostatní zapomínám. Přenechávám to Tvým rukám. Pozvedni
mě. Pozvedni mě. Zapomínám na všechno, čím jsem byla předtím. Všechno jsem odhodila. Žádná další přání. Ale jen mě zvedej
výš a výš. Učiň mě sám sebou. Na ostatním nezáleží. Všechny ostatní projevy těchto tužeb skončily. Nyní jsem Ti naprosto
odevzdána, můj Duchu. Zvedej mě výš a výš. Výš a výš, pryč od všech věcí, které nejsou Duchem. Učiň mě úplným Duchem,



plným Duchem.“ Zapomeňte na všechno, co bylo. Toto povznesení, tento vzestup se stává rychlým, hbitým vzestupem, velmi
rychlým vzestupem. Dokážete to jen tehdy, když se v tomto okamžiku a v každém okamžiku snažíte vzdát všeho, co není
Duchem. Všeho, co jde proti Duchu, je třeba se vzdát. A to je to, co je čisté přání, to je to, co je Kundaliní, co je Panna. Je to být
naprosto zajedno s Duchem. Všechno ostatní nemá žádný význam, nemá žádnou hodnotu. Tento vzestup - ať už máte jakékoli
postavení, ať už jste sezdáni s kýmkoli, ať už pracujete kdekoli, ať už se nacházíte v jakékoli situaci, ať už je vaše země jakákoli,
jste Duch. A jste-li povzneseni, budete přebývat v krásném Božím království, kde odpadá veškerá ošklivost. Jako když se otevře
lotos, odpadne z něj všechno bláto, úplně. Stejně tak ať se mé děti stanou voňavou, krásnou obětí Sadášivovi. Nechť vám Bůh
žehná!
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Projev k jogínům 26/11/1982, Londýn, UK V titulcích budou v rozhovorech použity zkratky: ŠM = Šrí Mátadží, J =
jogín/jogínka/přítomná osoba ŠM: Jak se máš Pat? Pat: Velmi dobře, děkuji, Matko. ŠM: Polož Můj šál támhle. Posaďte se.
Prosím, sedněte si. Přijeli lidé z Brightonu? Dorazila Sil? Ne. Prosím? J: Mají večerní školu. ŠM: Ale dnes mohli po večerní škole
přijet. Gavine, pojď sem na minutku. Tento větrák je hodně silný, je to na Mě příliš. Kdyby ti to nevadilo... Vím, že tam jsou
nějaké... Gavin: Je lepší říci to teď. ŠM: Myslím, že je to příliš. Jsou tam ovšemže extrémní případy, jak jsem říkala. J: Dejte ruce
dlaněmi vzhůru směrem k Lotosovým chodidlům, dlaněmi, ruce dlaněmi vzhůru, žádáte o dar. ŠM: Já sama se neustále
uskrovňuji. Neobědvám, snídám jen trošku. Dostala jsem takové dopisy i v Indii, psali to samé. Někteří z nich jsou opravdu... Já
prostě nechápu, proč to tak je. Jako Jill, která říkala, že jí trvalo šest měsíců, než cítila vibrace, přitom jsou jiní, kteří je cítí. Stačilo,
když uviděli... Je to tak a skutečně nevím, co na to říct, co s tím. Pojďme začít. Dnes odlétám do Indie a je mi velmi smutno z
toho, že zde své děti musím zanechat. Je to bezpochyby smutný den. Jet ale musím a mnoho z vás jede se Mnou, celkem hodně.
Ti, kteří zde zůstávají, si však musí uvědomit, že tu jsou za určitým účelem, ne bezdůvodně. A během Mé nepřítomnosti byste
neměli ztrácet čas. Naopak, musíte přijít na to, co můžete udělat pro zlepšení stavu ostatních sahadžajogínů. Mnozí jste
sahadžajogíni a cítili jste chladný vánek od prvního dne a cítíte ho už pořád. Stále je však mnoho těch, kteří chladný vánek vůbec
necítí, a je jim kvůli tomu hrozně, mají pocit viny. Někdy jim připadá, že jsou nějaký nižší typ lidí nebo že je s nimi něco v
nepořádku, když necítí chladný vánek. Jednou z nejdůležitějších starostí vás všech by tedy mělo být, že tu jsou stále lidé, kteří v
rukou necítí vůbec nic. Docházeli do Sahadža jógy, poctivě to vypracovávali, ale dosud ani jednou nedokázali pocítit chladný
vánek. Příčin může být mnoho, mnoho. Ne jedna, ale mnoho příčin. A když, aniž byste se do těch příčin zapletli, se to v sobě
pokusíte odhalit a když ti, kteří už jej cítí, jsou soucitní a laskaví, mohou zcela jistě druhým pomoci. To nejhorší, čím lidé trpí, je
však ego. A tohle ego se cítí ponížené, když se nám někdo pokouší i sebeméně pomoci. Někteří mohou mít uražené ego, mohou
mít přefouknuté ego, mohou mít takový stav mysli, že své ego dokonce ani nevidí. A proto je obtížné někomu říct, co by bylo
třeba udělat, aby se zlepšil. Ti, kteří jsou na tom lépe, pak mají dilema, protože se druhého nechtějí dotknout. A také mají strach,
že když se druhému pokusí pomoci, nafoukne se jim jejich ego. Obávají se svého vlastního ega. My však musíme pochopit, že
jakmile jsme přišli do Sahadža jógy, jakmile byla naše Kundaliní probuzena, všichni jsme se stali nedílnou součástí jednoho těla,
těla velké Prapůvodní bytosti. Když u lidského těla, tak jak to funguje, je například nějaký prst necitlivý, pak pozornost celého těla
je na tom prstu, aby ho vyléčilo. A všechny ostatní prsty, celé tělo, mozek, můžete říci mysl, vše si dělá starosti o ten prst, jak ho
dát do pořádku. Ty prsty přirozeně nemají ego, tak se nikdo necítí dotčeně ani špatně. A ty prsty mu také touží pomoci, protože
samy cítí problém toho prstu, který je necitlivý. Když je nějaký problém, řekněme, vnitřní, uvnitř těla, všechny buňky potřebné k
tomu, aby se problém odstranil, rychle poběží! Krevní oběh zrychlí, srdce bude pumpovat, všechno bude pracovat velmi
koordinovaně. Ale nikdo se necítí dotčený: „Proč by mi měl někdo pomáhat?“ A ani ten, kdo pomáhá, se nebojí, ani se neobává,
ani nemá ego. To proto, že buňky těla jsou pod naprostou kontrolou jednoho mozku, jedné osobnosti, jednoho Já. V Sahadža
józe ale tato kolektivnost ještě není upevněna. Proto se lidé cítí dotčeni nebo jeden druhého zraňují. Mají strach z jiné buňky,
která je bratrskou buňkou, která je partnerskou buňkou, která je součástí vás samých. Bojíme se snad svého oka nebo svého
nosu? Bojíme se svých rukou nebo nohou? Ta kolektivnost je ale takový začarovaný kruh, protože dokud se nestanete skutečně
kolektivními, nedokážete vnímat druhého člověka. A dokud v sobě nemáte ten smysl pro zodpovědnost a kolektivnost, nemůžete
druhému pomoct. Je tedy zapotřebí určitý vývoj duchovního růstu v celém těle, abyste byli dostatečně vnímaví a mohli si
navzájem pomoci, abyste byli dostatečně moudří a mohli si navzájem pomoci, abyste byli dostatečně nápadití a skutečně
druhému poskytli podporu. A tento vývoj musí přijít opět skrze kolektivnost. Jak překvapivé! Vím, že někdy mají lidé pocit, že jsou
i takoví sahadžajogíni, kteří ani necítí věci stejně. Souhlasím. Někdo řekne: „Máš chycenou Višudhi," jiný řekne: „Máš chycené
srdce,“ a další: „Máš chycený Void.“ Neřeknou všichni jednu a tutéž věc. Jeden řekne to, druhý tamto, třetí... Je to proto, že
někteří si rozvinuli určitou citlivost na určité centrum. Ale ne na všechna centra. A díky tomu se názory mohou lišit, což by ale
vůbec být nemělo. Předně si tedy všichni musíme uvědomit, že stále ještě rosteme, že ještě musíme růst. I když v Sahadža józe
získáte realizaci, neznamená to, že je z vás najednou Jan Křtitel. Všichni musíme růst. A abyste rostli, musíte pro svůj růst něco
odhodit a něco akceptovat. A to nejlepší, co můžete odhodit, je vaše ego, které působí v tolika směrech! Které vytváří blokádu
mezi vámi a vaším Stvořitelem. Tohle ego vás někdy může přimět konat proti Bohu a ani nepoznáte, že vás tam přivedlo ego,
protože to ztotožnění se s egem bylo nejen v tomto životě, ale také v mnoha minulých životech. Přestat se s ním ztotožňovat,
nebo lze říci, rozpustit ho, případně se od ega oddělit, je obtížné. Ale jak vyrůstáte z bahna tohoto ega, lotos začíná vonět a každý
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tu vůni může cítit. V západních zemích je to oproti východním obtížnější, protože růst byl na Západě od základu založen na egu a
soutěživosti. V Sahadža józe žádné soupeření není. Jen pomyslete, co se stane, když jeden prst začne soupeřit s druhým. Až tak
je to absurdní! Teď se bavíme o kořenech, ne o výhoncích, kterých lidé dosáhli skrze západní způsob myšlení. Teď se musíme
dostat hluboko ke kořenům. Musíme tedy změnit naše metody. Mezi kořeny neexistuje žádné soupeření. Pomáhají si! Když jeden
něco nezvládá, druhý mu přijde na pomoc. Tímto způsobem je možné tento živoucí proces vypracovat. Musíme změnit to, jak se
vypořádáváme se sebou i s druhými. A musíme si uvědomit, že síla Boží lásky je nejvyšší, nejhlubší a nejmocnější. A je to právě
síla lásky, co musíme uplatnit. Láska však vůbec neznamená to, že někoho rozmazlíte, že mu budete lhát, jen abyste ho potěšili.
Ze začátku to možná nemusí působit láskyplně, ale nakonec bude. Když si tedy s někým musíte promluvit, nebuďte samozřejmě
arogantní nebo hrubí, to vůbec ne. Mělo by to jít sladce, měli byste být milí, soucitní. To není o diplomacii. Nesnažíte se získat
něčí hlas do voleb. Poskytujete druhému instrukce. A tato vodítka mohou být dokonce nevyřčená. Tím nejvyšším vodítkem pro
kohokoli, jsou zásady, které dodržujete sami, ideály, které máte, způsob vašeho chování. Víte, v Indii jeden člověk dal realizaci
deseti tisícům lidí. Ale jakým způsobem! Jak na druhé zapůsobil. Zapůsobil na druhé, když šel do kanceláře státní správy v
nějaké své soukromé záležitosti a začal tam hovořit takovým způsobem, že žasli, že tento muž přišel kvůli nějaké praktické
všední záležitosti, ale jak způsobile hovoří, jak vystupuje, jak je důstojný! A tak sebejistý! Jak to dělá? A tak se ho zeptali: „Kdo je
váš guru?“ Okamžitě je napadlo: „To musí být od nějakého dobrého gurua.“ Řekl: „Nemám gurua, mám jen Matku, kterou máme
všichni.“ A tak to začalo. Musíte tedy chápat, že svým vlastním chováním můžete k druhému promlouvat, ale ne povrchním
chováním, musí to jít od srdce, ten zájem, ta starostlivost, aby se tenhle člověk dal do pořádku. Skutečný zájem! Pozná ho
dokonce i pes. Není třeba dokazovat to nějakými přísahami, ale i pes pozná, co je skutečná starostlivost a co ne. S takovým
zaujetím musíte hovořit. A to je to, co nám chybí, ta vnitřní opravdovost, protože naše srdce není otevřené. Otevřete srdce! Teď
jste vstoupili do Božího království, tak otevřete srdce. Zjistěte, proč se bojíte. Kvůli čemu. Koneckonců, co se může stát? Stejně
nakonec všichni zemřeme, ne? Mějte to tedy na paměti. Zemřeme, ať už nás sežere tygr, nebo odněkud skočíme. Něco se nám
přihodit musí, abychom mohli zemřít. Tak čeho bychom se měli obávat? Skutečný strach byste mohli mít jen z toho, že možná
nezískáte realizaci. Ale i ten skutečný strach je zbytečný, protože zničí vaše šance dostat realizaci. Jestliže věříte, že Bůh je
veliký a že Jeho milosrdenství je nezměrné, když věříte z hloubi srdce, tak bezpochyby realizaci získáte. Jste tu všichni kvůli
tomu a Boží síla sama vám ji dychtí dát. Nesmírně po tom touží. Můžete si toho všimnout. Věřili byste, že tady v Londýně je dnes
tolik realizovaných duší? Přišla jsem sem asi před dvaceti lety, a kdyby Mi býval někdo řekl, že tu bude tolik realizovaných duší,
na tomto místě, nikdy bych mu nevěřila. Protože v té době jsem jich potkala jen pár, a to na celém světě. Věci se uskutečňují. Jen
buďte trpěliví! A věřte v Boží smilování, v Boží milost a v Jeho soucítění, v Jeho touhu dát vám tento dar realizace. A to je jedna z
největších překážek, kterou lidé mají, když necítí své vibrace. Dnes jsem dostala dopis od Jill, kde píše, že si šla nechat v
obchodě zarámovat Mou fotku. A majitelka obchodu, ta paní, se na Mou fotku zadívala, protože ji nějak oslovila, a zeptala se: „Čí
je to fotka?“ Jill jen řekla: „Dejte ruce směrem k ní.“ „Ó, Bože! Co se stalo? Jakoby někdo otevřel dveře!“ Jen nastavila ruce a
vnímala to! A Jill byla udivená, protože ona necítila šest měsíců nic. Lámala si s tím hlavu: „Matko, já nikdy necítím chladný
vánek, nikdy necítím chladný vánek!“ Přitom je velká hledačka, bezpochyby. A teď říkala, že přišel její bratr a ani on necítil chladný
vánek. Jill mu řekla: „Máš špatná játra.“ On: „Ano, ano, jak to víš? Mám! Bolí mě v játrech, měl jsem s játry problémy.“ A Jill řekla:
„Namiř ruce k obrázku a dej si levou ruku na játra.“ On: „Ó Bože, já to cítím! Cítím brnění!“ A tak dále a ukázal prst jater. Byla
ohromená! Že ten muž, který právě přišel do obchodu, kde chodí spousta lidí dovnitř a ven, kde to není jak v Caxton Hall, kde není
klidná atmosféra, žádní sahadžajogíni kolem, a přesto najednou vidíte, že ten pán cítí chladný vánek, a nejen to, on dokáže i
přesně říct, kde je napadený. Úplně bez problémů, žádný třes v rukou, žádné chvění, žádné pálení. A ulevilo se mu i od jater.
Nemohla pochopit, jak je to možné. Důvod je velmi prostý. Když přijdete na program, je tam už spousta takových, kteří cítí
vibrace. Ale vy je necítíte. Je to jako kdyby oni už měli nějaké hmatatelné jistoty, ale vy nic takového nemáte. Pak vaše mysl,
která je nastavena na soupeření, mysl, která si uvědomuje, že oni mají něco, co já nemám, jako: „Mám, nemám,“ pak mysl začíná
v hlavě šířit strach: „Ó Bože, budu to mít taky nebo ne? Začnu to cítit? A když to ucítím, nepřijdu pak o to?“ A tenhle strach vídám
na tvářích mnoha nových lidí. Zanechte toho strachu! Vy všichni získáte realizaci. Zbavte se toho strachu! Nepřišli jste se sem
zúčastnit nějakého závodu, ale uvolnit se. Jen se uvolněte! A pak zas - čím více toho chcete v Sahadža józe udělat, tím více
znovu zneklidníte: „Musím brzy ráno meditovat! Zítra musím brzy vstávat!“ Takhle se sami bičujete, celou noc neusnete a pak,
když meditujete, tak podřimujete. Buďte v klidu! Bůh se o vás stará, věřte Mi. On vám dá realizaci a bude se o vás starat a On vás
ráno bude budit. Jen buďte v klidu! Ta prvotní představa, že: „Já to dělám,“ je špatná. To On to musí dělat. Nevypracovává se to
kvůli tomu, že si myslíte, že to můžete dělat vy. Kdybyste jen dokázali dojít k závěru: „Nemohu to udělat já. To Jeho milost, to
Jeho milosrdnost musí pracovat.“ Ale po realizaci, už musíte něco dělat, a to mít přání. Jenže když řeknu, že si máte přát, zas to
bude: „Dobře, tady se posadím, přikovám se k tomuhle místu a budu sedět a přát si!“ Pochopte, že takové přání je mrtvé přání, je



vynucené! „Ó, musím si přát! Matka říkala, že si musím přát!“ Musíte být hladoví! Neříkáte: „Musím si přát, abych dostal hlad,“ že
ne? Ten hlad pramení zevnitř. Je tam, bezpochyby, jen je zakrytý. Ten hlad je utlumený, protože máte strach! Když dáte před
tygra kozu, aby ji sežral, tak se s ní vypořádá, sežere, ať je to, co je to, protože to v sobě má ten strach, že támhle je tygr, který mě
sežere! Nejdříve se tedy vypořádejte se všemi imaginárními tygry kolem sebe. A znovu se dostáváme k tomu, že to přání musí
vzejít zevnitř. Je tam, jen je zakryté. Buďte v klidu. Ale ne způsobem: „Jsem naprosto klidný!“ Jako děti! Je to prosté. Uvolněný
člověk je prostě jako dítě! Ničeho se tedy nebojte. Snažte se být klidní. To je celé. Platí to pro všechny! Být uvolněný ale nikdy
neznamená být nečinný. Právě naopak, klidný člověk je velice aktivní navenek, ale uvnitř je naprosto tichý, zcela uvolněný a v
pohodě. Můžete to poznat i zvnějšku. Jak víte, právě teď proudí ohromné vibrace, vidím jejich proud. Ohromný! A všechny čakry
kolem Mě se takto chvějí. Vidím je i to, co dělají. Nanejvýš mohu přestat mluvit, přesto budou proudit. Ať už tedy kvůli hledání,
nebo kvůli něčemu světskému, prvořadé je, že musíte zaujmout postoj klidného svědka. Jestliže to dokážete, pak vy, kteří
necítíte vibrace, je jednoznačně ucítíte. Viděla jsem, jak je to u lidí, na kterých jsem pracovala, když se to nezlepšovalo.
Samozřejmě nebyli hrubí ani arogantní, jen byli velmi smutní, že nedokážou vnímat vibrace. Řekla jsem: „Dobře, dnes se jdi
potěšit květinami v zahradě, raduj se z ptáků, promluv si s oblohou a vrať se zítra.“ Fungovalo to. Byli jste totiž vždycky takoví. V
Sahadža józe nemusíte ničeho dosahovat, stanete se tím. Nejprve se tím stanete a pak porozumíte Sahadža józe mentálně. Ale
ti, kteří se snaží porozumět Sahadža józe mentálně hned zpočátku, si skutečně zadělávají na problémy. Protože když o tom
čtete, zní to příliš velkolepě a vás napadá: „Ó Bože, kde to jsem?“ Když tedy dáte někomu realizaci, dopřejte tomu prosím čas. On
poroste. Nedávejte mu hned na to číst Advent. Děláme to! Proč? Protože si myslíme, že bychom na něj měli zapůsobit, že
Sahadža jóga je ohromná věc. Že by si měl přečíst Advent, aby přišel do Sahadža jógy. A my ho pak upevníme, protože to
všechno uvidí a bude tím unešený. Jestliže někdo bude ohromen těmito věcmi, takový člověk je pro Sahadža jógu k ničemu.
Věřte Mi. Jestliže je zaujmete něčím vnějším a povrchním, jak daleko se dostanou? Musí dosáhnut svého Ducha uvnitř sebe!
Musí být ohromeni sami sebou, svými vlastními pokroky. Jestliže pochopíte tento jednoduchý princip, že když se stanete
Duchem, projevujete sílu, která je pravý opak všech ostatních takzvaných sil. Například věda, ta bude analyzovat. Sahadža jóga
bude slučovat. Řekněme takzvaná filozofie, ta se bude snažit nacházet dogmata. Sahadža jóga zneutralizuje všechny bariéry
všech náboženství. Protože všechny tyto síly jsou ubíjející, otupující. Náboženství je umrtveno, Bůh je umrtven, všechno se tím
umrtví. Zatímco Sahadža jóga je živoucí síla uvnitř vás, a proto neutralizuje vše, co je destruktivní, vše, co je umrtvující. Je to
živoucí síla Boha. Je to velmi mocná síla. Je velmi moudrá, všemu rozumí. Slýchali jsme o ní, ale nikdy jsme nevěřili, že by taková
síla mohla být skutečná. A když tuto sílu poprvé ucítíme, nedokážeme tomu uvěřit: „Jak by to mohlo být možné?!“ Protože my
stále nevěříme, že bychom mohli být zdrojem té síly, která je integrující, která kompletně sjednocuje, která vyživuje, která vám
pomáhá vyrůst z klamu do reality. Nedovolí zakořenit žádnému klamu. Zatímco všechny ostatní síly, které byste vyzkoušeli,
politické síly, jsou založené na lžích, na naprostých lžích, celá politika je založena na lžích. Je to očividné. Jak byste vysvětlili
politiku těchto národů? To prostě nedokážete pochopit. Samé lži! Vaše demokracie je démonokracie, váš komunismus, nevím,
co je to zač. Všechno absurdní, zvrácené a podvodné. Ale když jste součástí reality, jste komunista, jste demokrat, vším tím je ve
vás váš Duch. Ale musíte se tím Duchem stát! Jestliže se však opíráte o nějaké lži, nepůjde to. Odhoďte to všechno! A staňte se
Duchem! Pak začnete vidět oknem Ducha, že všechno je jinak. Všechny klamy, které jste přijali, brzdí vaše vibrace. Všechno je
pouhý klam, věřte Mi. Pravda je Boží láska. To je jediná pravda. Proto se říká, že Bůh je láska a pravda. Všechno ostatní je klam, a
pokud věříte alespoň tomuto principu, opravdově, ze srdce, pak skrze vás tato síla začne proudit. Je to to nejmocnější,
univerzální, co vykonává tisíce a tisíce činností - vytváří tyto krásné květiny, voňavé květiny, zajišťuje náš tlukot srdce, dává
vzniknout lidem i zvířatům, všechno udělala tato živoucí síla. Tato živoucí síla musí jen proudit skrze vás a věřte Mi, lidské bytosti
jsou Jejím jediným nástrojem. Někteří lidé soucítí s jinými lidmi a mají za to, že musí druhým pomáhat. To je ale klam! Nemůžete
pomoci. Pomáháte jen na povrchní úrovni. Jediná pomoc, kterou může člověk druhému poskytnout, je, když se stane nedílnou
součástí té velké Bytosti a uvědomí si, že jsou v Ní i ostatní „buňky“, které jsou probuzené nebo mohou být probuzeny. To je
skutečná pomoc, skutečné soucítění, skutečné dění. Sahadža jóga je rozhodně hluboké porozumění tomuto faktu. My ale
zabředáváme do činností, které jsou povrchní a které mohou být proti Bohu, jak jsem už říkala. Praktiky v Sahadža józe jsou však
velmi prosté. Dokonce i jen takový pohyb prstu je dostačující, abychom vykonali ohromné věci. Není zapotřebí kvůli tomu stát na
hlavě. Probuzení je vám vlastní. S ním není žádný problém. Ale jde o to, abyste se na to probuzení připravili tím, že se nebudete
nijak připravovat. Buďte nepřipravení! Buďte prostí! Jen buďte prostí. Buďte jako děti. Jen to. Být prostý je ale tak složité Není
třeba se na to nijak složitě chystat, nic není zapotřebí, žádné přípravy jako takové, kromě toho, abyste otevřeli srdce. Ale jak ho
otevřete? Takto? Vnímejte své srdce, jen na ně dejte pozornost. Překvapí vás, že se začne rozpouštět. Jen ho rozpusťte. Jakmile
na ně dáte pozornost, začne tát. Napětí zmizí a ucítíte chladný vánek. Takže ti sahadžajogíni, kteří přišli do Sahadža jógy, ale
necítili vibrace, by měli vědět, že ten strach, který mají... Každý má pocit, že jde o nějakou show, jako například „talk show“ a jiná



představení. A s tímto pocitem přicházejí. Nejde o žádné představení. Je to něco, čeho musíte sami dosáhnout, stav, kterého
dosáhnete automaticky. To bylo k sahadžajogínům, kteří mají za to, že necítí žádné vibrace. Někdy se to také stává, když je velmi
špatná Višudhi, pak necítíte chladný vánek. To nevadí. Dokud v sobě cítíte mír, užívejte si ho! Proč se znepokojovat kvůli
vibracím, to nechápu? Proč? Když nejsou, nevadí, dokud cítíte klid svého Ducha. Jen natáhněte ruce k jinému člověku.
Vzpomínám si na jednoho pána z Indie, který vždycky říkal: „Matko, nic necítím, nic necítím, už jsem zkoušel všechno možné.“
Řekla jsem mu: „Díky Bohu, že to necítíš.“ Zeptal se: „Proč tohle říkáš, Matko?“ Já na to: „Užívej si svého klidu! Raduj se z něj!“ To
slyšet nechtěl, a tak jsem řekla: „Dobře, jdi a vyzkoušej vibrace toho pána.“ A naskákaly mu puchýře na všech pěti prstech. Vrátil
se ke Mně: „Matko, za co to mám?“ Řekla jsem: „Chtěl jsi to cítit! Teď máš z toho puchýře, co můžu dělat?“ Ti, kdo to necítí, se
tedy v té době vyvarují i jistých menších problémů. Berte to s lehkostí! Velmi příhodné rčení: „Berte to s lehkostí.“ Tato věta se
objevila teprve nedávno. Dříve to nikdo neříkal. To bylo samé: „Běž, dělej, utíkej!“ Teď se říká: „Ber to s lehkostí.“ Zejména, pokud
jste byli u jiných guruů, na jiných meditacích apod., kde jste od rána do večera poskakovali, nechcete věřit tomu, že Sahadža jógu
získáte jen sezením v tichosti. Existují způsoby a metody, jak si zlepšit vibrace. A jak víte, v Sahadža józe jsou všechny popsané.
Pro lidi, kteří trpí na ego, je podle Mě nejlepší, aby strčili ruce do ledu, pravou ruku, možná. To by mohlo pomoct. Zkuste to! Ale
nepřipravujte se na to! Jen si občas dejte ruce do ledu. To by mohlo pomoct. A lidé, kteří trpí na superego, trošku si ohřejte ruku
svíčkou, to může pomoct. Jen to zkuste! Nemáte totiž citlivé ruce. Buď je v nich horko, nebo jsou příliš studené. Buď jste studení
čumáci, nebo jste horkokrevní, nejste ve středu. Když jste tedy zamrzlá povaha, je lepší trošku roztát. Zkuste to! Ještě nikdy jsem
o tom nemluvila, dříve by polovina z vás utekla. Říkám ale, abyste se nespálili tak, až z toho budete mít puchýře! Jen trošku.
Vyzkoušejte, jestli když si opálíte prst, začne být citlivější. Někdo teď přemýšlí nad tím, co dělat, když máte oba problémy. Existují
permutace a kombinace, protože když se dostanete z ega, vynoří se velké superego. A když se vypořádáte se superegem, objeví
se ego. Pozornost musí být tedy přivedena sem (do Sahasráry). Sahadžajogíni vědí, jaké to je, když sem položí pozornost.
Jestliže zde dokážete udržet pozornost, pak jste nad tím, a když něco odpadne, pak je to jednou provždy, protože jste tam.
Řekněme, když mám šál a nějak se Mi podaří vyskočit tam na ten ochoz a ten šál Mi spadne, pak už ho nebudu mít, že ne?
Protože Já jsem nahoře a šál je dole. Musí tedy nastat růst. Pokud nerostete... Jak rostete? Skrze svoji pozornost. Kde máte
pozornost? Ptejte se sami sebe: „Kde mám pozornost?“ Přepočítáváte si peníze nebo své volební hlasy, někdo prý dokonce
počítá i sloupy veřejného osvětlení. Když nemají co dělat, zabývají se čímkoli, co je napadne. Raději počítejte svá požehnání.
Spočítejte svá požehnání! A začne váš růst. Počítejte požehnání! A díky tomu porostete. Porostete v říši Boha. Jestliže nerostete,
pak jdete zleva doprava, zprava doleva, budete rozkolísaný člověk. Svá požehnání však počítejte srdcem. Vnímejte je! Tu
vděčnost. V angličtině to máte snadné, řeknete: „Děkuji.“ V indických jazycích to dnes také překládáme, to vaše „Děkuji.“ My ale
jinak neděkujeme. Protože - cožpak se to dá vyjádřit slovy? Obyčejně nejsou slova k vyjádření díků. Protože jak byste chtěli
vyjádřit, co cítíte srdcem? Dokonce i jen letmý pohled, pouhá změna výrazu v očích, třpyt v očích, to mohou vyjádřit. Pouhý
úsměv, pouhé pokynutí hlavou. Není třeba říkat nic, aby člověk cítil tu vděčnost a vážil si toho nesmírného Božího požehnání. Ale
jestliže každý den čtete noviny, pak na tuto mantru zapomenete. Protože při čtení novin vás napadá: „Ach, jaké prokletí! Bůh je
prokletím této planety!“ Nebo: „On mě proklel, jsem jako štvané zvíře!“ Neboť růst není mentální procedura, je to záležitost srdce,
je to vzdávání díků. Podívejte se na květiny. Vzdávají Bohu své díky. Celá jejich existence není ničím jiným než vděčností. Nevadí
jim, že je trháme, že možná zítra zemřou, netrápí se tím. Dokud žijí, vzdávají díky. Podívejte se na všechno kolem. Podívejte se na
tuhle svíčku. Co dělá? Vzdává díky. Vše, co je stvořeno, vdává díky. Ale co my, lidské bytosti? My to říkáme, protože my to
můžeme vyslovit. Oni mluvit nemohou. Nemohou použít slova, aby to řekli. My máme řeč, a proto jsme začali být povrchní.
Ztratili jsme hloubku, protože jsme si rozvinuli řeč. Pro tiché vyjádření neexistují slova. Takže ti, kteří necítí realizaci, by měli začít
být Bohu vděční, přinejmenším za to, že si to přejí, že jsou hledači, že hledají Boha. Kolik je takových? Když jsem dnes přijížděla
do Caxton Hall, potkala jsem lidi ve fracích, všichni tak vážní, víte? S motýlky. Kolik je na světě hledačů? Kolik lidí hledá Boha?
Kolik lidí hledá vyšší život? Buďte tedy vděční, že jste hledači, že jste pocítili tu potřebnost Boží lásky. Že nechcete nic jiného než
Boha. Je to tak veliká věc, že máte srdce a mysl, které si přejí to nejvyšší. Buďte tedy vděční, že jste hledači, narození v tuto
významnou dobu, ve které získáte svou realizaci. Buďte vděční. Vím, že jste se dopustili chyb, v pořádku, nevadí. Při svém hledání
jste se dopustili chyb, nevadí. Buďte však vděční, že se o vás Bůh stará. Jste výjimeční lidé, stvořeni Jeho láskou, vedeni Jím
samotným. Buďte tedy vděční. Vděčnost je kvalitou srdce. Proto, když cítíte tu krásu vděčnosti, pak začínáte vnímat svého
Ducha. Nedá se to vyjádřit, nedá se to opětovat, dá se tím pouze těšit. Požehnáními se člověk může jedině těšit, že ano? A také
tu jsou jen pro potěšení, neslouží k ničemu jinému. Požehnání jsou tu jen proto, abyste se z nich mohli radovat. Chtít získat
požehnání ale není to, oč tu běží. Požehnání jsou všude. Například dnes jsou v Caxton Hall ohromné vibrace. Někteří z vás je
necítí, ale to neznamená, že vás Bůh nepřijal. Tak to není. Znamená to jen, že musíte trochu pootočit tvář. Nikdo by se neměl cítit
důležitější kvůli tomu, že cítí vibrace. A nikdo by se neměl cítit méněcenný, pokud vibrace necítí. Když se vám ale někdo pokusí



pomoci, nesmíte se cítit špatně. Všichni, kdo se tu budete starat o nováčky, si musíte uvědomit, že to je také Boží požehnání, že
tu zůstáváte, že máte na starosti tuto významnou práci, že jste teď zaměstnanci Boha, že On vám teď zadal tuto výjimečnou
práci, dávat lidem realizaci. Spočítejte tedy znovu svá požehnání, nebuďte sklíčení. Někdo říká: „Matko, Ty odjíždíš a všichni
jedou s Tebou.“ Ale Bůh ví, proč je beru s sebou, možná potřebují víc trénovat než vy. A znovu se objevila rivalita. Někteří musí
zůstat v záloze, jak se říká. Ale kam mířím? A takto musíme z obou úhlů pohledu počítat svá požehnání. Jestli tedy jedete, nebo
nejedete, na tom nezáleží. Všichni máte své povinnosti, které vám Bůh svěřil, jako svá požehnání. Kdybyste dokázali mít k
Sahadža józe postoj jako dítě, které na Bohu závisí ve všem, protože je přece dítětem Boha... Na tom není nic špatného, žádné
ego. Protože když je Bůh všemohoucí, tak se o vás zaručeně bude muset postarat, že ano? Jenže my nejsme jako děti, víte? V
tom to je. Dítě se bude péče dožadovat. Musíte však v sobě mít tu víru, že o cokoli požádáte, On to udělá. Nevím, jestli jste
nezapomněli ten příběh, co jsem kdysi vyprávěla, který Mi jednou pověděla Moje babička. No ano, pojď sem. Co bys chtěl, tohle?
Vezmi si. Nechceš? Dáš si čanu? Vezmi si. Čanu? Ne? Tak pusinku? Pojď, pojď Mi dát pusinku. No tak. Ne? No dobrá. Pojď, dej
tohle mamince. Zodpovědnost! To se jim líbí. Mají to rádi. Musíte je pozorovat. Dobrá. A co bys chtěl teď? Chtěl bys květiny? Ne?
Dobře, běž a rozdej jim tohle. Nechce to pro sebe, ale pro ostatní. Rozdej to. Tohle je požehnání. Jak děti dokážou vysvětlit věci
tak jednoduchým způsobem. Neumíme být jako děti, jsme totiž velcí dospěláci, víte? Nejdřív Mi ale dej pusinku. Dej si takhle
ručičky. Ach, spadlo to. Dnes opravdu nevím, o čem hovořit. Raději Mi položte nějaké otázky. Dobře, dej tohle ostatním. Máte
nějaké otázky, prosím? Otázka: Matko, doporučila jste, abychom jeden den nejedli a jednu noc nespali. ŠM: Pojď sem, neslyším
tě. Dneska Mi snad vibrace foukají do uší. Pojď sem. Co si to říkala? J: Navrhovala jste, abychom byli jeden den bez jídla a jednu
noc nespali, a to každý týden. ŠM: Dobrý nápad. Zkuste to. J: Už čtyři týdny to děláme. ŠM: Pomohlo to? J: Ano, půst mi nevadí,
ale když nespím, tak jako na dnešek, stěží se večer udržím vzhůru. Nevím, jestli je opravdu dobré, v tom každý týden pokračovat.
ŠM: Víš, večer musíš chodit brzy spát, to by bylo dobré. Není moc příjemné zůstávat v noci vzhůru. Noční doba není moc dobrá.
Řekla jsem, abyste zůstali přes noc vzhůru, protože jsem zjistila, že sahadžajogíni mají problémy spíše s levou stranou. Pro
levostranné je důležité, aby se přes noc snažili zůstat vzhůru. Tím se vypracuje hodně věcí. Protože zůstanete bdělí. Jen v noci to
na vás útočí. Levostranní jsou napadáni vždy v noci a pravostranní lidé chytí všechna svá napadení přes den. Takže pro lidi, kteří
jsou levostranní, zvláště pro tebe, která jsi nalevo, co bys tedy měla dělat, (k dítěti: Ne? Dobře.) co tedy musíš dělat, musíš méně
spát v noci. Můžeš spát přes den, to Mi nevadí. Občas to takto dělej, teď o sobotách nebo o nedělích. Jinak se ta levá strana
nezlepší. Musíme trochu experimentovat. J: Řekla byste více o načasování, kdy zůstat vzhůru? Pro mě je to velmi snadné od
půlnoci do 4.00, jednou až do 6:30. ŠM: Řekla bych opačně. Vstaneš o půlnoci, to je lepší. J: Ano, to jsem udělala. ŠM: Ano, to je
dobře, v pořádku. J: Když jsem vzhůru od půlnoci do 6.00, mohu hodinu spát, než jdu do práce? ŠM: Je to jen na tobě. V Sahadža
józe nikomu nic nenutíme. Experimentuj s tím, najdi, co ti prospívá. Dokážeš to poznat sama, musíš experimentovat. Protože
každý má své individuální problémy a tohle je jeden z nich. Člověk musí vědět, že když je levostranný, je lepší zůstat do půlnoci
vzhůru. Poté, když spíš, postupně všechny levostranné problémy zmizí. Pravostranné problémy začínají ráno. „Musím běžet,
musím chytit autobus, musím si vzít tohle,“ samé plánování. Tehdy alespoň nejezte, budete tak mít i víc času. Budete mít víc
času, a mimo to váš žaludek, který je méně aktivní, na tom bude lépe. J: „Na jídle mi také příliš nezáleží. Máme to dodržovat
jednou týdně?“ ŠM: Ne, ne, musíte experimentovat. V Sahadža józe nemáme žádná nařízení. Zkoušejte, co a jak vám pomůže. To
neznamená, že teď máte všichni koupit kbelík ledu a dát do něj ruce. Víte, to je ten problém s lidmi, že když jim něco řeknete,
příště je najdete sedět s rukama v kbelíku. Ne, jen říkám, abyste to zkoušeli. Víte, zkuste pochopit, že Já nemám žádné problémy.
Rozumíte? Každý jste individuální, všichni jste profesionálové, jste badatelé na průzkumu. Udržujte otevřenou mysl a zkoušejte
zjistit, co vám pomůže. Každý jedinec má své individuální problémy. Všechny tyto miniaturní problémy můžete vyřešit sami,
protože máte světlo! Máte světlo vibrací, váš Duch je s vámi, na nikom tedy nezávisíte. Já vám jen dávám vodítka. To
neznamená, že každý den budete mít přednastavený. Ne, to je hrozné! Ale někomu to pomohlo. Nemusí to být ale pro každého,
někomu to svědčí, jinému ne. Ale pro levostranné je to lepší, jak jsem si všimla. Pravostranným lidem by prospělo, kdyby tolik
nejedli a kdyby zaměřovali pozornost na ty lepší stránky života. Ve skutečnosti si ale nemyslím, že by pravostranní moc jedli.
Naopak jsou ohledně jídla velmi úzkostliví. Řekla bych, že je to celé mentální. Rozumem si řeknou: „Tohle není dobré, tohle
nemám rád, co si dám?“ Jdete na oslavu, přinesou jídelní lístek a oni budou strašně vážně desetkrát rozmýšlet, co si dají. Chci
říci, jaký je rozdíl, jestli jíte to nebo ono? A všichni budou rozebírat, co že si dají. Pak sní dva kousíčky a odstrčí to. Nedojí ani
tohle. Protože jídlo si nevychutnáte mentální aktivitou. Tak prosté! Jazyk se tím má těšit, jenže vy jste všechnu energii
spotřebovali na přemýšlení, a tak je pak jazyk nepoužitelný. Když je tedy vaše pozornost příliš na jídle nebo něčem podobném,
omezte to. Proto jsem řekla: „Jezte méně.“ Když se postíte, nemusíte na jídlo myslet. Ale vy o jídle víc přemýšlíte, než jíte! A
méně si ho pak užijete, pokud vůbec. Proto jsem navrhla půst, ale jak řeknu půst, lidé zas přemýšlí: „Kdy bych tedy měl, Matko,
přesně jíst? Je to v pořádku v 8:30, nebo v 8 hodin? Jako kdybychom byli v Sahadža józe v nějakém vězení. Jezte, kdy chcete! Ale



jestliže na jídlo myslíte, k čemu ten půst je? Jako půst v Indii, kdy ženy začínají plánovat jídla deset dní dopředu: „Co by sis dal, až
se budeš postit?“ Víte, lidé si v Indii zavedli jisté ústupky, že když jedí tohle, tak to půst není, ale támhleto do půstu patří. A tak
plánují, co si dají. Všechno nashromáždí a pak se to vše musí sníst, protože se přece postíte. Všechnu pozornost mají jen na
půstu. A vlastně celou dobu jedí! Jako muslimové, kteří mají Ramadán, kdy by měli jíst brzy ráno. Ale v těchto dnech toho snědí
tolik, jako nikdy, protože vědí, že později se nenají. Je to postavené na hlavu. Víte, Já vám to předkládám jako materiál k
výzkumu, abyste přišli na to, jaký životní styl vám bude prospívat. Další otázka? J: Matko, ŠM: Ano? J: Jak skončil ten příběh od
Vaší babičky? Jak skončil ten příběh od Vaší babičky? ŠM: Jaký příběh? J: Od Vaší babičky. ŠM: Jaký? J: Konec příběhu od Vaší
babičky. Ó, ty to chceš slyšet znovu? Je to typicky babičkovský příběh. Ale nepoužívejte u toho příliš to své mentálno. Je prostý.
Víte, ona říkala, že ti, kteří věří v Boha, věří v Boží požehnání a mají na Boha plné právo. Vyprávěla příběh, jak jednou jeden muž
musel jít navštívit Boha. Neptejte se, jak by to mohlo být možné. Je to příběh. A cestou potkal muže, který prováděl hatha jógu,
západním stylem - někdy stál na hlavě, někdy na jedné noze a pak se uvázal za vlasy k nějaké větvi, rozhoupal se a křičel: „Ó
Bože! Ó Bože! Ó Bože!“ Ten náš chlapík se polekal toho, co ten druhý předváděl. Pohupoval se tam jak kostra, každá kost mu
byla vidět. Zeptal se ho: „Co to tady vyvádíš?“ Muž řekl: „Volám Boha, abych Ho uviděl.“ Chlapík: „Dobře, jdu teď za Ním, vyřídím
Mu to. Do té doby se ale prosím neuchyluj k těmto extrémům, je to příliš. Uklidni se, půjdu za Bohem a řeknu Mu, že za tebou
musí přijít, že tohle už zachází příliš daleko. Tak šel dál a uviděl sedět u cesty jednoho muže. Zeptal se ho: „Co tu děláš?“ Řekl:
„Nedělám nic, všechno dělá Bůh, tak co bych měl dělat?“ On na to: „Jdu za Bohem, mám Mu něco vyřídit?“ Víš, jen Mu řekni, že
jsem dnes ještě nejedl, že se o mě ještě nepostaral. Řekni Mu prosím, ať mi řádně dodá mé jídlo, že se potřebuji najíst.“ Chlapík si
řekl: „Podívejme na toho namyšlence, jak úkoluje Boha! Že prý Bůh dělá všechno, tak si jen odpočívá a Boha úkoluje!“ Šel tedy k
Bohu a vyřídil s Ním, co potřeboval, a protože vypadal trochu nesvůj, Bůh se ho zeptal, co se děje. Řekl: „Mám ještě dvě
záležitosti k vyřízení. Cestou jsem potkal jednoho muže, který svému tělu působil nejrůznější hrůzy, protože doufá, že se díky
tomuto všemu setká s Bohem. „Ó, toho znám, znám ho velmi dobře,“ řekl Bůh. „Dobrá, jdi a řekni mu, že se musí víc snažit, že to
ještě není dost.“ Chlapík byl v naprostém šoku! Řekl si: „No tedy! Bůh nemá žádný soucit, jak může tohle říct?“ Pak Mu řekl o tom
druhém muži, který jen vysedává u cesty. Bůh na to: „Ó, on ještě nedostal jídlo? Jak je to možné!“ Bůh svolal všechny své
pomocníky a ptal se: „Jak to, že jste mu ještě nedali jídlo? No tak! Okamžitě to zařiďte!“ Chlapík se udivil: „Jak je tohle možné?
Tenhle Boha jen úkoluje a Bůh se o něj stará!“ Jelikož Bůh o všem ví, řekl mu: „Jsi zmatený? Dobrá. Jdi dolů a pověz jim příběh,
sice je nadnesený, ale pověz jim ho a všimni si jejich reakce.“ Řekl jim tedy, že viděl, jak Bůh prostrčil velblouda uchem jehly. Muž
na to: „Dobře, udělám to.“ „Řekni to oběma a dívej se, jak zareagují, pak porozumíš.“ Šel tedy nejdříve za tím prvním mužem a řekl
mu: „Bůh ti vzkazuje, že máš stále pokračovat, přijde se s tebou setkat, ale musíš toho dělat víc. On řekl: „Ano? Pak se potkáme?
Tak to toho budu dělat víc a víc.“ Pak se zeptal: „A co si u Boha zažil? Něco zázračného? Co to bylo?“ Řekl tedy: „Bůh prostrčil
velblouda uchem jehly!“ On: „To musela být obrovská jehla!“ Řekl: „Ne, ta úplně běžná jehla.“ „Jak by to bylo možné?! Byl jsi u
Boha a teď mi budeš říkat báchorky?! S tímhle si na mě nepřijdeš. Vím, že mi říkáš hlouposti, jen si vymýšlíš.“ Chlapík tedy řekl:
„Dobrá, půjdu za tím druhým mužem.“ Došel k němu, zrovna jedl a říkal: „Posaď se, posaď se. Bůh mi poslal všechno jídlo. Vím,
že o to stačilo požádat jednou, opravdu se o mě stará. Chtěl jsi ale nějaký vzkaz, tak jsem to řekl, ale tolik jídla, co poslal! Jak to
mám všechno sníst?“ Chlapík byl překvapený. Muž se zeptal: „Tak jak bylo? Byl jsi u Boha, co jsi tam viděl?“ Chlapík řekl: „Přišel
jsem tam a viděl, jak byl velbloud prostrčen uchem jehly, velmi malou jehlou, to ti povídám. Viděl jsem to.“ Muž řekl: „No a? Čemu
se divíš? Vždyť je to Bůh! Co je pro Něj nějaký velbloud? Vždyť tím může prostrčit celé galaxie! Je to všemohoucí Bůh. Co je pro
Něj příliš zázračné?“ A tak si to uvědomil. „Tak takhle to je. Když máte víru, Bůh jí chce upevnit. Jen s vírou to funguje.“ Ale víra v
Sahadža józe, jak víte, musí být vírou Ducha, vírou zkušenosti, ne slepou vírou. Když máte oči otevřené, musíte mít v Boha víru.
Jenže i po realizaci pokračujete: „No a co! Vibrace cítím, tak co!“ Co je na tom? Jasně! A co jako?“ Pak si Bůh řekne: „Dobrá, tak
pokračuj.“ Je to tak ohromná věc, které se vám dostává, ale když nemáte víru v sebe, jak můžete mít víru v Boha? Když
nerespektujete sami sebe, jak můžete respektovat Boha? A to je přesně to, co se lidem děje, když popírají Sahadža jógu. Jak víte,
také v Anglii jsme měli určité zázraky, které byly omračující, lidé byli udiveni. Není ale důvod být udivený, je to zcela běžné. Byla
bych ráda, aby vám o těchto několika zázracích řekl Gavin, který je viděl, protože někteří z vás o nich možná neví. Proto bych ho
požádala, aby vyprávěl o všem, co se stalo, a o tom, co se stalo v Indii. Pro Mě to není vůbec nic zázračného, je to maličkost. Tak
snadné! Psali o tom v novinách apod. Lepší bude, když vám to řekne Gavin. Pojď, a nahlas! Gavin: Když jsem četl noviny, stalo se
to v Bedfordu, Asi před třemi měsíci Šrí Mátadží zde v Bedfordu měla poprvé program. Druhý den jsme se dozvěděli, že jeden
mladík, který jel domů na motorce, měl nehodu, spadl z motorky. Říkal, že nějaká paní vystoupila ze svého auta a pokládala mu
ruce tam, kde ho to bolelo, a jemu se ulevilo. Na něčí radu jel do nemocnice, ale tam mu řekli, že je zcela v pořádku, a propustili
ho. Pak uviděl v novinách Matčinu fotku a řekl své mamince, že je to ta paní, která u něj zastavila. Dozvěděl se o tom jeden
novinář, který běžel za organizátory semináře v Bedfordu a ptal se: „Je pravda, že tato dáma cestou do Bedfordu zastavila auto a



léčila toho chlapce?“ Zeptal jsem se: „V kolik to bylo hodin?“ Řekl: „Bylo to kolem 9:30 toho večera.“ Já: „To není možné, Matka
tou dobou vedla program v Guildhouse.“ Ale on stále trval na tom, že to byla Ona. My jsme ale také věděli, že to byla Ona, protože
jsme o podobných událostech slyšeli. Jako například v Indii, kde byl ještě pozoruhodnější případ. ŠM: Hlasitěji. Gavin: V Bombaji
je jeden velmi významný advokát, nesmírně oddaný naší Matce. Mnozí z nás se s ním setkali, byl i tady - pan Pradhán. A jednou,
když byl na programu naší Matky... ŠM: Ne, byl doma ještě s dalšími lidmi, seděli a povídali si. Gavin: Na meditačním setkání. Jen
tak seděli a společně přijímali vibrace. Uvědomil si, že má vést obhajobu případu, který se má projednávat u soudu. Ten případ
byl ale až na konci pořadníku, a tak se upokojil, že se budou zabývat jinými případy a jeho přijde na řadu až v pondělí. Druhý den
zašel k soudu, jen aby se přesvědčil, a oni mu řekli: „Co tím myslíte? Vždyť jste tu včera byl, máme nahraný záznam. Hájil jste ten
případ famózně. Soudce chválil, jak skvěle jste vedl obhajobu, a případ jste vyhrál. Na co se to tedy ptáte?“ Řekl: „Já jsem tam
byl?“ Pak si uvědomil - ne, to Matka tam byla. ŠM: Pověz jim o Petkarovi. Gavin: V Púně je jeden skvělý sahadžajogín, jmenuje se
Petkar. Zdál se mu sen, že jeho bratr spadl do hluboké studny v jeho rodné vesnici, která je kousek na sever od Púny. ŠM: Ten
bratr měl ve zvyku chodit na noční procházky. Gavin: Ten sen ho naplnil úzkostí, a tak vstal a modlil se před Matčinou fotografií,
aby jeho bratr byl v pořádku. Ráno jel do rodné vesnice, kde potkal svého otce, který mu řekl: „Ano, je to pravda, spadl do studny,
hledali ho s pochodněmi a najednou se tvůj bratr z vody dostal a jen tak seděl na okraji.“ Petkarův bratr mu řekl, co se stalo, že
uviděl světlo a v něm ruce s ozdobnými náramky a ty ruce ho vytáhly z vody ven.“ Nejdřív nemohl mluvit, omdlel, ale pak to
povyprávěl lidem, kteří ho hledali. Tento bratr nebyl oddaný Šrí Mátadží, ale díky Petkarově prosbě tam Matka přišla. ŠM: Je to
jako s tím velbloudem, který prošel uchem jehly. Dobrá. Ještě nějaké otázky? Moc ti děkuji, Gavine. Existuje tisíc a jeden příběhů,
které mnoho sahadžajogínů může vyprávět. O tom, jak jim bylo pomoženo, tolika způsoby! Bůh se stará o každého, ale obzvlášť
o ty, kteří hledají, a nejvíce o ty, kteří jsou realizované duše. Jestli máte jakoukoli otázku, prosím, ptejte se. Rozuměl jsi mu? Co by
co? J: Co by se dalo dělat proti hrozbě nukleární války? Co by se dalo dělat proti hrozbě nukleární války? ŠM: Jestliže věříte v
Boha, pak na tohle nemyslete. Cokoli se dá zažehnat, že ano? Jedině bude-li si Bůh válku přát, pak bude. Jinak ne. Ale musí tam
být lidé, kvůli kterým Bůh zasáhne. Jestliže tam budou všichni příšerní ďáblové, pak je lepší válku mít. „Člověk míní, Pánbůh
mění.“ To je anglické rčení. Pusťte to celé z hlavy. Nukleární válka je výtvor člověka. Ano? A člověk je výtvor Boha. A Stvořitel
nedovolí, aby se to těm hloupým dětem povedlo. Ale v případě, že budou takhle hloupí všichni, tak ať si to mají. K čemu je také
zachraňovat hlupáky a osly? Jen lidé, kteří jsou realizované duše, budou zachráněni. Protože nikdo neumírá. Ti, kteří jsou nevinní,
se narodí znovu. A ti ďábelští půjdou do pekla. Chápete? Máme tu jednoho takového, víte? Márkandéja se narodil realizovaný. A
můžete jich tu najít spoustu. J: Jak se dá odstranit strach? Jak se člověk může zbavit strachu? ŠM: Strach? Strach z čeho?
Nevědomý nebo vědomý strach? J: Strach ze strachu. ŠM: Ze smrti? J: Ze strachu. ŠM: Z čeho strach? J: Ze strachu. Jiný J:
Strach ze strachu, snad. ŠM: Já vám povím, co je to za strach. J: Bezdůvodný strach. ŠM: Víte, dostáváte strach, když nejste
zajedno s realitou. Když nejste zajedno s realitou, chápete? V Sahadža józe je mnoho cest, kterými se lze dostat do středu.
Můžete mít strach pocházející z ega nebo superega, odkudkoli. Ale jakmile jste ve středu, strach odpadá. A postupně se strach
ztratí úplně. Ano? Je to právě to probuzení, které vás od toho strachu osvobodí. Stane se to samo. Vy nemusíte dělat nic. Musí
se stát to, že když stoupáte, všechno odpadne, automaticky. Máme mnoho způsobů a metod, jak se udržet ve středu a jak růst.
To je celé. A nejen strach, odpadne toho tolik! Zvyky, závislosti, vznětlivost, spousta věcí. Všechny tyhle překážky odpadnou,
protože se z nich vymaníte. Jste znovuzrozeni, chápete? To proto. Nemusíte s tím tedy dělat nic, stačí jen růst. Je tolik způsobů
a metod. Přála bych si, abyste přišli na naše programy a do našeho místního ášramu, kde vám řeknou, jak na to. Měli jsme hodně
lidí, kteří byli hrozně ustrašení, teď jsou v pořádku, jsou nebojácní. Nejsou ustrašení. J: Matko, kdybyste nám mohla poradit
ohledně jídla. ŠM: O čem? J: O jídle. Jaká jídla bychom měli jíst. ŠM: V Sahadža józe jídlu moc pozornosti nevěnujeme. Mám ale
pocit, že jídlu se věnuje příliš mnoho pozornosti. A to není správný postoj. Víte, Duch nejí vůbec. Je odpoutaný. Átma je nad tím
vším. Když si tedy pokoušíme namluvit, že jíme-li určitý druh jídel, Duch bude šťastný, nebo jiná jídla, Duch bude šťastný, tak to
není pravda. Uveďme si příklad vegetariánství, což je váš velmi častý problém. Překvapí vás, že všichni falešní guruové jsou
vegetariáni, jeden vedle druhého, Mahéš Jogi, Radžníš... Radžníš je silný vegetarián, nejí ani česnek, ani cibuli. Když ukážete
následovníkům Mahéše Jogiho česnek, budou poskakovat, stokrát. Bojí se česneku. Umíte si to představit? Ale tím neříkám, že
máte jíst maso, v tom to není. Ale každý by měl jíst, co potřebuje. Jen nejezte maso zvířat, která jsou větší než vy. Jak to tedy
chodí? Jak je to s evolucí zvířat? Na to se nikdo nezaměřil. Řekněme, že zachráníte mnoho kuřat. Budu snad dávat realizace
kuřatům? Nebo mám dávat realizaci štěnicím či komárům? Naše pozornost je na tomhle, místo toho, aby byla na vyšší úrovni
žití. Když přemýšlíme o jídle, chceme zachránit kuřata. Ve skutečnosti však nic neumírá. Sám Krišna řekl: „Nic neumírá.“ Víte?
Kvůli tomu někteří Krišnu zavrhli, protože měl samhára šakti - zabíjel. Zabíjení je přitom v evoluci tak důležité. Protože jestli
nezabijete takové rákšasy, budete je snad uctívat? Co by se s nimi mělo udělat jiného? Musí být zabiti, musí být vyřazeni. Taktéž
v evolučním procesu. Tolik věcí musí zaniknout, aby mohlo vyrůst to opravdové. Jako když musí zemřít květ, aby se z něj stalo



ovoce, ano? Není v tom žádná „hinsa“. Slovo „hinsa“ bylo tak špatně vyloženo, že lidé jsou spokojení, když nejí maso. Ale tak to
není. Pro některé lidi je zásadní, aby maso jedli. Jak víte, Sahadža jóga pracuje díky síle Šakti. A Déví rákšasy nejen zabíjela, ale i
jedla a pila krev těchto rákšasů, jak víte, krev Raktabídžů. Jak by tedy mohla být vegetariánkou? To mi vysvětlete! Uveďte důvod!
Chápete? Protože jsme takhle podmínění, tak takto uvažujeme. Co se ale ve skutečnosti děje v evolučním procesu? Když člověk
řekněme sní kuře, ne člověk, řekněme zvíře na vyšší úrovni sežere zvíře na nižší úrovni, ono projde koloběhem a dostane vyšší
život. Přesně takto funguje evoluce. Samozřejmě, lidem můžeme dát realizaci, tímto se tedy nemusíme zabývat, to je jiná věc.
Když ale sníte kuře, jednoznačně mu dáte vyšší život. Ale ne zvířatům, která jsou větší. Když jíte menší zvířata, nijak jim tím
neublížíte. Bezpochyby! Vám ale ublíženo být může. Když například sníte komára, ublíží vám to. Takže v zemích, kde není vůbec
žádná zelenina ani nic podobného, například v Grónsku, zelené listy ani neviděli, jmenuje se Greenland - zelená země, přitom
zelenou barvu nikdy neviděli. Jsou hříšní, když nemohou přežít, aniž by jedli maso? Jak by Bůh mohl být tak neobjektivní? Je
mnoho zemí, ve kterých nemohou přežít, aniž by jedli maso. To musí mít nějaký důvod, víte? Zkuste ho tedy najít. Když jíte
zeleninu, v pořádku. Když chcete jíst maso, je to v pořádku. Ale opět, my jako sahadžajogíni, se nerozhodujeme podle toho, co
máme rádi, nýbrž co je pro nás dobré. Například pro lidi ze Západu je lepší, aby teď nejedli moc masa, protože mám pocit, že oni i
jejich otcové jedli jen to. Jezte méně. Měli by jíst víc sacharidů, zatímco vegetariáni by měli jíst víc proteinů. Jestliže nesnesou
maso, měli by jíst jiné proteiny, protože proteiny jsou velmi důležité. Když vůbec nejíte proteiny, tak trpíte. V Sahadža józe
zjišťujeme, že tito lidé trpí na špatné levé Nábhí. V Indii jsem viděla mnohé striktní vegetariány s problémem levého Nábhí.
Poradili jsme jim, že mohou jíst proteiny. Je tolik proteinů, které můžete jíst, nemáte-li od dětství rádi maso, nejíte ho, cítíte, že
byste ho neměli jíst, zapomeňte na to! Snězte nějaké! Musíme být moudří! Musíme být otevření! Nenecháme se svazovat svými
podmíněnostmi z dětství. Musíme pochopit, že vegetariánství vás k Bohu nepřivede, ale ani nevegetariánství. Protože Duch není
ani vegetarián, ani nejí maso. Je odpoutaný, je nad tím vším. Ale cokoli potřebujete pro své tělo, je důležité. Jestliže potřebujete
proteiny, jezte proteiny. Jestliže nejíte proteiny, nejezte je, jezte však to, co potřebujete. Nemůžeme to tedy brát tak, jak to
doposud známe, že to rozdělujeme na kuře nebo zeleninu, ale rozumějme tomu tak, jak tomu rozumí lékaři - proteiny a sacharidy,
ano? Můžete jíst, cokoli chcete! V Sahadža józe nemáme žádný taková nařízení. Tolik světců jedlo maso. Tolik světců! Guru
Nának, Kabír, Mohamed Sáhib, Kristus, sám Ráma i sám Krišna. Všichni jedli maso. Dokonce i Buddha jedl maso! Důkazem je, že
na konci svého života navštívil jednoho ze svých učedníků, který byl lovcem. Řekl mu: „Jsem velmi hladový, dej Mi něco k jídlu.“
„Pane, nemám nic než divočáka, kterého jsem čerstvě skolil, a ještě není úplně dovařený.“ Řekl: „Dobrá, nevadí, dám si ho.“ Snědl
ho a zemřel kvůli tomu nedovařenému divočákovi. Na to zemřel. A tak si buddhisté myslí, že bychom neměli jíst maso, ale tak to
není! Když snědl něco, co bylo nedovařené, znamená to, že On to jedl, ne? Dokonce i džinisté vědí, že to byl pouze Nemináth,
komu se zprotivilo jíst maso. Nemináth, který žil ve stejné době jako Šrí Krišna, si na oslavě své svatby všiml, že bylo zabito
mnoho ptactva, a cítil se kvůli tomu hrozně, tak nechtěl jíst žádné maso. To bylo v pořádku. Když na to nemáte chuť, nejezte ho.
Ale pak se to stalo kultem. Přitom do doby Neminátha tito džinisté, což je prastará víra, do doby Neminátha maso jedli! A to je
fakt. Připoutat se tedy k nějaké představě není způsob, jak na to. Když nechcete, nejezte to. Ale když to někdo jíst musí kvůli
svému zdraví, nebo protože není zbytí, není na tom nic špatného. Každý má své určité potřeby, každý jednotlivec jiné. Kdybych Já
jedla pouze vegetariánsky, nepřežila bych to, skutečně. Protože trpím na velmi rychlé vyprazdňování střev. Když si na potkání
potřesu rukou s někým, kdo má hodně bhútů, víte, tak ho prostě pročistím vyprázdněním svých střev. A kdybych jedla jen
sacharidy, pak nevím, co by se se Mnou stalo. To ale neznamená, že by se ze Mě měl stát masožravec, ale že musím přijímat
proteiny. Takhle to je. Není to o mase nebo něčem jiném, ale o příjmu proteinů nebo sacharidů. Musíme používat moudrost! A
všechny tyto kulty, že jíte tohle nebo tamto, jsou mimo. V Sahadža józe nemáme žádný kult. Každý je individuální, specifická
osobnost, jen jedno mají stejné - Ducha. Pak kupříkladu pití alkoholu - k tomu máme odpor. Po realizaci! Nemluvím o vztahu k pití
před realizací. Protože to jde proti vaší čaitanje, tedy proti vašemu vědomí. Své vědomí si musí každý střežit. Lidé už ztratili tolik
času přemýšlením o tom co jíst a co nejíst. A čeho dosáhli? Ničeho! Někteří vegetariáni, jak jsem viděla, mohou být hrozní lidé!
Naprosto hrozní. V Indii je komunita lidí zvaných Marvádiové. Pijí krev, ale jsou to vegetariáni, víte? Ale ne všichni. Pár jich máme
i v Sahadža józe, jen pár. Jsou neskutečně zaměření na peníze, to víte. Takže věřit tomu, že určitý druh jídla z nás udělá skvělé
lidi, je hloupost. Takto neuvažujte. Rozhodujte se pro proteiny, nebo sacharidy. Když je něco dobré pro vaše zdraví, dělejte to. Ti,
kteří jedí příliš vegetariánsky, jsou náchylní na určité nemoci a ti, kteří jedí příliš nevegeta- riánsky, jsou náchylní na jiné.
Vegetariáni mohou snadno dostat leukoderma (bílé skvrny na kůži), mohou velmi snadno dostat leukémii. Mohou snadno dostat
určité typy rakoviny. Nevegetariáni mohou dostat jiné nemoci, je jich nepřeberně. Musíme být tedy v rovnováze. Když také jíme
vegetariánská jídla, hlídejme si, abychom jedli dostatečně, dostatečné množství proteinů. Protože tělo musí být v pořádku.
Zdravé tělo je chrámem Boha. A chrám Boha musíte udržovat zdravý a spokojený. To je správný postoj. Ale není to až tak
důležité! Protože po příchodu do Sahadža jógy, jak to automaticky chodí, odpadají výdaje za doktory. Automaticky. Musíme tedy



sami k sobě přistupovat moudře. Nemučit se kvůli nějakým podmíněnostem. Neměli bychom něco přijímat jen proto, že nás to
učili od dětství. Posuzujte podle sebe. Viděla jsem lidi, kteří byli strašlivě poznamenaní konzumací vegetariánských jídel, jakmile
začali jíst jídla s proteiny, velmi se zlepšili vibračně. Skutečně! Proteinová jídla jsou pro určité lidi velmi důležitá. A pro jiné
sacharidy. Lidé trpící na játra by se měli dát na sacharidy. Můžeme tomu snadno přijít na kloub. Ale cokoli jde proti našemu
vědomí... Protože svého Ducha musíme dosáhnout ve svém vlastním vědomí. Zbavujeme se toho velmi snadno, nemusím vám
říkat nepijte, nekuřte, prostě toho necháte. J: Matko, Bernard Shaw, velmi uznávaný irský spisovatel, prý kdysi řekl, že nechce, aby
jeho žaludek byl pohřebištěm mrtvých zvířat. ŠM: Bernard Shaw ale realizaci nedal nikomu, že ne? J: Byl skvělý a byl to
vegetarián. ŠM: To, že se stal vegetariánem, ale přece neznamená, že by měl každý. A není to pohřebiště. Mohu vám říct, že to
není žádné pohřebiště. Určitě měl zácpu. To je vše, co k tomu mohu říct.. Víte, co říkal Bernard Shaw, bylo v pořádku pro něj
samého. Pro něj možná. Víte, většina vegetariánů má problémy a nevegetariáni mají také problémy. Setkávám se s tím celý svůj
život každodenně. Bernard Shaw tu dnes není, jinak bych mu pověděla, na co trpěl. Víte, ať už se vyjádří k čemukoli, je to jejich
vlastní zkušenost, ano? Já vám nesděluji individuální zkušenosti, předkládám vám zkušenosti mnohých, víte? J: Už jsem
pochopil, že člověk by měl jíst proteiny. Říkáte tedy, že vegetariánská jídla nemají proteiny? ŠM: Prosím? Ano, můžete. Můžete to
jíst. Kdy jsem řekla, že ne? Nikdy jsem neřekla, abyste, když můžete, nejedl proteiny. Určitě. Dělejte svá rozhodnutí podle proteinů
a sacharidů, a ne podle toho ostatního, protože nikdo neumírá. Víte, my nemáme soucit s naším vlastním lidským druhem. Kde
to jsme? Nejsme soucitní ani ke svým příbuzným, ke svému otci, k matce, k bratrům a sestrám a k druhým lidem. Jaký má
význam být soucitní k něčemu, co tomu nerozumí? A oni to nepotřebují. Kdo potřebuje soucit, jsou lidé. Kteří si toho jsou vědomi.
Jenže to už je pro lidskou mysl příliš přitažené za vlasy. Protože oni chtějí přesunout mysl k něčemu, co je vzdálí od reality.
Onehdy jsem někomu řekla, ať se necítí vinní, protože měli chycenou levou Višudhi. Jedna řekla, že ale vinu cítí. Já: „A za co?“
Ona: „Cítím se vinna za Vietnam.“ Já: „Proč?“ Ona: „Protože ve Vietnamu lidé umírají.“ Já: „Hodláš snad problém Vietnamu
vyřešit? Týká se tě to nějak? Proč si s tím děláš starosti?“ Zabývejte se tím, co je dobré pro vás, a tím, na co stačíte. Přesně
takhle vychylujeme svou mysl! A to je velká pravda, víte, lidé mají své představy, které přijali, lpí na nich, ale nic nezískají. Proto
říkám, že byste v ničem neměli následovat žádný „ismus“. Musíte mít otevřenou mysl. Zcela otevřenou mysl. Ať má kdokoli
jakýkoli problém, ví o něm, měl by ho tedy vyřešit. Nejsem tady proto, abych šířila vegetariánství nebo nevegetariánství. Jsem tu
proto, abych šířila Sahadža jógu. „Sahadža Samádhi Lago.“ Tak to bylo řečeno. Musíte získat své samádhi. Ale jak ho získáte?
Sahadž - spontánně. J: Záleží na tom. Na tom, co jíme, záleží. Jak bychom mohli dosáhnout samádhi, když nebudeme řádně jíst
apod.? ŠM: Řeknu jen, že už jsem vám pověděla o Buddhovi. Co si myslíte o Guru Nanákovi? Co si myslíte o Kristovi? Máte pocit,
že by byli něčím míň? Pochopte, že Ducha se to netýká. Šrí Krišna řekl: „Nainam chindanti shastrani nainam dahati pavakah na
chainam kledayanty apo na sosayati marutah.“ (Duch nemůže být spálen...) Sám Šrí Krišna to řekl. On sám zabil rákšasy. A tak
jsou džinisté proti Krišnovi, protože zabil rákšasy. Podle nich je hinsatmak (agresivní) chlap. Když s tím zajdete příliš daleko, pak
skončíte zachraňováním štěnic a komárů. My jsme ale získali realizaci, o tom není pochyb. Nejdříve získejte realizaci. Všechny
tyhle představy už jsme měli, všichni naši předkové měli tyhle nápady a realizaci nikdy nezískali. Ano? Tak toho nechte. Prvořadé
je dostat se k Duchu. Tyhle věci nejsou podstatné. Tímhle jen obracíte pozornost na něco, co není důležité. Tolik z nich!
Zavrhneme tedy Mohameda Sáhiba, zavrhneme každého? Je to tak. Tohle je brahmínismus. To je brahmínismus. Zase „ismus“.
Tímhle bychom mohli zavrhnout všechny velké lidi světa. Cožpak nebyli realizovaní? Nebyl snad Chalíl Džibrán realizovaný? Jak
to zjistíte? Dokud sami nejste realizovaní, nepoznáte, kdo je realizovaný a kdo ne. Budete žít jen s těmito idejemi. Musíte to cítit.
Nebyl snad William Blake realizovaný? Byl to sám Márkandéja! Na tolik věcí se zapomnělo. Nepoznáme to ani z indických
svatých Písem a ani to nechceme poznat. V Indii jsme měli velkého světce, jmenoval se Sadžan Kasai. Musíme tedy pochopit, že
v Sahadža józe, ať je skutečnost jakákoli, snažíme se ji přijmout. Přijďte na ni sami! Co vaše vibrace? Přijímáte vibrace, nebo ne?
To je stěžejní! Na tom byste měli mít pozornost! Popravdě, vegetariáni mají mnohem víc pozornost na jídle než nevegetariáni, to
vám povídám. A ženy vegetariánů jsou neustále zaneprázdněné tím, co by mohly manželovi uvařit. Neustále plánují, co si dají,
„Aaj papad banaye ki falana banaye ki...“ Jen stojí u plotny a vaří a vaří. A muži stále kvůli jídlu vyvádějí: „Někde jsem jedl takovou
keralu, támhle tamto, uvař mi radši tohle.“ Všechny naše Indy znám až moc dobře. A znám všechny vegetariány, pocházím z té
země. Ženy se nezastaví a muži to pořád řeší. Veškerou pozornost mají stále jen na jídle. Ženy chtějí vařit a muži si chtějí
pochutnat. Tudy cesta nevede. Stáhněte svou pozornost od jídla, není důležité. Cokoli jíte, v pořádku, jezte vyváženou stravu.
Nestarejte se o ostatní. V Sahadža józe vám nikdo nenutí, co máte jíst. Nic se nemusí. Jezte, co máte rádi. Ale to, co máte rádi,
musí být vyvážené, musí být vhodné, musí být dobré pro zdraví. V tom to spočívá. Ať jíte, co jíte. Nic se nevnucuje, každý si na to
musí přijít sám. Je tolik sahadžajogínů, kteří maso nejedí vůbec. Prostě ho nejedí a vůbec ho jíst nepotřebují. Když ho tedy
nechcete jíst, nejezte ho. Není to důležité. (část chybí) Všechny vaše kvality jsou testovány, když je vaše Kundaliní probuzena.
Předtím ještě nevíte. Poznala jsem lidi, kteří si myslí, jak jsou skvělí. Jednou jsem se setkala s jedním sanjásinem, seděl na dais



(pódiu) a myslel si o sobě, jak je úžasný, jak je důležitý a podobně. A moje vnučka, realizovaná duše, která seděla vpředu, Já jsem
tam byla také jako čestný host, zakřičela ze svého místa: „Matko, požádej toho pána v maxi oděvu, aby odešel, sálá z něj na nás
hrozné horko!“ Ten chlapík se chystal mluvit o vegetariánství a o dalších ismech“, o náboženství, o Bohu, o tom a onom. A ona
řekla: „Prosím, řekni mu, ať odejde! Jde z něj na nás horko, z toho maxi-chlápka.“ Podle ní to byl „maxi - chlápek“. Nevěděla, že je
pokládán za odpoutaného. S těmito takzvanými sanjásiny buďte opatrní. Takzvaní vegetariáni, přitom jsou tak výbušní! Že jste
také výbušný? Jde o to, jak se co skrze vás projevuje. A ten projev je tichý. Pracuje. Když někdo něco řekl a jiný řekl něco jiného,
co má být? Co vy? Co vyjadřujete vy? Jaký je váš projev? Získali jste síly svého Ducha? Položte si tuhle otázku. To je první věc,
kterou získáte. Pak můžeme mluvit o těchto věcech. Nejprve dosáhněte svého Ducha! To je poprvé, kdy lidé dosahují svého
Ducha, že ano? Je to poprvé, kdy to jde. Dá se tedy říct, že už nemůžete být zainteresováni na ničem jiném. To je to absolutní, co
se vám má stát a o co byste měli žádat. Jen proto, že ten řekl tohle, že něco bylo takhle... A co? Čeho dosáhli? Projevili svého
Ducha? Dobrá, ano, ale jen jeden či dva, tu a tam. Nejprve ať se tedy projeví váš Duch. Neztrácejte se v těchto věcech! Buďte k
sobě laskaví! Nejprve buďte vegetariánem sami sobě tím, že na sebe budete hodní a zcela svého Ducha osvobodíte od všech
těchto idejí. Duch je skutečnost, není to jen idea. A nemůže být vyživován žádnou ideou, jen realitou, na kterou hledíte a kterou
projevujete. J: Matko, co bychom měli dělat, abychom dosáhli Ducha? ŠM: Jak jsem řekla, nemusíte dělat nic. To je to, co máte
dělat. Kundaliní musí stoupat, ano? Co dělá tahle svíce, když má být rozsvícena? Jiná rozsvícená svíce se přiblíží a ono se to
projeví. Jste na to všichni připraveni, víte? Stačí jen probudit Kundaliní a ono se to vypracuje. Každý, kdo je realizovaný, vám
může dát realizaci. Chcete, abychom to u vás zařídili? Zkusíme to. Můžeme to zkusit se všemi, kdo ještě nemáte realizaci, ale ne
dnes. Je mi líto, ale zdá se, že náš čas už vypršel. Musíte přijít do našich ášramů, kde se tímto zabýváme, a všichni pocítíte svou
realizaci. Dříve jsem to dělala, na každém programu. Všichni získali realizaci, přímo během programu. A pokud Kundaliní
nestoupá, řeknou vám, v čem je problém. Ano? Zajděte to zkusit. Pomozte sami sobě. Musíte spolupracovat sami se sebou.
Nemáte se ztotožňovat s nějakými mylnými představami, nebo pravdivými myšlenkami, ve které věříte. Jde o to, aby se Kundaliní
zvedla, jen na tom záleží. Každý Ind ví, že Kundaliní musí být probuzena, abyste získali Átma Sákšatkár, seberealizaci. Ale jestliže
se Kundaliní nehýbe, pak je tam nějaký problém. A co je to za problém? S tím vám poradí tihle lidé. Dobře? Spolupracujte tedy jen
sami se sebou. Buďte v tom pokorní, musí se to vypracovat. Thik hai na? (OK?) J: Zarur. (Naprosto) ŠM: Věřte a mějte ruce takto.
(Aasha ruk lijiye, aisa hath rukhiye.) Podívejte, zvládnete to, bude to pracovat. Vane to jako Čaitanja lahirí v rukou. Chci říci,
například lidé jako Ádi Šankaračárja, který byl tak skvělý člověk, přesto se musel stát sanjásinem, aby tu práci vykonal. To on řekl:
„Na yoge, na sukhe na,“ - „Nezískáte to žádným přemýšlením, získáte to Matčinou milostí.“ Napsal to tak srozumitelně. Teď ale o
něm. Když zemřela jeho matka, nedovolili mu spálit její tělo, protože řekli, že sanjásin nesmí pálit. Vidíte, zas nějaká idea! Že
sanjásin nesmí pálit, je představa grihastů (žijících světský život). Opět nějaká idea, je to totéž. Říká se, že spálil tělo své matky
na hranici ze dřeva banánovníku, který jinak nikdy nehoří. A proklel je. Sice se říká, že neproklel, ale proklel je - že tihle všichni
spálí své mrtvé uvnitř svých domovů. V Kérale to můžete vidět ještě dnes. Spousta lidí kvůli svým představám zabilo tolik světců!
Nemějte žádné utkvělé představy. Sai Náth. Mnoho lidí říkalo, že Sai Náth... říká se, že mnoho lidí prohlásilo, že Sai Náth byl
realizovaná duše. Ne tenhle nový, ale Sai Náth! Přitom byl muslim. Kabír byl muslim. Stejně tak Nának i Guru Grand Sáhib. Jen
realizovaný člověk dokáže poznat, kdo je realizovaný. Když se o tom mluví předtím, jsou to jen myšlenkové pochody. Myšlením
se tam nedostanete. Nejste už svými myšlenkovými pochody unaveni? Řekněte. Myslet, myslet, myslet, jako blázni. Jeden doktor
Mi kdysi řekl: „Matko, uřízni mi třeba hlavu, udělej cokoli, jen už zastav mé myšlení!“ Přestaňte tedy se všemi těmito představami,
které máte. Dosáhněte skutečnosti. Dosáhněte skutečnosti. Toho sami nedosáhnete, musí se probudit Kundaliní, někdo vám Ji
probudí. A jakmile to jednou získáte, můžete to předávat dál. Můžete probudit ostatní. Jsou tu dnes mnozí, kteří dávají realizace.
Vypadají sice prostě, neznale, ale vědí o tom všechno. Jsou to odborníci. Jakmile jste začal mluvit, dávali všichni bandhan vašim
chyceným čakrám. Poznají to. Vy ne, ale oni všichni ano, chápete? S pokorou si tedy dojděte pro realizaci, naučte se o tom
všechno a pak dávejte realizaci dalším. To je to hlavní, co v dnešní době musíme dělat. Nejsme tu proto, abychom zachránili
štěnice, komáry a kuřata. Doufám, že nikdo nepřijde s tím, aby se podporovalo kouření něčeho tak příšerného, jako je hašiš
nebo... Kouří to nebo jedí, ani nevím. Jednou jsme obdrželi dlouhý dopis od někoho, kdo tvrdil: „Matko, lidé Ti nikdy nebudou
rozumět, dokud nezačnou kouřit...“ Co že to bylo? Á, konopí! Nevím, co že to má být, ale bez toho Mi prý nikdo neporozumí, ani
Sahadža józe. (hindí) V pořádku? Kolik z vás nových cítilo chladný vánek, ukažte se. Chladný vánek? Cítil jste v rukou chladný
vánek? Ano, vím. Kdo ještě? A co vy? Vy? Ptám se této paní. Cítila jste. Skvělé. A co vy? Výborně. V hindí: Podívejte, oni nejsou
vegetariáni a cítili to, ale vy ne. A co vy? Cítíte chladný vánek nebo ne? J: Už jsem to zkoušel. ŠM: Ale ztratil jste to. J: Ne,
neztratil. ŠM: Cítíte ho teď? J: Cítil jsem ho už dřív. ŠM: Nikdy jste to neměl. J: Měl. ŠM: A jak je to tedy právě teď? J: Mé ruce jsou
chladné. ŠM: Ne, přesvědčte se, jestli je realizovaný na vrcholu jeho hlavy. Má chycená játra. Horké? Dobrá. To je ten váš soucit.
Stačí pudink ochutnat, a hned víme, co je v něm, že? A co vy? Jak jste to cítil? To je dobře. A co vy? Jste hrozně nervózní! Co



máte za problém? Ano. J: Přišel jsem tak brzy... (nesrozumitelné) ŠM: A pak jste znervózněl. J: Ne že bych přímo znervózněl. ŠM:
Co se tedy stalo? Začal jste o tom přemýšlet? J: Cítil jsem bolest a nepohodlí. Cítil jsem se fyzicky nepříjemně. ŠM: Co říká? J:
Necítí se fyzicky příjemně. ŠM: Vím, pak si sedněte na židli, nic není nařízeno. Prosím! Ne, ne, budete v pořádku, věřte Mi, bude
vám tam lépe. Tohle není potřeba, prosím, posaďte se tam. Ano, jděte a posaďte se na židli, ano? To je dobrý nápad. Není tu nic
povinného. Je to menší hala. Mysleli, že přijde hodně lidí, tak to tu rozmístili. Nic není nezbytné. Jestli sedíte na židli, nebo na
trůně, žádný rozdíl. Žádný rozdíl, v tom to není. Víte, Kundaliní je uvnitř jemnější bytosti, Jí je jedno, kde sedíte. Jistě, určitým
způsobem pomáhá, když sedíte na zemi, protože Matka Země vám pomáhá. Sedíte-li před světlem plamene, pomáhá vám. To je
jiná věc. Ale když nemůžete sedět na zemi, tak to nevadí. Dali jsme realizaci lidem, kteří seděli jenom na židlích. Ano! Co naplat?
Všichni jste ji získali na židlích, že ano? Ve Vídni získalo realizaci právě tak, na židlích, asi 400 lidí. Daří se to. A jestli se to někde
nepodařilo, u vás se to podaří. J: Řekněte nám více o Kundaliní. (hindí/maráthí) Už je o tom tolik Mých přednášek. Víte, protože
dnes odjíždím, je toho na Mě už docela hodně. A je tolik přednášek, které jsem měla o Kundaliní, neumíte si představit, měla jsem
už nejméně tisíc přednášek. Jen v Caxton Hall nejméně šestsetkrát. Máme spoustu přednášek, můžete je sledovat, poslouchat.
Je to ale Kundaliní. Posloucháním o Ní se nic nestane. Je to totiž „stanutí se“. Víte, jako vyklíčení semínka. Mluvením o Kundaliní
se tedy nic nestane. Musí vzestoupit. Šivadži Maharádž a Rána Pratáp byli oba kšátrijové, jedli maso. Co si myslíte o Šivadži
Maharádžovi? Byl to snad špatný člověk? Nebo Rána Pratáp? J: Nebyli to duchovně zaměření lidé. ŠM: Co byli? J: Neduchovní.
ŠM: Kdo, Šivadži? Ó, byl velmi duchovně zaměřený! To je ta potíž! Nejste realizovaná duše, tak nedokážete cítit jejich vibrace!
(hindí/maráthí) Ne všichni! Ti, kteří hlásají, jak jsou duchovní, většinou právě vůbec nejsou. Převážně nejsou. Převážně nejsou.
Víte, jsou velmi prostí, ať jsou to králové, nebo kdokoli jiný. Nikdy jim neporozumíme, dokud nemáme realizaci. Rámovi
porozuměla Šabarí, ale Jeho vlastní otec nevěděl, kdo to je. Porozumět Duchu lze jen Duchem. sanskrt: Duch sám je spokojený.
Ducha zajímá jen Duch, nic jiného! Mentálním přístupem se toho nedoberete. Jen Átmá pozná Átmá. Zeptejte se všichni na
Šivadžiho, byl-li realizovaný. Vnímejte vibrace. Teď to mohou poznat. Byl? Nesporně. Teď se zeptejte, zda byl Blake realizovaný.
Byl? Můžete to cítit! Někdy je to šokující, víte? Zjistit pravdu o lidech, kteří mají být velmi duchovní, a přitom nejsou ani
realizované duše. Je jich tolik! Nejste od Vallabhačárji? Ne. Vallabhačárja byl velká realizovaná duše. Když za ním přišel Surdás a
řekl... Surdáse měli za velmi duchovního, přitom realizovaná duše nebyl. Vallabhačárja mu tedy řekl: „Proč po Bohu štkáš jako
malé dítě? Já Ho našel.“ Ten, kdo našel, nenaříká! Duchovní člověk je ten, který našel Ducha. Vy se stále domníváte, že to není
duchovní. Možná se zdá duchovní jeho postoj, ale on to musí objevit. Jen pak je opravdu duchovním člověkem. Úplně obyčejný
člověk může být realizovaná duše, a král přitom ne. Takových máme mnoho. V naší zemi je tolik nesprávných pojmenování, v
každé zemi. Tady také. Tolika lidem se říká svatí. Přitom z nich vycházejí strašné vibrace. Říkají jim svatí, víte? Svaté tohle, svaté
tamto. Nevím, svatí, nebo satanští, ale něco takového jsou. A jsou lidé, kteří jsou skutečnými světci, ale nikdo o nich neví. Jak je
rozpoznáte? Jedině skrze Átma. Duch Ducha pozná. Ne skrze myšlenkové pochody, ani skrze vnější věci, ale skrze vědění, které
se projevuje. Znalostí reality poznáte Ducha. Není žádný jiný způsob. Taková je skutečnost. Všechno ostatní je k ničemu. Protože
cokoli uděláte v neznalosti, je nepoužitelné. Když však máte znalost Ducha, pak to děláte absolutní hodnotou své bytosti.
Nerozlišuje rasy, vyznání, barvu pleti, nic! Rozumí vibracím. Je to v Písmech, vše bylo popsáno. Co budeme dělat teď, před Mým
odjezdem? Chtěli byste Mi něco zazpívat? Dovolí nám to? J: Jeruzalém. ŠM: Dobře. Zavřete dveře, aby neřekli, že jsme zneužili
jejich svolení. (hindí/maráthí) Kdo bude zpívat? Kdo začne? Píseň: Chodila tato chodidla za dávných časů po zeleni anglických
hor? A byl svatý beránek Boží viděn na krásných pastvinách Anglie? A zářil Boží pohled na naše mračny zahalené hory? A byl zde
vystavěn Jeruzalém mezi těmi temnými ďábelskými mlýny? (továrnami) Přineste mi můj luk z hořícího zlata! Přineste mi mé šípy
touhy! Přineste mi mé kopí! Ó, oblaka, rozestupte se! Přivezte mi můj ohnivý vůz! Neustanu v duševním boji, ani můj meč nebude
v mé ruce spát, dokud nepostavíme Jeruzalém v zelené a příjemné zemi Anglie! Mnohokrát vám děkuji.
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Vítám vás všechny, sahadžajogíny, v této skvělé zemi jógy. Dnes bychom měli v sobě upevnit přání, že jsme hledači a musíme
dosáhnout svého úplného růstu a zralosti. Dnešní púdža je pro celý vesmír. Celý vesmír by měl být vaším přáním osvícen. To
přání by mělo být tak intenzivní, aby vydávalo čisté vibrace Mahákálí šakti, což je čistá touha po dosažení Ducha. To je skutečné
přání. Všechna ostatní přání jsou přelud. Jste lidé vyvolení Bohem. Nejprve vyjádříte svoje přání a poté ho dosáhnete. Intenzivní
touhou po čistotě musíte očistit celý svět. Nejen hledající, ale i ti, kteří jimi nejsou. Musíte vytvořit kolem tohoto vesmíru auru
touhy po dosažení toho nejvyššího, Ducha. Bez přání by tento vesmír nebyl vytvořen. Tato Boží touha je tou, která je Duchem
svatým, je všepronikající silou, je to Kundaliní ve vás. Kundaliní má jen jediné přání, být Duchem, a pokud si přejete cokoliv jiného,
Kundaliní nevzestoupí. Pouze tehdy, když ví, že toto přání chce někdo splnit, někdo, kdo je tváří v tvář hledajícímu, pouze tehdy se
probudí. Pokud nemáte přání, nikdo vás nemůže přinutit. Sahadžajogíni by nikdy neměli vnucovat toto přání ostatním lidem.
První utrpení, kterému čelíte, jakmile dosáhnete své realizace, je, že začnete myslet na svou rodinu. Začnete si myslet: „Moje
matka to nemá, můj otec to nemá, moje žena to nemá, moje děti to nemají.“ Musíte vědět, že tyto vztahy jsou světské, v sanskrtu
'aloukik'. Tedy nejsou 'aloukik' (Božské), nejdou nad rámec světských vztahů. Jedná se o světské vztahy a tyto připoutanosti jsou
světské. Pokud do toho zasáhnete, jak víte, Mahámája Šakti vám umožňuje hrát si s tím, jak dlouho chcete. Lidé ke Mně přivádějí
všechny své příbuzné, rodiče, atd. a nakonec zjistí, že to byla velká chyba. Ztratili tolik drahocenných okamžiků, tolik hodin, tolik
let, plýtváním energií na lidi, kteří si nikdy nezasloužili pozornost Matky. Uvědomte si - čím dříve tím lépe, že tato touha je možná
ve vašem nitru, ale že nemusí být v žádném z vašich takzvaných světských vztahů. Nedělá to žádný rozdíl. Když Kristu řekli, že
Jeho bratři a sestry čekají venku, řekl: „Kdo jsou moji bratři a kdo jsou mé sestry?“ Je třeba si uvědomit, že lidé, kteří se stále
zapojují do problémů své rodiny a přitahují k tomu Moji pozornost, by měli vědět, že Já si jen hraji a pro vás to nemá žádnou
hodnotu. Pro váš vzestup je v první řadě důležité nesnažit se vytvářet přání ve svých blízkých. Toto je první princip upevnění síly
Mahákálí. Obzvláště v Indii, kde jsou lidé velmi připoutaní ke své rodině, je to veliký problém. Pokud dáte realizaci jednomu, s
úžasem vidíte, že má vztah s velkou partou bhútů a jakmile dáte té osobě realizaci, máte potíže. Pak všichni ti bhúti pomalu
vejdou, mučí Můj život, plýtvají Mou energií a jsou naprosto nechutní! Měli byste pochopit, že to není příznivé. Pokud chcete
ztrácet čas, dovolím vám to. Ale pokud chcete mít rychlý vzestup, musíte si nejprve zapamatovat, že jsou to vztahy, které jsou
absolutně světské a že tohle není vaše čisté přání. Zkuste oddělit svoje čisté přání od světských tužeb. V žádném případě to
neznamená, že se máte vzdát svojí rodiny, svojí matky nebo sestry - nikoliv. Jen budete svědkem, budete je vidět jako kohokoliv
jiného a sami poznáte, jestli opravdu touží nebo ne. Pokud ano, je to moc dobře. Neměli by být diskvalifikováni, protože jsou
vašimi příbuznými. Funguje to oběma směry. Nemohou být kvalifikováni ani diskvalifikováni kvůli tomu, že jsou to vaši příbuzní.
Aby se v Sahadža józe stalo vaše přání čistým, musíte se dostat z mnoha věcí. Lidé, připoutaní a svázaní se svojí rodinou, musí
dát pozor, aby nikomu z příbuzných nevnucovali Sahadža jógu. Přinejmenším je nenutili Mně. Nyní k té touze, k tomu přání v
našem nitru, které se projevuje silou Mahákálí, k nám přichází mnoha způsoby. Jak jsem vám řekla - ze všeho nejdříve k nám po
realizaci přijde - protože jste všichni sahadžajogíni - abychom něco udělali s našimi vztahy. Pak přichází druhé přání: „Pojďme se
pokusit vyléčit lidi, kteří jsou naši příbuzní.“ To je druhé přání. Měli byste čelit sami sobě a vidět, že se tak děje mnohým z vás. Od
malomocenství po jakoukoli maličkost - nachlazení, kýchání, cokoliv mají, myslíte si, že byste to měli přinést Matce. Starosti
vašich rodin by měly být dány Matce. Jednoduché věci jako těhotenství nebo kýchání, velmi jednoduché věci - které jsou tak
přirozené, se dostávají do vaší pozornosti. Když je máte ve své pozornosti, říkám: „Dobře, pokračujte v tom. Pokuste se to vyřešit,
pokud je to možné." Pokud je však ve své pozornosti nemáte, jsou v mé pozornosti. Necháte je v mé pozornosti, zvládnu to. Ale
pak je to začarovaný kruh. Je to jemná projekce mysli, která si myslí: „Dobře, Matko, nemáme to v naší pozornosti, raději se o to
postarej.“ To není ono. Měli byste mít jen jedno intenzivní přání: „Stal jsem se Duchem? Dosáhl jsem svého vrcholu? Vzestoupil
jsem nad světské touhy?“ Pročistěte je. Jakmile začnete s čištěním, cokoliv odpadne, postarám se o to. Jedná se pouze o
ujištění, nikoli o záruku. Pokud si to zaslouží mou pozornost, určitě se o vás postarám. Musíte si vážit své pozornosti, jako si Já
vážím svojí. Myslím, že si musíte své pozornosti vážit mnohem více než Já, protože v sobě můžu zvládnout mnohem více věcí a
v Mé pozornosti je všechno. Snažíte se ale očistit své přání od světských problémů, kterým čelíte. Takže ho více rozšíříte a pak si
začnete myslet: „Matko, a co problém naší země?“ Dobře, dejte Mi mapu své země - hotovo. To je více než dostačující. Pak
očistěte sami sebe. Opustíte touhu, kterou máte. A jakmile budete očištěni, ta oblast bude pokryta vaší pozorností, je to velmi
zajímavé. Když se přes toto přenesete, pak můžete sami vydávat světlo. Ale pokud jste ve svém nitru, jste tím skrytí. Vaše světlo
je skryté, nevyzařujete žádné světlo. Všichni vyrostete nad tato přání. Pokaždé, když se dostaví přání, vzestoupíte nad něj a vaše
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světlo je vyzařováno na širší problém, před kterým stojíte a o kterém si myslíte, že bych ho měla vyřešit Já. Toto jsou Má trápení,
která berete na sebe. Vy musíte udělat pouze jednu věc a to stát se Duchem. To je všechno. Jednoduchá věc - zbytek je moje
starost. Ty problémy, které vyžadují přání na kolektivní úrovni, by měly být zcela jiné. Abyste potvrdili svoji čistotu, voněli čistotou,
měla by být vaše pozornost na druhé straně. Nyní nesledujete Mne, ale sledujete se Mnou celý svět. Podívejte, celý postoj se
změní. Měli byste se starat: „Co můžu dávat? Jak můžu dávat? Jakou dělám chybu při dávání? Musím být bdělejší, kde je moje
pozornost? Musím být bdělejší vůči sobě, co dělám? Za co jsem odpovědný?“ Musíte si přát, abyste se stali čistými. Měli byste
být čistým přáním, což znamená být Duchem. Ale jaká je vaše zodpovědnost vůči sobě samým? Měli byste si přát, aby se vaše
zodpovědnost vůči vám samým projevila - byla úplná. A pak vaše zodpovědnost k Sahadža józe! Jaká je vaše zodpovědnost k
Sahadža józe, která je prací Boha, kterou On začal? Vy jste Mýma rukama. Musíte dělat práci Boha a musíte bojovat s
antibožskými živly, se satanskými živly. Již nejste zodpovědní za své rodiny. Ti, kteří jsou, jsou nedopečení sahadžajogíni - jsou
zbyteční, nejsou dobří vůbec k ničemu. Všichni takoví odpadnou, jejich rodiny budou trpět a Já vím, že se to stane. Protože nyní
se shromažďují síly a toto třídění začne. Vaše odpovědnost vůči vám samým být Duchem, vaše odpovědnost vůči Sahadža józe,
vaše odpovědnost chápat Mě lépe a lépe a lépe, vaše odpovědnost porozumět mechanismu, který je uvnitř vás, vaše
odpovědnost chápat, jak ten mechanismus všechno vyřeší. Odpovědnost jak se stát sám sobě guruem. Vaše odpovědnost být
důstojnou a oslavovanou osobností. Odpovědnost být úctyhodnou osobností a ne lacinou. Každý z vás je hoden celého vesmíru,
jestliže chcete růst do té výšky. Všechny vesmíry mohou ležet u vašich nohou, jestliže chcete růst do té výšky, do té velikosti,
která ve vás existuje, aby se vám dařilo. Ale ti lidé, kteří stále chtějí žít na nízké úrovni, nemohou stoupat. Například západní
sahadžajogíni mají určité problémy kvůli páchání hříchu proti Matce a východní sahadžajogíni mají problémy kvůli páchání
hříchu proti Otci. Není pro vás vůbec obtížné se z toho dostat. Pozornost má být udržována čistá. V Sahadža józe znáte všechny
metody, jak udržet svoji pozornost čistou. Jestliže není čistá, pak toto přání bude stále napadáno všemi malichernými
nesmyslnými věcmi, které nemají ve vašem vzestupu žádný význam. Člověk, který je dobrým sahadžajogínem, si nedělá starosti
kvůli oděvu, co o něm ostatní řeknou, co mu ostatní povídají, jak se vůči němu chovají. Pozornost není na kritizování, že jeden je
takový a druhý zas takový. Není zde ani žádná agresivita vůči komukoli jinému, protože nikdo není ten druhý. Ale problém je, že
když to řeknu, nikdo si nemyslí, že mluvím o vás všech. Ti, kteří jsou agresivní, přijmou tu druhou roli a ti, kteří nejsou agresivní,
přemýšlejí jinak. Například řeknu něco člověku, který je agresivní, a ten neagresivní okamžitě přemýšlí o člověku, který agresivní
je, a nikoliv o sobě. Okamžitě začnete přesouvat svoji mysl na jiného člověka a nacházet chyby na jiných lidech. Toto přání se
postupně stává nižší a nižší kvůli nákladu, který na něj dáváte. Bdělost je tedy velmi důležitá, naprostá bdělost, 'satarkta'. Měli
bychom udržet svoji pozornost čistou pro výživu našeho čistého přání. Přání přichází z vašeho srdce a jste tak vystavění, že do
vaší 'brahmarandhry' patří i srdce. Jestliže nemáte čisté srdce, neudržíte ji čistou. Existují lidé, kteří si myslí, že pokud mluví
hodně o Sahadža józe, jsou v pořádku. Podvádějí sami sebe. Pokud srdce není otevřené, pak je vše uzavřeno. Zkuste tedy otevřít
své srdce promítáním. Promítněte je ven. Doufám, že dnes, když děláte tuto púdžu a uctíváte Mahákálí a tuto zvláštní 'jagňu'
(oběť), že definitivně ustanovíte tuto auru a osvítíte svět. Ale váš pohled by měl být: „Nakolik jsem tomu přispěl? Přemýšlím stále
o druhých lidech? Přemýšlím stále o bezvýznamných, malicherných problémech nebo myslím na svého Ducha? Levá strana
začíná a končí Šrí Ganéšou. Šrí Ganéša má jednu základní kvalitu - On je úplně odevzdaný své Matce. Nezná žádného jiného
boha. Dokonce nezná svého Otce. Zná pouze svoji Matku a je Jí zcela odevzdán. Ale toto čisté přání musí působit, o tom vám
řeknu později, až budeme mít mnohem více púdží. Ale dnes ustanovme sami sebe v čistém přání být Duchem. Nyní se západní
mysl zeptá: „Jak?“ Vždycky to přijde: „Jak to udělat?“ Řeknu vám, je to velmi jednoduché! Ádi Šankaračárja napsal Vivék
Čúdamaní a mnoho jiných knih a pojednání, ale pak se do něj pustili velcí 'intelektuálové' a řekli: „Musíš toto a musíš tamto.“ On
jen řekl: „Zapomeňte na tyto lidi.“ Pak napsal Saundarja Lahari - popsal v něm svoji Matku a svoji oddanost k Ní. A každé
dvojverší, které napsal, je mantra. Není to odevzdání vaší mysli prostřednictvím mysli, ale odevzdání vašeho srdce. Je to
absolutní odevzdání vašeho srdce. Západní sahadžajogíni vědí velmi dobře, jaké tam byly útoky a jak je negativity napadaly,
zvláště, když hrozní lidé jako Freud přišli zničit jejich základy, kořeny. A jak to Západ slepě přijal a dal se na cestu do pekla.
Všechno to musí být odhaleno. Je to vše nesmysl, je to absolutně špatné a je to činnost proti Bohu. Pak si to uvědomíte a budete
plně bojovat. Řeknete: „Toto je zkáza našich základů, našich kořenů. Naše Matka je zdrojem všeho, co je vznešené, ušlechtilé,
všeho co je vyživující, všeho co je povznášející, osvobozující. Odřízli jste nás od našich kořenů.“ Když se tím (Freud) zabýval,
myslím si, že k vám přistupoval jako k nějakým živočichům, chtěl, abyste klesli na tak nízkou úroveň lidských bytostí, které
existují jako patologické případy - nevím. Proto je pro vás důležité porozumět všemu, co na vás útočí a být ostražití a
neztotožňovat se s tím. Minule jsem vám řekla, že máte přijet do této země, abyste uviděli kořeny a ne výhonky. Změňte svůj
západní styl. Telefony nefungují. Neseženete zde kvalitní telefon. Pošta je hrozná. Železnice jsou nejhorší, Neměla bych to říkat,
protože jsme v železniční budově. Ale lidé jsou vynikající. Vědí, co je to dharma. Nebývají z nějakých důvodů napadáni, protože je



tu Kundaliní a sedí zde Šrí Ganéša. Jak si někdo může troufnout napadnout tuto skvělou Maháráštru, když ji chrání osm Ganéšů?
Nevím, jestli to Maháráštrané vědí. A je tu tak mnoho 'marutů' (nebeských bojovníků), kdo může napadnout tuto zemi? Nejsou
zde žádné negativní útoky, vyjma toho, že jsou sami dost orientovaní na peníze. Mají pouze toto prokletí. Pokud se z toho
dokážou dostat, stanou se skvělými lidmi. Musíte přijít do této země, ne abyste se těšili pohodlím Západu, ale pohodlím Ducha.
Tak změníte svůj postoj vůči Indii. Nemyslím Air-India, v žádném případě. To je špatná představa, že přiletíte s Air-India, protože
jste sahadžajogíni. Vůbec ne. Air-India nemá co dělat se Sahadža jógou. Všechny naše železnice, cokoli našeho, nemá to se
Sahadža jógou nic společného. No a? Buďte vlastenečtí a používejte svoji vlastní leteckou společnost. Když sem přijedete,
uvidíte, že lidé jsou nevinní. Nemůžou pochopit Freuda. Nemůžete s nimi o tom mluvit, je to mimo ně. V tomto ohledu jsou
vyšším typem lidí, protože nejsou napadeni. Ale vy jste výše v tom, ačkoliv jste napadeni, dostáváte se z toho. Jenom otočte svoji
tvář a budete na druhé straně. To je něco skvělého. Měli byste mít důvěru, že je zde mnoho lidí, kteří mají stejnou víru jako vy, v
této velké zemi, kde vás tolik lidí může podpořit. Neměli byste se proto cítit ztracení. Dnes zahájíme tuto púdžu, v Den Mahákálí.
A můžeme říci v Den Gaurí, a dnes v Den Ganéša - Gaurí, i když podle plánovaného času tomu tak nemusí být. Ale podle Mne
vytvořme v sobě na jemnější úrovni touhu být čistý a být očištěn. Všechny bariéry a nečisté věci, které jsou ve vás, touhu být
skvělými sahadžajogíny, touhu být zodpovědnými sahadžajogíny a touhu být odevzdán své Matce. Není to těžké. Je to
jednoduché, to poslední je nejjednodušší. Protože když se odevzdáte, nic od vás nechci, kromě toho, že přijmete Moji lásku.
Odevzdání vlastně znamená, že otevřete svoje srdce pro Moji lásku. Vzdejte se svého ega, to je všechno a vypracuje se to. Jsem
si jistá, že se to vyřeší. Sama se snažím proniknout do vašeho srdce a navždy se v něm usadit. Dále Šrí Mátadží hovoří v Marathi,
české titulky pokračují v čase 1:00:16) Mahákálí má zvláštní schopnost plakat, protože je levostranná. Když je bezmocná a
nemůže jednat, pláče. Jediný projev Mahákálí je to, že má přání a pokud se její přání neuskuteční, pak pláče. To je jediná věc,
kterou může dělat v bezmoci, že? A někdy, když je plná lásky - jak jsem vás dnes viděla přicházet sem a vidím všechny, kteří tu
sedíte, když se nedokáže plně vyjádřit sama s překypujícím srdcem, cítí tu radost v tekoucích slzách. Kéž vám Bůh žehná pro
dnešní púdžu a doufám, že to všichni přijmete tak, že to nejjemnější z jemného se ve vás probudí, ta všestranná citlivost a láska,
která vyvrcholí radostí. Láska, která kvete do vůně radosti, se projeví v dnešní púdži. Kéž vám Bůh žehná!



1982-1224, Vytvořte překrásnou kolébku pro Krista (11 min)
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19821224 - Vytvořte překrásnou kolébku pro Krista

Než začneme s oslavou narození Krista, musíme krátce zrekapitulovat, co jsme po Jeho narození udělali, abychom porozuměli,
jak si stojíme ve svém vztahu k Němu. Ptám se všech... Byl synem panny. Proto by nemělo dojít k sebemenšímu poskvrnění
Jeho jména. Protože On přišel vykonat tu nejzáslužnější práci, vytvořit pro nás vědomí Ádžňa čakry, aby nám pomohlo vysát
všechny naše hříchy, všechny naše podmíněnosti a celé naše ego. A tato velkolepá osobnost byla stvořena právě pro tuto
významnou práci v každém z nás. Pro nás jsou Boží zákony závazné, protože víme, že je to jediná cesta, jak lze růst. Není to
nařízení. Nýbrž dobrovolné přijetí, že musíme stoupat, že musíme být v pořádku, že v Sahadža józe nemáme žádné
podmíněnosti, že se tím zlepšujeme, že díky tomu jdeme kupředu. Přijímáme tedy tu situaci a rosteme. Proto by vám realizace
měla dát tu sílu bojovat proti antikristovským aktivitám vaší mysli. Musíte čelit sami sobě. To je to, o čem mluvím. Nejenže
musíte čelit sobě, ale musíte čelit i takzvané společnosti kolem vás. A uvědomte si, že tyto podmíněnosti a tyto aktivity proti
Kristu, do kterých jste zabředli, jsou naprosto škodlivé pro váš růst a váš vzestup. A protože jste výjimeční lidé, kteří dostali
realizaci, musíte si to vyříkat sami se sebou a dospět k patřičným závěrům. Nemá význam dohadovat se s ostatními. Víte, že při
podmíněnostech lidé ztichnou, nemluví. Ale ta podmíněnost uvnitř roste. V egu lidé mluví příliš a zatěžují druhé svými řečmi. A
roste jim příliš velké ego. Člověk tedy musí být v pozici svědka, což znamená, že když máte mluvit, mluvíte, a když máte mlčet,
mlčíte. To je na úrovni Višudhi. Na úrovni Ádžni musíte zavrhnout všechno odporné, zvrácené, veškerou špínu. Protože nyní se ve
vás rozvinula nová citlivost. Citlivost ke svatosti, k příznivosti. Zkuste v sobě tuto příznivost více rozvinout. Zjišťuji, že lidé velmi
snadno přilnou k negativním lidem. Ztotožní se s negativními lidmi. Je to velmi časté. A mají pocit, že jsou soucítící. Že je to
soucítění, s čím pracují. Musím vám proto říct jedno - abyste vyřešili problém svého ega. Především se postarejte o to, abyste
nenahrávali svému egu. A také si uvědomte své podmíněnosti, z nichž jsou teď bhúti. Všechny tyto podmíněnosti se ve vás staly
bhúty. Všechny bhúty z církve máte v hlavě. Jsou tam všichni. Proto se musíte postarat o to, abyste je tam neměli, protože my
musíme být svatí, musíme být čistí, musíme být vzkříšeni. My jsme vzkříšeni, Kristus nás vzkřísil. Ale musíte si uvědomovat, kolik
toho pro nás musel vykonat. Čím více se pokoušíte být zajedno s negativitami, tím více Mu ubližujeme, tím více Ho týráme, tím
více Ho sužujeme. Toho, jenž se narodil ve žlabu, ve velmi nehostinných podmínkách, kdy každý vyžaduje komfort. Který od
samého počátku prošel životem plným nebezpečí, až do své smrti. Jeho narození, jak víte, se odehrálo v chlévě. Nikdo z vás se
nenarodil v chlévě. Křesťanům přitom tolik záleží na pohodlí. To je nanejvýš překvapující, když Kristus se narodil v chlévě. Kristus
se narodil za velmi chladné noci. Málem nebylo čím Ho přikrýt. Byl jako zářící štěstí. Musíme Mu tedy v sobě dopřát pohodlí.
Neposkytneme mu přece ve své Ádžňa čakře ten žlab. Koryto myšlenek a trnovou korunu z nich. To Mu nepřipravíme. Zajistíme
Mu pohodlí tím, že nebudeme akceptovat negativitu účastným soucítěním. Musíte být laskaví ke své příznivosti a svatosti, aby
se Kristus mohl těšit svým pobytem ve vaší Ádžně. Abychom Ho nemučili svými planými myšlenkami, nežádoucím chováním,
nepříznivým vystupováním a zvráceným přijímáním špatných nápadů. Zkuste si Ho vážit. Tady stojí. Zkuste Mu dopřát pohodlí.
Kéž bych to mohla udělat Já! On však sídlí v Ádžňa čakře každého. Kdyby byl jen v Mé Ádžně, dopřála bych Mu to největší
pohodlí. Jenže On se chce projevit v Ádžně všech. Proto vás jako Matka musím požádat, abyste se o Něj starali. Dopřejte Mu
pohodlnou kolébku, ať se cítí příjemně a spokojeně, protože On se narodil, aby vám dal vaše vzkříšení. Vzal na sebe tak velkou
zodpovědnost, vsát všechny vaše podmíněnosti, vsát celé vaše ego, ale to neznamená, že na ně navršíte kameny. Dnes je velký
den svatosti. Pojďme oslavit narození Krista ve své Ádžňa čakře. Pějme na Něho chválu, aby se tam ve své nejčistší podstatě, ve
svém svatém těle, projevil. A ve vší čistotě Mu projevujte úctu. S naprostou čistotou, protože On je čistota. Někdo může říct:
„Matko, když je ryzí čistotou,“ jsou takoví hlupáci, kteří se Mě takto ptají, „když je čistý, jak Ho můžeme znečistit?“ Myslím tím, že
když si Ho nevážíte, proč by tam byl? Odejde. Má rád čistotu. Odejde odtamtud, když pro vás nebude dost dobrý. Raději Mu
vytvořte kolébku, překrásnou kolébku lásky, upřímnosti, takovou, jakou Mu připravila Jeho matka. Se vší sladkostí, vlídností a
ujištěním, že budete vyživovat Kristovu velkolepost a příznivost. Bůh vám všem žehnej!
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Huston, Los Angeles, San Diego, San Francisco, Vancover, Toronto, Boston a zpět do New Yorku. Je to fantastické. Měli jsme
programy v centrech, dva, tři, někdy čtyři programy v každém městě a přišlo obrovské množství lidí. A dnes už je Sahadža jóga
zavedená v těch dvou ohromných státech kontinentu Severní Ameriky. Šrí Mátadží se zcela jasně vyjádřila, že přišla zachránit
svět. Přišla, aby dala výživu a podporu hledačům. A především přišla proto, aby vám pomohla stát se svým vlastním guruem,
abyste zažili to, co přislíbil Kristus, abyste prožili své druhé narození a aby se stalo stěžejní součástí vašeho vlastního života. A
projevuje se to tím, že my všichni, kdo máme realizaci, začneme být požehnaní. A co tento jev vlastně znamená? Realizace je v
podstatě něco, co všichni hledáme. Hledáme to po mnoho svých zrodů. V indické tradici, v tradici hinduismu, je to pevně
zakořeněná a neoddělitelná součást jejich přirozenosti, ta naléhavá vnitřní potřeba, kterou v sobě tamní lidé mají. V křesťanství
se mluví dosti okrajově a snad až lehkovážně o druhém narození. Mnozí ani netuší, co to znamená, natož aby to zakusili. Buddha
o tom také hovořil. Mohamed mluvil o čase vzkříšení. Ve skutečnosti to všechna Písma popisovala mnoha způsoby. Naposledy
o tom mluvil Mohamed, který řekl, že v této době vzkříšení budou vaše ruce mluvit. Nemluvil o ničem jiném než o prožití
seberealizace, kdy člověk tuto zkušenost vnímá svým centrálním nervovým systémem jako chladné vibrace proudící skrze ruce a
z vrcholku hlavy. Hovořil o čase vzkříšení. Kristus hovořil o čase vzkříšení a nejen, že o čase vzkříšení mluvil, On nám vzkříšení
umožnil. V hinduistické tradici se mluví o čase příchodu Ádi Šakti, o čase, v němž všichni hledači dostanou své Átma sákšátkár,
dostanou realizaci. Ve svatých písmech to tedy bylo předpovězeno tolika způsoby. Mluvili o tom všichni velcí proroci. A ten čas
teď nadešel. Tohle je ta doba. A musí zde být někdo, kdo přišel vykonat tuto práci. Někdo, kdo má nesmírnou sílu lásky, nesmírné
soucítění, mocnou sílu transformovat nás z lidských bytostí do toho, co můžeme nazvat duchovní bytostí. Jestliže jsme se
museli vyvinout ze zvířecího stádia v lidi, je velmi logické, že se musíme vyvinout v duchovní bytosti z této lidské úrovně vědomí,
na které jsme teď. Takže postup je už přednastavený. Je-li k tomu tedy už vše připraveno, pak je to něco, co musí proběhnout
spontánně. Musí to být něco, co se odehraje v našem vědomí, v našem vlastním vnímání, kdy poznáme, že jsme se vyvinuli v
něco vyššího. A proto musí přijít někdo zcela výjimečný, aby tohle dokázal. A jestliže Šrí Mátadží tohle dokáže, probudit v
každém z nás tu skrytou spící energii, která není nic jiného než odraz Ducha svatého v každém z nás, energii Kundaliní, o níž se
hovoří v hinduistických spisech, jestliže Ona přišla, aby tohle vykonala a dala nám všem Átma sákšátkár, dala nám všem druhé
narození, pak my musíme se vší pokorou přijmout, že toto je chvíle, kdy se nám dostane požehnání. Že nastal čas, kdy máme
něco získat. Je to okamžik, kdy musíme projevit svůj hlad po tom stát se něčím vyšším. Celé to hledání, které v sobě máme,
všechna ta touha stát se něčím vyšším, kterou cítíme, může být naplněna. Mnoho guruů, kteří nabízejí své služby, tedy takzvaní
guruové, kteří se dnes nabízejí, přislibují možnost realizace až za nějakou dobu. Říkají, že až časem. Ale v Sahadža józe, v
přítomnosti Šrí Mátadží, přichází opravdová zkušenost. Něco se skutečně stane. Bude to zkušenost vašeho vlastního nervového
systému s týmž zážitkem, který byl předpovězen Kristem, Buddhou, o kterém psali světci v Puránách (v posvátných indických
spisech), který předpověděl Mohamed. A vy to zažijete. Šrí Mátadží je tedy ta, která vám tuto zkušenost může předat. A vy z
tohoto setkání odejdete jako nový člověk - duchovní bytost. Před seberealizací je lidské vědomí omezené. Ve skutečnosti jste
omezováni těmito dvěma balóny, které vidíme na schématu, které se v nás nacházejí v našem limitovaném mozku. Přičemž naše
dvě hemisféry by se v našem jazyce snad daly nazvat jako mozek cítící, který je na pravé straně, a mozek mechanický na levé
straně. Ty dvě limitované, iluzivní sféry, o nichž jsme si ve své zmatenosti a naivitě často mysleli, že jsou konečným produktem
naší evoluce. Dostali jsme se vlastně jen na práh dalšího stádia evoluce. Všechna ta proroctví, všichni ti velcí proroci hovořili o
tisíciletí míru, o časech bratrské a sesterské lásky, o miléniu, které bylo přislíbeno. Tento věk musí přijít. A my jsme ti, kteří ho
mají zdědit. Nemáme ho jen zdědit, my jsme ti, kteří ho mají učinit skutečností, my - hledající. Co je v nás tedy tím, co tohle
umožní? Uvnitř nás se nachází jemnohmotné tělo, máme sedm čaker. Múladhára, což je ten červený kruh úplně dole. A Kundaliní,
která leží nad ní a není ničím jiným než odrazem Ducha svatého v nás. Máme Svadhištána čakru, Nábhí čakru, srdeční čakru,
krční čakru Višudhi, Ádžňa čakru, která je centrem pána Ježíše Krista, a dostáváme se k sedmému centru, a to je Sahasrára.
Každé toto centrum je v nás subtilním milníkem naší duchovní evoluce. Jsou umístěna v nás. A zrod za zrodem se v nás tato
centra rozvíjela, souběžně s příchody Inkarnací, v souladu s tím, jak se otevíraly další stupně naší evoluce. A teď jsme na
sedmém stupni. Jestliže tohle je centrum Ježíše Krista před dvěma tisíci lety, tak tohle je současnost. A proto teď začínáme
milost Boží cítit na dlaních svých rukou, začínáme cítit, jak vyvěrá z vrcholku naší hlavy, začínáme dekódovat nevědomí,
dekódovat nevědomí. Protože díky seberealizaci se staneme kolektivně vědomými. Jak už jsem řekl, Mohamed hovořil o čase,
kdy vaše ruce budou mluvit. A tohle je ta chvíle. Šrí Mátadží přišla. Posaďte se prosím. Narodili jsme se tedy do velmi významné
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doby. Je to doba odhalování skrytého, doba nového probuzení. Když jsem vám naznačil, že ten, kdo to umožní, je Šrí Mátadží
Nirmala Déví, pak jednoduše říkám, že Ona je tou Matkou, která vám přišla dát vaše druhé narození. Ve skutečnosti je to spíše
kuriózní, že jsme si tohle neuvědomili dříve. Že v minulosti, před dávnou dobou, zde byl věk Otce. Boha Otce. Vlastně až do doby
Šrí Krišny se tato energie projevovala skrze velké Inkarnace, které nás přicházely učit. Skrze učení Abraháma, Mojžíše a tolika
dalších. A pak, před dvěma tisíci lety přišel Ježíš Kristus - doba Syna. A i mnoho křesťanských mystiků psalo o třetí osobnosti,
například Joachim z Fiore. Mnozí, kteří byli poněkud opomíjeni, hovořili o době Ducha svatého, o éře svatého Ducha. A to je éra,
do které jsme teď vstoupili. Je ale zřejmé, že když je zde Otec a Syn, musí být i Matka. A je to Matka, kdo nám dává naše
narození. Je to Ona, kdo nás přivádí do této éry osvícení, Ona je ta, která nám uděluje druhé narození. To ona nás dělá podobné
malým dětem, o čemž tak krásně hovořil Kristus. To ona nás vyživuje, to ona nás utišuje. Vzpomeňte, co říkal Kristus: „Pošlu vám
rádce, utěšitele, Ducha svatého, který vás vše naučí.“ Co tedy myslel tím, že pošle rádce? „Dám vám vědění, dám vám útěchu,
výživu, dám vám vykoupení příchodem Ducha svatého.“ Ta doba nastala. Učení Šrí Mátadží je dnes přijímáno po celém světě. Na
celém světě teď lidé přijímají a prohlubují svou realizaci. Jinými slovy podílejí se na zrodu té velké duchovní civilizaci, jež byla
přislíbena. Jako matka je tu tedy nejen proto, aby vám dala narození, ale aby vás i vyživila, dala vám soucítění. A toto soucítění se
začíná projevovat v tolika z nás, v tolika hledačích. Jestliže v minulosti jsme jako prostředky k dosažení svého božství měli
koncepce založené na dominanci a snad i agresi, jestliže nám Kristus poskytl vzor a cestu, která byla tak naplňující a velkolepá,
pak nyní získáváme novou kvalitu, která se musí projevit v každém z nás. Je to kvalita matky. Tato mateřská kvalita se musí
projevit u obou, u mužů i žen. A když se tak stane, svět se změní. Staneme se těmi, které Wiliam Blake popisoval jako proroky.
Zrozeni k tomu vytvářet proroky z druhých. Staneme se lidmi, kteří svou existencí přivodí vznik té duchovní civilizace. Ze všech
těchto důvodů vás naléhavě žádám, abyste o to s velkou pokorou v srdci požádali, protože se to musí stát spontánně. Musíte o
to požádat. Musíte se nacházet v rozpoložení, ve kterém chcete přijímat. Bůh si ve skutečnosti přeje, abyste to získali. Je to
součást plánu. Hledači musí být odměněni. Zkuste tedy být dnes v rozpoložení, které vám dovolí vztáhnout ruce směrem ke Šrí
Mátadží, jako když o něco žádáte. A až se to stane, dovolte si ponořit se do toho, jít do hloubky. Protože tohle je pouze začátek té
nejvíce vzrušující události, která se kdy odehrála. Je mi velkým potěšením, dámy a pánové, být zde v Londýně, ale především, být
tím, kdo má možnost představit vám naši drahou, milovanou Matku, Šrí Mátadží Nirmalu Déví. Klaním se všem hledačům pravdy.
Jak vám již řekl doktor Reeves, musíte se něčím stát. Čím bychom se měli stát? Narodili jsme se jako lidé a bereme za
samozřejmé, že jsme lidmi. Musíme si ale položit otázku, proč jsme lidskými bytostmi? Jaký je účel našeho života? Je možné,
aby celá evoluce byla bezúčelná? Aby za ní nestála nějaká hra Božského? A proč tomu byla věnována taková péče, proč jsme se
stali lidmi? Nejdříve tedy musíme dojít ke správným závěrům, můžete to nazvat (nesrozumitelné) Musíme pochopit, že jsme se
ještě nestali tím, čím se máme stát. Proto jsme zmatení. Neznáme odpovědi na tyto zásadní otázky. Někteří v Boha věří, jiní v
Boha nevěří. Někteří věří v Krista, jiní věří v Mohameda. Někteří věří v Krišnu... Někteří říkají, že je vše jen o vědě. Jsme tak
zmatení a ani nevíme proč. Je to proto, že jsme se dosud nestali tím, čím se máme stát. Řekněme, že jste dostali nějaký nástroj,
ale nic o něm nevíte. Pak tedy netušíte, k čemu má ten nástroj sloužit, proč byl vytvořen a k čemu ho tedy použít. Proto je tu ta
zmatenost. Zmatenost až takových rozměrů, že jsme si v té zmatenosti utvořili vykonstruované názory, mentální výplody, umělé,
bez sebemenších biologických podkladů. Neexistuje žádné biologické opodstatnění pro naše mentální výjevy. Například jen se
posadit a začít vymýšlet, že když utvoříte takovou a makovou vládu, pak budou lidé v pořádku. To je vaše vlastní mentální
představa, která v sobě nemá nic živoucího, je to jen mrtvá myšlenka. Už jste někdy dokázali díky změně vlády transformovat
lidi? Byla jsem v Rusku, v Číně, v Americe, na všech těchto místech... Lidské bytosti jsou úplně stejné, není mezi nimi vůbec žádný
rozdíl. Někteří jsou možná o něco čestnější, jiní méně, jedni jsou nemorální, jiní jsou méně nemorální, ale v podstatě najdete
každý typ člověka všude na světě. Je tedy třeba porozumět tomu, že tyto mentální představy, které jsme si vytvořili o některých
věcech... Např. o sociální práci. Lidé si myslí, že když se budou zabývat sociální prací a tím vším, podrobí si své ego. Přitom ti
nejegoističtější lidé jsou právě sociální pracovníci. Těmito mentálními představami jsme si také utvořili všemožné normy. Např.
když se tu posadím a rozhodnu, že komusi udělím titul. Stal se z něj tedy pán s titulem. Tím je vyřazen, skončil, odteď už je
navždycky slepý k realitě. Protože on teď žije něčím nereálným, co mu někdo dal. To je realitě tak vzdálené. Není za tím žádná
živá síla. Viděli jste někdy někoho, že by se změnil poté, co dostal titul nebo hodně peněz? Naopak, stane se ještě horším! Nikdy
se ničím takovým nezlepší. Jaký to má důvod? Proč se stává, že když se pustíme do něčeho takového, potom zjistíme, že se nic
nezdařilo? Mluvíte o demokracii, stane se démonokracií. Mluvíte o komunismu a zjistíte, že je to další bolehlav. Ať mluvíte o
čemkoli, zvrátí se to v nesmysl, který se obrátí proti vám. Ať se zkusíte dát na cokoli, obrátí se to proti vám. Věda. Věda se teď
zvrátila v atomovou válku. Jak z vědy vzešla atomová válka, to nikdo neví, ale je z toho náhle hrozba pro celý svět. Počítače. Zítra
nám začnou počítače vládnout. Jasně vidíme, jak se tohle všechno děje, máme z toho strach, jsme šokováni. My ale nevíme
proč, proč vše, co vyzkoušíme, se nám vymstí, omotá si nás to kolem prstu, zotročí nás to. To proto, že za tím nestojí žádná živá



síla. Je to pouze mentální, na mentální úrovni. Lidé se pohybují pouze na mentální úrovni. Musí tedy existovat vyšší úroveň, která
se otevírá tehdy, když se napojíte na živoucí sílu. Pojďme se tedy podívat na to, co je to ta živoucí síla. Živoucí síla je to, co
způsobí, že semínko vyklíčí. To matka Země dává semínku vyklíčit. Když se díváte na matku Zemi tak jak je, nic nenajdete, vůbec
nic. Je to jen hlína. Ale vložíte-li nějaké semínko do té zdánlivě bezvýznamné věci, do té hlíny, ona to semínko probudí k životu. A
pak zjistíte, že se z květů stalo ovoce, automaticky. Je to svět plný zázraků, když se začnete dívat na živou práci té živoucí síly. A
protože my s ní nejsme ve spojení, ať děláme cokoli, přivede nás to do potíží. Příroda to tak nemá. Zatímco my ano, a sice proto,
že jsme ztratili svoji biologickou podporu nebo-li přirozené procesy. Nejednáme biologicky, jsou to jen mrtvé úkony. Vše, co
děláme, je mrtvé, jak jsem vám už říkala, že z mrtvého stromu vyrobíte židli a myslíte si, že jste něco vyrobili. Z neživé věci je další
neživá věc, je mrtvá. A tyto mrtvé věci nám pak vládnou. Vyrobíte židli a už nedokážete sedět na zemi. Pak se dáme na něco
jiného, antikulturního, což je zase to samé. Jak na houpačce. Teď nechceme demokracii, tak šup do komunismu. Z komunismu
do demokracie, z demokracie do komunismu. Není v tom žádný vývoj. Zkusme se podívat, co je to biologický vývoj. Jak víte, v
našem těle jsou peptidy. A biologický pohyb peptidů je takový, že se pohybují spirálovitě. Když je pohyb do spirály, je biologický.
Když je ale lineární, říká se, že ztratily svou biologickou výživu. Nenesou v sobě žádné živé kvality, staly se lineárními. Takže tato
výživa v nás, ten pohyb do spirály, existuje v našich nervech, ale může se stát zcela lineárním, který vede ke smrti. Všechny naše
mentální projekce jsou lineární. S jejich pomocí totiž nedokážeme ve svém vědomí postoupit na vyšší úroveň. Je to jen na
povrchu. Nějakého člověka může napadnout: „Ó, musím zlepšit celý svět, udělat to a to.“ Potkala jsem kdysi muže, který byl u
kormidla celosvětového míru, jedna z nejnarušenějších osobností, jakou jsem kdy potkala. Poskakoval takhle, pak zas takhle,
mysl měl narušenou vším možným. Přitom je ve vedení celosvětového míru, představte si to. Co se to s tím pánem děje? I když
přemýšlí o míru, o velkých věcech, mluví o vyšších ideálech a podobně, co má ve svém nitru? Nic! Vůbec žádný klid. Jsou to jen
vnější řeči. Proč to tak je? Je to proto, že je to jen lineární. Vžil se do svého postavení vedoucího míru, musí mluvit o velkých
věcech, o ideálech, ale pak to celé zkolabuje. Měli jsme společenství národů, teď máme unie, jen samé fiasko. Co je třeba udělat,
abychom aktivovali pohyb do spirály? Nejprve musíme správně pochopit, že vše, co jsme doposud dokázali, byl lineární pohyb.
Nebylo to biologické, živé. Nedokážeme změnit květ na plod. Neumíme vytvořit nic živého. Nedokážeme tvořit živoucí procesy. A
jakmile tohle pochopíme, je třeba si uvědomit, že se musíme stát něčím víc, být ve spojení s tou živou silou, s tou vše konající
silou. Co můžeme udělat, abychom se na tuto vše konající sílu napojili? Co jsme vlastně udělali proto, abychom se stali lidmi?
Nic. Stali jsme se jimi spontánně, sahadž. Sahadž, spontánně. Byla to prostě určitá síla v nás, která to vypracovala. Udělala z nás
lidi, my jsme pro to neudělali nic. Musíme tedy pochopit, že jestliže je to živoucí proces, pak nemusíme dělat nic, je to bez úsilí. A
tohle mají lidé problém pochopit. Je to pro ně velmi těžké, protože žijí se svým egem, které nechce přijmout, že to nemůže udělat
samo. Myslí si, že to mohou udělat sami. To ale není možné. Nejde to. Vyklíčení semínka musíte přenechat matce Zemi. Vy je
nemůžete vyklíčit. Můžete je zkusit rozpitvat, analyzovat, zkoumat mikroskopem... Ale vyklíčit je nedokážete. Aby vyklíčilo,
musíte to přenechat matce Zemi, která to umí. Pro začátek musíme pochopit, že nedokážeme dělat vůbec žádnou živoucí práci.
Když se v nás rozvine tato pokora, pak začneme pátrat po tom, co by se v nás mělo změnit, abychom dokázali tuto živoucí sílu
také ovládat. Nemuseli jste dělat nic proto, abyste se vyvinuli, nemusíte dělat nic ani proto, abyste se stali vyššími. To znamená,
že je ve vás zabudován dokonalý mechanismus, který to vypracuje. Předkládám vám to jako hypotézu a měli byste tomu zkusit
porozumět jako vědci, s otevřenou myslí. Protože se jedná o Boží vědu. Doteď byla neznámá. Je to vědění kořenů, dosud všem
neznámé, mohu říci, známé jen pár lidem, kteří se rozvinuli a dostali se nad stav, který je pouze mentální. A je jen velmi málo
těch, kteří o tom vědí. Toto vědění není novodobé, je staré tisíce let. Jak jsem však řekla, není to vědění o stromě, které máme, je
to vědění o kořenech, jemuž musíme porozumět. Vědění o našich kořenech je o tom, že ve svém těle máte kořen. Říká se mu...
(Mohl by sem někdo přijít, prosím?) Zde, v křížové kosti, je umístěna ta, které se říká Kundaliní. To slovo pochází se sanskrtu.
Není se třeba sanskrtu obávat. Když jsem prvně přijela do Ameriky, překvapili Mě svou první otázkou: „Proč byste sem měla
jezdit a učit nás věci, které jsou ve vaší zemi?“ Řekla jsem: „Pro Mě v tom není rozdíl, ať jde o Ameriku nebo o Indii.“ Proč jste jeli
do Indie, abyste nás učili o vědě? Proč lidé mají takový postoj? Ať už je vědění kdekoli, pokorný člověk ho tam musí jet hledat.
Tohle bylo objeveno před čtrnácti tisíci lety a mám za to, že v Anglii tehdy ještě žádní lidé nebydleli. Proč by se tedy někdo měl
cítit dotčený? Když máte za to, že jste Angličané, Američané, tak se mýlíte! Jste lidské bytosti. Bůh takto svět nikdy netvořil.
Jsme všichni jedním a všichni mají jeden druhému pomáhat. Kdyby si květ myslel, že on je květ, a list, že je listem, a kořeny se
zabývaly jen sebou, jak myslíte, že se pak ten strom má rozvinout? Jsme jedním. Není to tak, že jeden je stromem, druhý listem a
další květem a vším možným. Uvažovat takto, je zase další mentální projekce, že já jsem tohle a já jsem tamto. Jste pouze lidská
bytost, kterou Bůh stvořil svou milostí až na úroveň té nejkrásnější bytosti, vyvrcholení Jeho tvoření. Řekla bych, že na Západě je
snad více hledačů, než máme na Východě. Ale ne proto, že by se jednalo zrovna o Anglii nebo o Ameriku. Neznamená to nic
jiného, než že Bůh má svá požehnání pro celý svět a toto poselství je pro všechny. Nejprve tedy musíme porozumět tomu, že



tohle je vědění o kořenech a dokud ho nepoznáme, nemáme sebemenší právo kritizovat je. Navíc, kritizováním nic nezískáte, jen
tratíte. S naprostou otevřeností studenta tedy musíme pochopit, že tato úžasná síla je v nás uložena v křížové kosti, ať už jste
Australan, Američan, Angličan, Ind nebo jste třeba z Timbuktu. Do vás všech, jestliže jste lidé, Bůh vložil tuto sílu. On ve
skutečnosti žádné rozdíly nevnímá. To jen my to tak vidíme. Pro Něj se jedná o jeden svět, překrásný svět, který stvořil, ve kterém
všechny lidské bytosti jsou jeho dětmi. V té křížové kosti tedy leží ta úžasná věc, které se říká Kundaliní. Tato Kundaliní je vaším
mateřstvím. Je to kvalita. Nezáleží na tom, jestli se jedná o ženu nebo muže, je to vlastnost, typ člověka, jeho osobnost. Ze
současné doby bych mohla jmenovat Mahátmu Gándhího, kterého lidé považovali za velkého člověka, protože měl kvalitu
milosrdenství, měl kvalitu dávání, vyživování. Stejně tak všichni světci světa měli tuto kvalitu. Byli mateřští, plni soucitu, lásky...
Kristus byl také takový. Byl až natolik soucitný, že Jej nelze běžným způsobem nazývat mužem. Protože muž je spojován s
násilím, agresivitou, a vším možným, aby předvedl své ego. Ne! On byl osobnost, která je plna milosrdenství, výživy. A jak to
udělat, abychom se stali takovou osobností? Znovu říkám - nijak. Protože je to už všechno ve vás. Projev Kundaliní uvnitř vás je
projev takové velké osobnosti. Když se vám to stane, sami začnete být jako matka Země. Kdy dokážete dávat, dokážete se
projevit, kdy se sami stanete soucítěním, a vaše soucítění samo jedná. Dnes, Kali juga, což je moderní doba, doba zmatku,
skončila. Je doba Krita jugy, to znamená čas, kdy tato živoucí síla začne konat. A ta živoucí síla musí konat skrze vás. Stanete se
zprostředkovatelem této živoucí síly. Popravdě se v tom stanete mistry. A to krásné na tom je, že se to projeví i uvnitř vás.
Kupříkladu, když elektřina proudí do tohoto nástroje, nic s ním nedělá. Ale když tato síla začne proudit skrze vás, zcela vás
transformuje v novou osobnost, o které Kristus hovořil, když řekl, že se musíte narodit znovu. Opět, lidé se mohou lineárním
způsobem uměle označit za znovu narozené. Když se vám to ale skutečně stane, naprosto vás to změní zevnitř. A ta změna je
natolik viditelná, a natolik aktivně působící, protože začala Krita juga, že až žasnete, nemůžete uvěřit, jak je to úžasné. Byli jste
totiž úžasně stvořeni, naprosto úžasně, a to všechno se začne projevovat, jakmile začne být aktivní. Člověk by měl tedy vědět, že
byl stvořen s velikou péčí, velkou láskou a za zcela jedinečným účelem, a to těšit se láskou svého Otce. Když ve vás Kundaliní
začne stoupat, prochází šesti centry. Neprochází sedmi, to sedmé je strážce. Ona tedy vytváří spirálovitý pohyb v našem vědomí.
Samo vědomí dostane formu spirály a namísto kyvadlového pohybu se začnete pohybovat tak, že vás to dostane výš. Vaše
vědomí se dostane výš, než je dnes. Lidské vědomí se tedy stane vyšším. O tomhle panuje tolik mýtů, které pocházejí z
neznalosti. Začínáte-li totiž po něčem pátrat v neznalosti, stává se, že cokoli naleznete, je jen částečná pravda nebo i nepravda.
Například, když si ve tmě všimnete tohoto, můžete si myslet, že je to had. Ten kabel může vypadat jako had. Ale řekněme, že se
náhle stanete osvíceným... Samozřejmě, zpočátku to světlo nemusí být dostatečně silné, u některých lidí je jen slabounké, jen
probliknutí. Ale začnete to vidět. A postupně, když světla přibývá, řekla bych, když se lucerna zdokonaluje, pak začnete zcela
jasně vidět, co se ve vás pokazilo, a začnete to napravovat. A to nové vědomí, kterého dosáhnete, není něco, na co lze vydat
diplom ve smyslu - teď jste realizované duše, dejte si nálepku a jděte na to. Takhle to není. Vy si toho nového vědomí budete
vědomi. Když totiž Kundaliní poprvé prochází skrze tuto oblast fontanely, tehdy odtud cítíte vycházet chladný vánek Ducha
svatého. V jazyce sanskrt se svatému Duchu říká Ádi Šakti. Nanejvýš překvapující je, že v Bibli se, nevím proč, o svatém Duchu
příliš nemluví. Ádi Šakti je Duch svatý. A máte-li něco zjistit o Ádi Šakti, musíte se obrátit na indická Písma. Dokonce i ve Starém
zákoně se říká, že židé o Ní věděli. Tato síla, jež je všepronikající Silou Boha, síla Jeho lásky, se tedy stane evidentní, protože ji
začnete cítit svými prsty. Jak říkáte v angličtině, poznáte to špičkami prstů. Vaše ruce začnou mluvit. Dokážete cítit i jiného
člověka. Můžete k někomu nasměrovat ruku a poznáte, která centra má napadena, protože zde mají své reflexe - páté, šesté,
sedmé, z pravé strany. A ... páté, šesté a sedmé levé strany. Toto je emocionální strana a pravá je fyzická a mentální strana.
Doktoři si ale s psychosomatikou nedokážou poradit, ani s psychologickými záležitostmi. A je to velký problém. Všechno totiž
pouze analyzují. Přitom je důležité, aby lékaři znali obě strany lidské bytosti, nebo spíše tři strany. Fyzickou, mentální a
emocionální. Jenže tomu tak není, oni se zabývají jen částí a psychologové jinou částí. A z toho důvodu nemůžeme zjistit původ
problémů, které máme. Když ale Kundaliní stoupá, prochází těmito šesti centry, která jsou milníky naší evoluce. A to vás zcela
sjednotí. Nejprve tedy získáte sjednocení. Překvapí vás, že se díky tomuto sjednocení vyléčíte po fyzické stránce. Už jsme byli
kritizováni v novinách, že jsme začali léčit lidi. Díky Bohu, že nejsme v Americe, tam by nás zavřeli. Protože tamní doktoři
nedovolí, aby někdo někoho léčil. Ale my nikoho neléčíme, to se děje samovolně, jak Kundaliní stoupá, děje se to automaticky, že
se stanete ucelenou bytostí. Tímto sjednocením budete vyléčeni. Vyléčíte se sami, nikdo jiný vás neléčí. Nevím, zda je možné
právně trestat člověka, který vyléčí sám sebe. To je ale přesně to, co se stane, že se sami vyléčíte a budete vědět, jak se léčit. To
ale nic není. Není to pouze o fyzické stránce, to, co se s vámi děje. To je pouze to nejmenší z nejmenšího. Vyléčili se dokonce i
lidé, kteří trpěli mentálními problémy. Třetí stránkou toho je, že jste v pořádku fyzicky, mentálně a také emocionálně. V anglickém
jazyce panuje zmatek mezi mentálnem a emocemi. Když musíte říct mentální - týkající se mozku, pak slovem mentální myslí
blázna, mentální případ. Přitom je to srdeční případ. Protože používá srdce. Vzlyká, pláče... To jeho hlava vynechává, tím se to



vyrovnává. A když přespříliš pracuje hlavou, pak vynechává srdce. To je rovnováha přírody. Když máte tedy problém, že příliš
přemýšlíte... Někteří lidé jsou jak šílení, neustále přemýšlí, jako blázni, nedokážou zastavit své myšlenky. Myslí, myslí, myslí a
myslí. A přemýšlí o bláznivých věcech, ale nemohou to zastavit. Když tedy Kundaliní vzestoupí tímto místem, začnete být bez
myšlenek. Nemusíte přemýšlet, můžete myšlenky zastavit. Když chcete, přemýšlíte, když nechcete, zastavíte je. Není nutné,
abyste přemýšleli. A to se přesně děje. Když Kundaliní prochází tudy, Ádžňou, pak se mentálně zcela uklidníte. Tuto záležitost,
zvedání Kundaliní, což je práce Boha, nelze prodávat. Nemůžete s tím obchodovat na lidské úrovni, je to neprodejné. Prostě to
nejde. Děje se to automaticky. Funguje to díky Božímu požehnání. Nemůžete prodávat nic, co je Božím požehnáním. Jak stanovit
hodnotu? Právě kvůli tomuto bodu mnoho lidí Sahadža jógu odsoudí. Myslí si, že když se to neprodává, musí to být k ničemu. Má
to tak nesmírnou hodnotu, že za to nelze platit. Nejprve musí vzestoupit Kundaliní. S těmito třemi výhodami je nejvyšší ta čtvrtá.
Že se stanete Duchem. Duch je ten, kdo je uvnitř vás mistrem. Stanete se tedy svým vlastním mistrem, svým vlastním guruem.
Nikdo vám nemusí říkat: „Udělej to a ono." Jste vedeni. Protože jakmile Kundaliní vystoupá, začnete v rukou cítit chladný vánek.
Dává vám tedy nové vibrace, novou dimenzi, díky které víte, co dělat a co ne. Například, chcete něco udělat, chcete si koupit
knihu. Nemusíte se o tom rozhodovat. Jakmile se ke knize přiblížíte, buď cítíte chladný vánek, nebo vám z toho bude horko, z
příšerné věci vás to může až pálit. A takovou za žádnou cenu nebudete chtít, chcete chladný vánek, kterým se těšíte. Vzdáte se jí.
Zanecháte věcí, aniž by vám to někdo říkal, protože vám to ukazují vaše vibrace. Duch, který září do vašeho vědomí, vám to říká,
a vy začínáte chápat, že teď jste se stali svým guruem, protože váš guru přebývá ve vás jako Duch. Zatím se ještě neprojevil ve
vaší pozornosti, proto máte obavy. Ale jakmile se projeví, jakmile se projeví, užasnete, že se sami můžete stát guruem sebe
sama. Nepotřebujete, aby vám někdo radil, zvládnete to udělat sami. Dokážete na to přijít sami. Nikdo vám nemusí nic
vysvětlovat, opravovat vás, ani nic jiného. Začnete se sami napravovat, funguje to automaticky. A když víte něco málo o tom, jak
to dekódovat, jak vypracovat vaše problémy, prostě to zvládnete. Budete svým vlastním guruem. Právě tím se musíte stát.
Samozřejmě jsem řekla, že za to nelze platit. Je urážlivé už jen pomyšlení, že byste za to platili. Nikdo nechápe, že toto je
vyslovené dobrodiní, absolutní. Není to koupitelný čin dobra. Je to kompletní, absolutní dobro. A za takové dobro nelze platit.
Kdybyste zaplatili, už to nebude dobro. Proto za to nemůžete platit. Nemůžete to vypracovat, musí to fungovat samo. Na Západě
existuje problém, že lidé přemýšlí o tom, proč by to Matka měla dělat. Ujišťuji vás, že je to nevděčná práce. Vy to dělat nemůžete.
Kdyby ano, ráda půjdu na odpočinek. Vy to ale dělat nemůžete a o to jde. Je to má práce, co s tím nadělám? A pokud jsem to Já,
co mám dělat? Když to mám dělat Já, když jsem k tomu určena, co Mi zbývá? Řekněme, že máte své určení, jste policista. Musíte
vykonávat práci policisty. Tak jak byste to mohli zpochybňovat? On to musí dělat. Jako byste mohli říct, že jsem za to placená...
Nebo můžete říct, že je to má práce. Musím to dělat, ačkoli vím, že je to velmi nevděčné a nesnadné. Není snadné, aby to vyšlo,
není to jednoduché. Každý realizaci dostat nemusí. Nemohu to garantovat. Nemohu říct, že všichni realizaci dostanete, je to
velmi složitá věc. Někteří bez toho ještě chvíli budou. Není důvod se tím trápit. Je třeba něco opravit, něco odčinit, jak se říká. Je
třeba nastartovat Kundaliní, případná napadená centra je třeba vyčistit, uvést do chodu. A my musíme mít plné pochopení a
soucítění se sebou samými, lásku a respekt pro sebe sama, že když se máte stát světlem, je třeba se přizpůsobit a
spolupracovat. Ale potíž je v tom, že přítomnost ega je největší překážkou realizace. Já! Já mám rád tohle, jsem ten a ten! Když
řeknete „já“, nemluvíte o sobě samém, o svém Duchu, to vaše ego o sobě mluví. Když se stanete Duchem, neřeknete „já“, co
řeknete? To. Mluvíte ve třetí osobě. Řeknete: „Ono to nestoupá, nevypracovává se to, ono to... ve třetí osobě. Nikdy neřeknete:
„Já zvednu Kundaliní.“ Řeknete: „Kundaliní nestoupá.“ „Kundaliní tam nedošla.“ Začnete mluvit ve třetí osobě. Takže za nic
nezískáváte zásluhy, ani ostudu. Teď záleží jen na vás, abyste to pozorovali a sami si udělali obrázek. Záleží na vašem umění
pozorovat. Ničemu z toho, co vám doktor Reeves řekl, nemusíte věřit. Záleží pouze na vašem vlastním pozorování a smyslu
proniknout do hloubky. Jako když jsem navštívila jednu spolkovou organizaci, jejímž předsedou byl dvaaosmdesátiletý pán, který
získal realizaci. Hovořila jsem o omylu Junga, ve kterém bodě se spletl. Pochopili to velmi dobře. On pak velmi pokorně vstal a
řekl: „Matko, naučila jste se o našich věcech, pojďme teď hovořit o vašich, pojďme se učit od vás.“ A na druhém setkání řekl: „Už
jsem si všiml, neptám se, je to můj postřeh, je-li správný - že vy nevěříte v čas, že čas tedy neexistuje... předáváte to jako
lusknutím prstu. Záleží to na vaší všímavosti. Nerada bych ale o sobě přijímala jakékoli myšlenky, protože vím, že je to hrůza.
Někdy to může působit proti Mně, chci říci, že někteří lidé odejdou, prostě to neunesou. O tom to tedy není. Musíte na to přijít
sami, sami pozorovat. Já od vás nemohu nic získat, vůbec nic. Nemůžete Mi dát nic, ať už zkusíte cokoli. Není si o co říct. Jste to
vy, kdo musí něco získat ode Mě, tak to raději přijměte. Jsem jako paní pokladní v bance. Chápete? Vy máte své šeky, já od vás
nic nedostanu. Pokladní je placená, dobrá, v tom je rozdíl, placená zaměstnavatelem. Ale ne vámi! A na Mě je, abych od vás ty
šeky vzala a proplatila je. Když jste tedy v takové pozici, budete se za to na Mě zlobit? Udeříte na svého bankéře: „Proč to pro mě
děláš?!“ „Proč bych si od tebe měl brát peníze?“ Pokud je to takto pochopitelné, pak vidíme, že mezi námi je určitý styčný bod.
Pak můžeme pomýšlet na realizaci tak, jak je zapotřebí, aby proběhla. Všichni musíte mít svůj klíč, kterým je váš Duch, uvnitř vás



samých. Možná tomu rozumím více než vy. Vy znáte mnoho věcí lépe než já. Neporadím si dokonce ani s igelitovým sáčkem. Ale
vím, jak probudit Kundaliní. V tolika triviálních věcech jsem beznadějně k ničemu a vy to zvládáte mrknutím oka, ale Já to
neumím. To je v pořádku. Jsem tedy při setkání s něčím takovým poněkud pokorná. Nevadí mi to. Hodně toho neznám. Ale jednu
věc vím, že vy jste Duchem, kterým se musíte stát díky probuzení své Kundaliní. To je to, co matka může udělat, apelovat na vás -
vytvořte si správný úsudek, že to musíte získat, je to uvnitř vás a vy to musíte získat. Vnutit vám to ale nemohu. Nemohu vás
donutit to přijmout. Nebo kdybyste to získat nechtěli, tak to prostě nebudu moci udělat. Nebude to možné. Není v tom žádná
hypnóza. Je to něco, co se musí udát, v úplném souladu s vaší svobodou. Doufám, že této nové metodě porozumíte, že když
máte jít ke kořenům, musíte se stát subtilnějšími, než jste. A stát se subtilnějším, znamená stát se Duchem, vaše Kundaliní se
musí probudit. Pokud teď máte nějaké otázky, můžete se Mě zeptat. Ale není třeba být ke Mně agresivní, Já jsem si od vás
nepřišla nic vzít. Máte-li ale nějaké otázky, můžete se Mě zeptat. Jedno musím říct, že jestli chodíte k jiným guruům a podobně...
Protože jsem viděla, že někteří chodí k jiným guruům, a myslím, že tito guruové se cítí ohroženi, protože Já neberu žádné peníze
a oni se tím cítí ohroženi, zřejmě. Jste-li zavázáni nějakému guruovi, nebo dosud k někomu připoutáni, můžete odejít. Nepřišla
jsem proto, abych se tu s vámi o tom přela. Můžete odejít, je to vyloženě vaše svobodná volba. Chcete-li se však stát Duchem,
chcete-li získat realizaci, jste vítáni a Já vám s tím velmi ráda pomohu. Položte Mi teď své otázky, máte-li nějaké. (Neslyšitelná
otázka z publika) Ano? Co se stane s naší realizací, když tělo zemře? Co se stane s Kundaliní a Duchem? To je opět futuristické,
buď v přítomnosti, mé dítě, ano? To je velmi futuristická otázka. Teď se zemřít nechystáte, o tom vás mohu ujistit. Teď ještě ne.
To probereme později. Proč byste se totiž měli zabývat smrtí, právě teď? Já mluvím o věčném životě. Přijměte to, buďte v
přítomnosti. Dobrá? Je to dobrá otázka, ale proč se zabývat smrtí? Matka vám právě odpověděla. Právě jsem vám to řekla. Není
tu na to čas, zaslouží si to samostatnou přednášku. Dobře? Řeknu vám o tom později. Napíšu vám o tom. Nechte mi adresu,
napíšu vám o tom. Další otázku prosím. Neplýtvejte časem druhých, protože tohle Mě nezajímá. Nezajímejte se o to, co se stane
při vaší smrti, jak to funguje. Teď na to není vhodná doba. Teď přijmete svou realizaci, první krok. Proto Buddha nemluvil ani o
Bohu. Věděl, že když bude mluvit o Bohu, lidé začnou: „Kdo je Bůh, kde je, můžu ho vidět, můžu se s ním setkat?“ Řekl tedy:
„Dobrá. Jen získejte svou realizaci. Hotovo.“ Nic víc. Ne, ne, prosím posaďte se. Myslím, že jste z nějaké jiné skupiny. Patříte k
nějaké jiné skupině? Vím, vím, sedněte si, my vás zde nepotřebujeme. Posaďte se. Takto se nelze chovat. My k vám také
nechodíme. Proč si nezajistíte svou halu a nepřednášíte tam? Patříte-li k nějaké jiné skupině, nechoďte sem. Tihle lidé nám stále
takto škodí. Už je to příliš. Proč děláte problémy? Co jsme vám udělali? Proč sem chodíte dělat potíže? To není správné, příjemné
ani civilizované. Raději se nejprve naučte tomuto. Prosím, posaďte se. Sedněte si. Takto se nelze chovat. Jít k nějaké skupině a...
Víte, Já k těm lidem nikdy nechodím, nehovořím o nich... Proč byste měl vy chodit k někomu jinému? Běžte se učit od svého
gurua a staňte se, čím chcete. To je v pořádku. Už jsem vám říkala, že není třeba dělat někomu neustále potíže. Není to správné.
Proto je zapotřebí mít realizaci, pak porozumíte tomu, jak být jemný. Oni vzbuzují bomastické představy - stanete se mókšou, a
tím a oním... A vy s takovou představou odejdete. Nemáte ani vibrace, abyste poznal, co jste zač, co je zač váš guru. Nemáte
porozumění, rozlišování, nic. Jdete ke guruovi, který řekne - tak, teď budeš nad vším. A vy tomu věříte. Je to pochlebování
vašemu egu. Chcete-li takto žít, prosím. Věřte si, čemu chcete, jak to cítíte. Ale to, čemu věříte, ještě nikomu nic dobrého
nepřineslo. Bylo to někomu k dobru? Věřit můžete čemukoli. Ale co z toho? Nic zásadního to není. Co jste dosud dokázal? Komu
jste doposud prokázal nějaké dobrodiní? Co říká? Nechme to být, prosím. Nechovejte se takto, není to správné, není to
civilizované. Ne, ne, ne, přidejte se raději k nějakým politikům, tam se hodíte. Pro duchovní život se nehodíte, dejte se na politiku,
to vám půjde. Pojďme k další otázce. Nejsou-li otázky... Hloupí lidé, mrhající časem, skutečně. Mrhají svým i naším časem. Pro
nikoho nic dobrého neudělali. Ano? Získá-li realizaci, zda to nějak ovlivní jeho běžné fungování. Ne, ne, budete zcela normální.
Budete extrémně normální. Budete tak normální, až budete ohromen. Všechny abnormálnosti odpadnou jako první. A pak se
stanete velmi dynamickým, zcela dynamickým. Máme tu lidi, kteří nevydrželi nikde pracovat, byli v depresích a podobně, ale když
pak začali pracovat, byli ohromení. Studenti, kteří nemohli složit zkoušky, se stali premianty, získávali nejlepší známky. Lidé, kteří
se nedokázali soustředit, se stali uznávanými umělci, známými architekty. Máme tolik umělců, obzvláště v Indii. Jsou to velmi
známí umělci, přestože dříve byli závislí na alkoholu a podobně. Stali se z nich skvělí umělci, a když teď zpívají, víte, je to tak
melodické, sami to tak cítí. Přijeli Mi zazpívat na Mé narozeniny a říkali: „Matko, ty jsi nám dala tuto novou dimenzi v naší hudbě.
Budete nesmírně kreativní, velmi dynamičtí, aniž byste se unavili. Protože se spojíte s celkem. Ano? (Nesrozumitelná otázka z
publika.) Ano, doktore, je mi líto, ale je to tak. Tolik nemocí lze vyléčit, tolik! Neříkám, že myslím všechny. Například když máte v
oku šedý zákal. Ten nevyléčíme, to jsme viděli. A také když je v těle něco již mrtvého, musí se to vyndat, víte? Takové podobné
věci. Když to však nepostupuje příliš rychle, je-li to stále tam a vy se tím nenecháte příliš pohltit a řádně meditujete, jak je
potřeba... Víte, jsou to pouze kombinace a permutace těchto center, co nám působí potíže. Pokud jste ve středu, pokud jste ve
středu - chci říci, že to nebyl nikdo menší než Guru Nának, kdo o tom sám jednoznačně hovořil a sám to uplatňoval. Dělám pouze



to co on, ale až teď je ta správná doba dát vám důkaz toho, o čem mluvil. Když jsou tedy tato centra udržována v normálu a
Kundaliní začne řádně proudit, pak se děje to, že se spojíte s všepronikající Silou, která je sama zdrojem života. Není to pouze
prána. Není to pouze pravostranná věc, které říkáme prána, vitální část, ale i emocionální. A také evoluční proces, výživa a
podpora. Dává tedy všechny tři vnitřní síly, a když víte, jak s nimi zacházet a projevit je, můžete to vypracovat. Obzvláště vám
bych ráda řekla, že je to vaše dědictví samo o sobě. Měla by to tedy pro vás být velká věc porozumět tomu. Ale samozřejmě,
pacienti, kteří jsou absolutně ztracenými případy, a někteří pacienti, u kterých musím připustit... Jako například Hitler. Hitlera
bych nedokázala léčit. Je mi líto. Ti totiž u Boha měli určitý vroubek, že ano? Když po mně budete chtít léčit Hitlera nebo jemu
podobného, bude to těžké. Lidé jsou však obyčejně dobří. A ty, kteří jsou hodní lidé a vedou řádný život, neagresivní život, kteří
mají dobrou povahu, lze léčit snadno. Jednou mi jeden doktor, pan Datey, přivedl jednu paní s onemocněním srdce, abych ji
léčila. Měla to velmi vážné. Myslel, že jí Sahadža jóga nejspíš nepomůže. Já ji však vyléčila. Ale řekla jsem mu, že tato paní
nepřežije, že za tři dny zemře. Bylo jí natolik dobře, že Mi nevěřil, protože jí srdce bylo pravidelně, vše bylo v pořádku. Byl udivený,
že říkám, že za tři dny zemře. „Jak to víte, Matko?“ ptal se. Řekla jsem: „Nevím, jak to vím, ale vím, že zemře.“ Dodala jsem:
„Doktore, běžte a zjistěte si něco o minulosti té paní, co je to za ženu, abyste pochopil, o čem mluvím.“ A on zjistil, že je to žena,
kvůli které její snacha spáchala sebevraždu a její manžel se dočista zbláznil, extrémně agresivní ženská, která trýznila všechny
členy rodiny. Nikoho nedokázala mít ráda. Nebyl tedy důvod, aby byla až tak požehnána, že by byla zcela vyléčena. Snad bylo i
dobře, že byl její život ukončen. To proto nemohla přežít, po něčem takovém. Za tři dny skutečně zemřela. Doktora to překvapilo.
Ale i jemu jsem řekla: „I vy dostanete infarkt, jestliže se nedáte na Sahadža jógu.“ A zemřel na srdce. Měl totiž chycené srdce, ale
nevěřil tomu, říkal, že výsledky má v pořádku, rentgen také. „Ale ono není!“ odvětila jsem. Je to velmi subtilní. Víte, než nemoc
propukne, nepoznají to. Jenže nemoc začíná na tak subtilní úrovni, kde ji ani lékaři nepoznají. Ale se Sahadža jógou ano. Cítíte
napadení v tomto prstě. Když cítíte tento prst, znamená to nápor na vaše srdce. A když cítíte tento prst, je lepší se okamžitě
zabývat svým srdcem a jde to. Stačí jednoduchá věc, zcela prostá. Mantra proti infarktu je: „Matko, jsem čistý Duch.“ Jen to.
„Matko, jsem čistý Duch.“ „Má, mé Átmá hum.“ (hindí) To je vše. Když to řeknete třikrát, můžete se z toho dostat. Tato mantra
však musí být sidh. Nějaký Dick, Tom či Harry vám nemůže dávat mantru. Ti, kdo jsou realizované duše, vám ji mohou předat. To
je velmi důležitá věc. Sám Nának vždy hovořil o Satguruovi. Všiml si totiž, že lidé mluvili o guruovi, například Svámí Rámdas a
podobní, kteří mluví o guruovi. Proto si řekl, že je lepší rozlišovat mezi Satguruem a guruem. Satguru je tedy ten, kdo má
realizaci. A ten, kdo si říká guru, aniž by byl realizovaný, má jen silácké řeči: „Dám vám tohle, dám vám tamto...“ A založí si na
tom velkou organizaci. To není žádný guru. Tak je to tedy. Ten člověk musí být realizovaná duše, která zná všechny detaily o tom,
jak to dělat. Ráda bych se tu tedy setkala se všemi lékaři, které to zajímá. Řeknu vám o tom všechny podrobnosti a mohu z vás
zakrátko učinit mistry. Nic na tom není. Sahadžajogín je člověk, který ví o Kundaliní vše, ví jak s ní pracovat, jak co vyřešit. On
sám je doktor a vyléčil Sahadža jógou mnoho lidí. Je to velmi snadné a může to pomoci. Díky Bohu, že je tato země v tomto
ohledu svobodná. Požádali nás, abychom jim napsali o metodě Sahadža jógy, jak lidi léčíme. To jsou však základy, to není tak
důležité. Důležité je stát se Duchem. (Nesrozumitelná otázka od stejného lékaře z publika.) Ano, každopádně. Proč ne? Ráda se s
vámi setkám u čaje u Mě doma. Nechte mi své jméno a adresu, dám vám vědět. Děkuji. Děkuji, doktore. (Nesrozumitelná otázka
z publika) Co říká? J: Promiňte, můžete to zopakovat? J: Ptáte se, zda to pomůže. Ano. Jeho syn trpí velkými depresemi. Kde
bydlíte? Ve které části? Dobrá. To není problém. Máme zde centrum. J: Léky nepomáhají. To chcete říci? J: Teď léky nejsou
nezbytné, ale oni, jeho rodiče, se o něj velmi obávají. Ne, já vím. Depresi je také třeba porozumět v plném rozsahu. Jak deprese
vzniká. Chápete? A jak si lidé rozvinou problémy s depresí. Je to velmi snadné a léčitelné. Může se uzdravit. Máme zde lidi, kteří
byli v hlubokých depresích, ale dnes jsou z nich dynamičtí lidé, bude to v pořádku. Můžete zajít do našeho centra, vezměte si od
nás adresu. Vezměte si fotografii a zvládneme to. Nemějte obavy, poradí vám. Ale dělejte to svědomitě. To, co vám řeknou,
musíte dělat. Jsou to velmi jednoduché metody. Sdělí vám je. Vy si musíte věřit, dělat to svědomitě a pomůže to. Zaručuji se, že
to lze vypracovat. Za vámi zrovna sedí Mohan. Tam ten chlapec, vidíte, který sedí za vámi. Byl u jednoho podobného gurua, který
mu naprosto zničil vědomí. Skutečně, byl úplně mimo. A teď, nebudete věřit, jak nádhernou poezii píše, když to čtu, připomíná Mi
Kabíra. Teď je z něj básník. Takovou změnou prošel! Je to tedy možné. Jen s sebou přineste... Vezměte si adresu a přineste
chlapcovu fotografii s datem jeho narození a podobně, předejte jim to a my mu pomůžeme. On je umělec? Ano. Skvělé. Pak z něj
bude ještě lepší umělec. (Otázka z publika o potřebě zvláštní diety a obtížnosti meditování) Nebylo to vůbec těžké. Ne, ne. Víte,
teď je to sahadža samádhí. Sahadža. Sahadža znamená také - to nejsnazší. To je kvalita vaší matky, musím říci. Musí to být to
nejsnazší. Nakládá na vás matka těžkosti při porodu? Ne. To ona nese všechny potíže. Nemusíte se obávat. Kundaliní bere na
sebe všechny vaše potíže. Vy nemusíte dělat nic. Je to tedy zcela sahadž. Naprosto sahadž. Je to zcela spontánní. Nezpůsobuje
vám to žádné potíže. Je to zcela snadné. Snadné, jak jen to jde. Musí být, protože je to tak životně důležité. Cokoli, co není
životně důležité, je jako když vám guru říká: „To nejez, tohle nedělej, stůj na hlavě, dělej to a ono.“ To není mateřský způsob.



Skuteční guruové jsou sice velmi přísní, to bezpochyby, ale skuteční guruové vám především dají realizaci. Neslibují vám, že vás
přivedou k mókše, udělají to a ono, žádné takové velké řeči. Říkali: „Nejprve získej svou realizaci.“ Nějaká další otázka prosím?
Otázka: Můžete nám dát nějaký důkaz vašeho osvícení? J: Můžete předat nějaký důkaz vašeho osvícení? Jaký chcete důkaz?
Jakému důkazu porozumíte? Víte, důkazy vnímáte, když je Kundaliní probuzena, pouze tehdy pochopíte. Od Krista jste nezískali
své důkazy, proto jste ho ukřižovali. Ale Já vám ten důkaz dám. Já vám ten důkaz dám. Posaďte se, přijměte realizaci a získáte
svůj důkaz. Ano? Když dostanete realizaci, budete mít svůj důkaz, že ano? Jaký by byl důkaz toho, jestli je svíčka rozsvícená? Že
když ji vezmete a přiložíte k jiné nerozsvícené svíčce, důkazem je, že rozsvítí druhou svíčku, že ano? To je ten důkaz. Proto se
posaďte a nejdříve zjistěte, jestli získáte realizaci, jako důkaz. Ano? Ale pokud zde nedostanete realizaci, pak to dokazuje, že je s
vámi něco v nepořádku. Protože mnozí ji získají. To vy sami Mi musíte dát důkazy, ne Já. Nemám totiž... Víte, tyto otázky by bylo
vhodné klást lidem, kteří od vás berou peníze nebo od vás něco získávají. Nebo kdybych vám něco namlouvala. To nedělám. Jen
nabízím - vezměte si. Otázka by měla znít opačně, měla by, že ano? Jste to vy, kdo má podat důkaz, že to získal. Ne Já. Je tu
nejméně šedesát procent lidí, kteří to získali. Šedesát procent. Když to získáte, poděkujte svým hvězdám, že jste to získal. Když
to nezískáte, budu to s vámi muset složitě vypracovávat. J: Proč si o to teď neříct! Zujte si obuv, položte si ruce na klín s
otevřenými dlaněmi a požádejte o to. Požádejte o to v srdci. Myslím, že byste se nejprve všichni měli posadit. (Nesrozumitelné)
Prosím posaďte se, tady jsou místa. Pojďte sem, jsou tady místa. Na jednu věc vás chci upozornit, že se jedná o něco, co se
odehraje uvnitř vás. A je to velmi rychlé, netrvá ani vteřinu, než Kundaliní vzestoupí, ani vteřinu. Když je tam však nějaká překážka,
pak to chvilku trvá. Už jsem viděla, řekněme v indické vesnici, jak šest tisíc lidí získalo realizaci ani ne ve vteřině. Ale čím
sofistikovanější a modernizovanější jsme, tím jsme komplikovanější. Musíme tedy trochu podpořit energií určitá svá centra,
abychom je zkusili vyživit, aby se Kundaliní mohla pohybovat rychleji, bez překážek. Abychom překážky odstranili, musíme na
nich velmi jednoduše zapracovat, ukážu vám jak. Tak, že si levou ruku položíte takto, což je síla přání. Dejte tedy levou ruku takto.
Všechny podrobnosti nemohu vysvětlit v jediné přednášce, bylo by toho také příliš. Je to, řekla bych, jako když chcete rozsvítit,
jen zmáčknete vypínač a světla se rozsvítí. Stejně tak můžeme říci - jen takto natáhněte ruku, položte si ji na klín, zcela pohodlně,
a Já vám budu říkat, kam pokládat pravou ruku. Teď musíte nejprve zavřít oči a neotevírejte je, dokud vám neřeknu. Je-li to
možné, sundejte si brýle a... Už teď to jde do takové hloubky, že stěží držím oči otevřené. Levou ruku tedy dejte směrem ke Mně,
pravou budete pohybovat, oči zavřené a také, jestli můžete, sundejte si brýle, protože není třeba nic vidět. Pro oči je to tak lepší.
Je lepší sundat si brýle a udělat si pohodlí, nikde na těle by nemělo být nic těsného. Teď tedy otevřete levou ruku směrem ke Mně
a pravou ruku, pravou, si pro začátek dejte na srdce na levé straně. To je velmi důležité. Dáváme ji nejprve na srdce, protože
musíme říci: „Matko, já jsem Duch.“ Můžete Mi říkat Šrí Mátadží, anebo Matko. Je-li vám bližší říkat Šrí Mátadží, v pořádku, jinak,
aby to bylo jednodušší, můžete Mi říkat Matko. „Já jsem Duch.“ Všichni by to měli zkusit. Vyzkoušejte to všichni. Nebo můžete
položit otázku: „Jsem Duch?“ Teď ruku pomalu přesuňte níže, na levou stranu břicha, na levou stranu břicha. A přitlačte. Na levou
stranu břicha. Oči neotevírejte. Pravou ruku přiložte na levou stranu břicha, tam sídlí princip prapůvodního Mistra, vaše
mistrovství. Zde musíte říct desetkrát, protože máte deset valencí. Coby lidské bytosti máme deset valencí. Musíme tedy
desetkrát říct: „Matko, jsem svým vlastním mistrem, jsem svým vlastním guruem,“ abychom v sobě probudili prapůvodního
Mistra. „Jsem svým vlastním učitelem.“ S naprostou sebedůvěrou, bez pocitu viny! Žádné pocity viny. Bez pocitu viny musíte říct:
„Jsem svým vlastním mistrem.“ To je jedna ze západních nemocí - cítit se vinen. V přítomném okamžiku vaše minulost
neexistuje. Přestaňte se trápit svou minulostí. Jen si řekněte: „Matko, jsem svým vlastním mistrem.“ S plnou sebedůvěrou.
Neciťte se vinni. Prosím, nemějte žádné pocity viny. Prosím, nemějte vůbec žádné pocity viny. Nepřepočítávejte své hříchy, ale
počítejte svá požehnání. Teď ruku zvedněte opět na srdce. S naprostou láskou a porozuměním sobě samému a s naprostou
úctou. Nacházíte se totiž na vrcholu evoluce. Musíte si sebe vážit. Zde musíte říct dvanáctkrát: „Matko, já jsem Duch.“ Protože v
těchto čakrách je dvanáct podčaker, proto se to musí říct dvanáctkrát. Nebo okvětní plátky, plátky se tomu říká. „Matko, jsem
Duch.“ Jen si to řekněte. Vy jste Duchem, věřte Mi, vy jím jste. Jen si to řekněte. J: Levá Višudhi a Ádžňa. Neciťte se při tom vinni.
Nenaříkejte, neplačte, neciťte se špatně, jen řekněte: „Matko, jsem bez jakékoli viny, jsem Duch!“ S úplnou sebedůvěrou. Vy jím
jste! Neciťte se vinni. Tyto pocity viny mají zčásti za následek angínu, to vám mohu říct. Teď se ze strachu alespoň přestanete
cítit vinni. Lepší. J: Ádžňa. Teď pravou ruku přesuňte zepředu na levou stranu krku, Zepředu. (hindí) Na začátek krku na levé
straně. Na začátek krku na levé straně, ruku položte zepředu, ne zezadu. Trošku přitlačte. Tohle je místo, které je velmi zle
napadeno, když se cítíte vinni. A teď si šestnáctkrát řekněte: „Matko, nejsem ničím vinen.“ Vždycky ale říkám, že když jste příliš
zabředli do toho trendu cítit se vinni, můžete se potrestat tím, že to řeknete pětatřicetkrát nebo sto osmkrát. Zasmějte se sami
sobě za pocity viny. To je nejlepší způsob. Nezpochybňujte se. Řekněte si to šestnáctkrát. Stále se cítíte vinni. Položte teď tuto
ruku na čelo, opět bez pocitu viny. Pořád to musím říkat, protože to je úhlavní překážka, kterou stále máte. Na tomto místě
musíte říct: „Matko, odpouštím všem.“ Jen to řekněte. Někdo by namítal, že je příliš obtížné odpustit apod. Je to celé mýtus.



Když někomu neodpustíte, čeho dosáhnete? Ničeho. Ve skutečnosti křižujete sami sebe, ubližujete sami sobě. „Takže -
odpouštím všem. Matko, odpouštím všem.“ Odpusťte všem! Teď tu ruku dejte dozadu, na zadní část hlavy a mírně přitlačte.
Trochu přitlačte. V tomto místě, bez pocitu viny, znovu opakuji, naprosto bez pocitu viny, jen řekněte: „Ó Pane, ó Bože, jestli jsme
se dopustili nějaké chyby, prosím odpusť nám. Ale bez pocitu viny. Vzadu, zezadu na hlavě. Tuhle svíčku. Položte si teď ruku na
hlavu a přitlačte na fontanelní oblast, kde jste měli v dětství měkké místo. Přitlačte a trochu promasírujte. V tomto bodě, jak jsem
řekla, nemohu překročit vaši svobodu. Musíte o to požádat. Musíte říct: „Matko, žádám o svou realizaci, uděl mi realizaci.“ Zde to
řekněte sedmkrát. Lepší. Řekněte si o to. Musíte o to požádat. Musíte si uvědomit, že Bůh se vám klanět nebude. Musíte jít do
pokory. Požádejte o to, jinak se to nevypracuje. J: Pravá strana je těžká. Teď zvedněte ruku a zkuste vnímat, zda vychází chladný
vánek. Ne příliš vysoko, tak pět, šest palců. Nad hlavou. Teď si položte ruku do klína a oči prosím ještě neotevírejte. Zůstaňte
potichu. Teď si položte na hlavu levou ruku. Pravá ruka by měla směřovat ke Mně. Zvedněte ji výš a zkuste, jestli to vychází ven.
Zvedněte ruku výš. Trošku výš. Nebuďte rozrušení, pokud nic nevychází, nevadí. Neznepokojujte se. Trošku výš, asi pět palců.
Měla by být výš než pět palců, ne níž. Můžete s ní pohybovat a zkoušet, zda něco vychází. Teď ruce opět vyměňte. Stáhněte levou
ruku a dejte pravou na vrchol hlavy. Dejte prosím obě ruce směrem ke Mně. Teď prosím otevřete oči. Pomalu. Teď otevřete
pravou ruku směrem ke Mně a levou dejte takto. A chvilku tak zůstaňte. Pravá strana je těžká, proto pravou ruku ke Mně a levou
vzhůru. Zkuste se na Mě dívat bez přemýšlení, teď vám to bez přemýšlení půjde. Játra. (hindí) Dokud nezačne foukat pravá ruka.
Pak ruce vyměňte - levou ke Mně a pravou nahoru. Teď vám řeknu, jak si můžete svou Kundaliní zvedat sami. Protože doma to
musíte dělat sami a pracovat na tom. V určitých místech máme různá centra, měli byste se o nich dozvědět. Budeme se
opětovně setkávat. Nejprve se ale něco naučte o našich centrech. Jaká máme centra a jak je pro sebe máme vypracovat. Měli
byste si dát levou ruku před Kundaliní, takto. Když to děláte vy sami. Už stoupá, je to velmi subtilní. Nemusíte to vnímat, ale
později budete stoupání své Kundaliní vnímat. Citlivost může být z počátku snížená, to lze pochopit. Protože jdete z hrubého k
subtilnímu, citlivost může být nižší. Co tedy dělat - levou ruku si dejte takto, a pravou rukou pohybujte nahoru, dopředu, dolů,
dozadu, takto. Po směru hodinových ručiček. Zkuste ten pohyb, pomalu. Takto s ní pohybujte. Pohybujte a sledujte levou ruku,
pak ruce nahoru, uvolněte, uvolněte ramena, zvedněte hlavu, zavažte a pak udělejte uzel. Toto je potřeba udělat třikrát. Znovu.
Dívejte se. S plnou koncentrací na levé ruce. Jen to zkuste. Pozorujte levou ruku, zvedněte hlavu. Teď a uzel. Potřetí musíte
udělat tři uzly a tři (nesrozumitelné). Je to velmi snadné. Jeden, druhý, třetí. Teď zkuste vnímat, jestli to v rukách cítíte lépe.
Lepší? Ještě můžete udělat to, že dáte ruce takto a zeptáte se: „Matko, je toto chladný vánek Ducha svatého? Je toto čaitanja
laharí? Je to ruah?“ Je to lepší. V pořádku? Zkuste to sami, dejte si ruce takto. Vaše ramena potřebují trochu cvičení, jsou
poněkud... Á, lepší. Dobře? (hindí) Poprosila bych sahadžajogíny, aby nehlučně pozorovali nové lidi, zda získali realizaci, nebo ne.
Zjistěte, kde je problém, ale buďte velmi tiší. Ostatní by také měli zůstat potichu. Oni k vám přijdou, zkusí nad hlavou, a řeknou
vám, kde je problém a v jakých čakrách. Snadněji to tak zvládnete. Musíte na tom individuálně pracovat. Není se čeho obávat, nic
se vám nestane, jen dejte ruce takto. Každopádně zjistíte, že nemáte žádné myšlenky. To je samo o sobě něco úžasného, říká se
tomu Nirvičára samádhi. Prosím, buďte tiší, nemluvte na ně a jen si všímejte, která centra jsou napadena. Sahadžajogíni mohou
prosím vstát a věnovat se ostatním. Pomalu. Nedělejte hluk, abyste nerušili. Můžete mít oči zavřené. Podívej se na tuto paní. Je
to lepší? (Nesrozumitelné) Tato paní to získala. Nezískala? Je to starší sahadžajogínka, zkus, zda to má. (hindí) Jen zkus její
vibrace. (Nesrozumitelné) Ztrácí vibrace velmi rychle. On to získal. Udělejte mu bandhan. Ano. V pořádku, ona to získala. Gavine?
Podívej se na pana doktora tady. Kdo půjde k té paní? (Nesrozumitelné) Mějte zavřené oči. Na minutu ještě zavřete oči. Ne
všichni. Tento pán to získal. Získal to velmi dobře. Bude se vám to líbit. Jen si to užívejte. Nepřemýšlejte, to je celé. Hlavně
nepřemýšlejte a užijte si realizaci. Uvidíte tu transformaci. Pojď dopředu, potřebujeme někoho tady. Krásné. Získal pán realizaci?
(Nesrozumitelné) Této paní se ji nedaří získat? Jen si to užijte. Zavřete oči a těšte se tím. Nepřemýšlejte o tom. Vy jste to ještě
nezískala? Ona to nezískala, ta druhá paní. Je to vaše vlastní radost. To jste vy sami. Těšíte se tím. Je to dobré? Myslím, že to
bude dobré. Ale z hlavy to vychází, zkuste to. (Nesrozumitelné) Jen se uvolněte. Je v pořádku? Zleva doprava, zleva doprava, tak,
ano. Co tento pán? On to získal. Zleva. Zleva a pravou ruku nahoru. Nechte ho zvednout pravou ruku vzhůru. Musíte vzít tyto
Libanonce k sobě a naučit je to. Pojďte to zkusit, ať víte, jak na tom v Libanonu pracovat. Zdravím tě, děkuji. Jak se máš? Máš se
dobře? Bůh ti žehnej. Jak se tam máte? Dobře? Dobře. Ano, tam. Raději jim řekněte, jak to dělat. Zkuste vibrace. Jak se má
David? Máš se dobře, Davide? Vše v pořádku? Všechno je v pořádku. Vibrace cítíš dobře. Vy jste cítil vibrace? Zeptejte se všech.
Požádejte ty, kteří necítili vibrace, aby zvedli ruce. Kdo necítil v rukách vibrace, zvedněte ruku, přijdou se na vás podívat. Tento
pán je necítil. Požádejte ho, ať otevře oči. Kde je u něj problém? V pořádku, vy jste v pořádku. Může jít někdo k této paní? Pat,
můžeš jít dopředu? Nebo někdo? Tenhle vpředu. Levá, mají levou. Levou ke Mně, pravou vzhůru. Tento pán, ano, také má levou
stranu. Zeptejte se ho, kde byl, že chytil bhúta. Otevřít levou ruku. (hindí) Teď to získala. Má to? Dobře. A co tento pán? Ékadéša?
Zeptej se jí, zda byla u nějakého gurua nebo někoho. (Nesrozumitelné) (hindí) Tito to získali velmi dobře. Tento pán. Copak?



Získal to? Dobře. A tato paní? Kde je problém? Dělala zen nebo něco podobného? Na co jste chodila? Získala jste realizaci? Cítila
jste chladný vánek? Dobře. (hindí) Sahasrára. Stlačte sympatetik. Její sympatetik potřebuje potlačit. (Nesrozumitelné) Tento pán
také. Ten druhý to získal. Ten druhý vedle této paní. Získal to velmi snadno, tento pán. Copak? Ještě ne? Dobře. Nebyla jste u
nějakých guruů nebo jinde? A jakou máte práci? Čím se živíte? (Nesrozumitelné) Dej pravou ruku ke Mně a levou... Ahoj, jak se
máš? Levou ruku vzhůru. Jak se daří dítěti? Kundaliní se o tebe stará, ať se děje cokoli. Jakmile jsi začala, dostáváš to. A co...?
Jak se mu daří? Až pojedeme do Polska, ráda bych se s ním setkala. On přijede sem? Vypadáš tak dobře, že ano? Viděli jste
Karimovu matku? Věřili byste, že je to Karimova matka? Vypadá o tolik mladší, vidíte? Takto pracuje sama Kundaliní. Ona za
Mnou moc často nechodí. Způsobila to Kundaliní. A má teď velmi dobrou rodinu... Všechno se změnilo. Dobře! Dej Karininu
adresu ... A přijď někdy za námi. Kde bydlíš? Švýcarsko? Dobrá, tam to není. Ale dříve jsi chodila sem do centra. Kvůli čemu? Ve
Francii máme centrum také. Navštiv Francouze, jsou tam velmi dobří lidé. (Nesrozumitelné) Ve Francii máme velmi dobré
centrum. Dobrá, Bůh ti žehnej. Jak to jde? Je to tam! Tak jsme to našli. Ano? Tato paní dosud ne? Kde to je? Levou (stranu) na
pravou, uvidíme pak. Ha. (ano) Teď, teď. Zvedněte ji. Lepší? Všem odpusťte. Neodpustila jste. Víte, o čem mluvím? Musíte říct:
„Odpouštím. Matko, odpouštím.“ Řekněte to. Musíte odpustit. Á, teď, vidíte. (Nesrozumitelné)
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Všemožné tvůrčí činnosti jsou konány s láskou. Vidíte, jakou ke mně cítí Raulbáí lásku. A také jste zde získali novou představu o
tvorbě nádherných věcí. A jak vaše láska poroste, bude se vyvíjet i vaše tvořivost. Tedy základem veškeré tvořivosti Sarasvatí je
láska. Když není láska, není tvořivost. Je to dokonce i v hlubším smyslu, lidé, kteří tvořili ve vědě, tak to dělali z lásky k masám, ne
pro sebe. Nikdo nedělal nic pro sebe. Když udělají něco pro sebe, musí se to stát všeobecně používaným, jinak to nemá žádný
smysl. Dokonce, i když řeknete - atomová bomba a všechny ty věci, vytvořené vědou - jsou také velkou ochranou. Kdyby je nebyli
vytvořili, lidé by nemohli odvrátit svou mysl od války. Nyní nemůže nikdo pomyslet na velkou válku. Ovšemže mají studené války,
ale to také postupně ustane, až toho budou mít dost. Tak veškerá činnost na pravé straně, od Sarasvatí, musí v podstatě vyústit v
lásku. Začíná láskou a v lásku vyústí. Cokoli nevyústí v lásku, svine se a skončí. Prostě to zmizí. Tak můžete vidět, že i hmota,
která není využita pro lásku, prostě skončí. Základem musí být láska. Jinak každá taková věc, kterou stvoříme, která je ´hranatá´,
která se nehodí sdělovacím prostředkům, která neoslovuje davy - samozřejmě potřebuje čas. Viděli jste, že to potřebuje čas, ale
jakmile to neosloví davy, má to vždy sklon ´vypařit se´. Tuto lásku, o které hovoříme, tuto velkou lásku Boha, o které hovoříme,
jasně poznáme skrze vibrace. Lidé nemají vibrace, ale přesto mohou cítit vibrace velmi nevědomým způsobem. Všechny velké
obrazy světa mají vibrace. Všechna velká tvůrčí díla světa mají vibrace. Pouze ta, která mají vibrace, v čase přetrvala, jinak byly
všechny věci zničeny. Určitě existovaly pomníky a strašné sochy, strašné věci, které byly vytvořeny před dávnými časy. Ale
všechny byly zničeny přírodou, protože nemohly vydržet působení ´kály´, což je ničivá síla času. Tedy vše, co je podporou, vše, co
je výživou, vše, co aktivuje, přichází z tohoto smyslu pro lásku, který je uvnitř nás velmi dobře vyvinutý, ale je také v těch druhých,
kteří ještě nejsou realizovaní. Nakonec si celý svět musí uvědomit, že člověk musí dojít k této nejvyšší lásce Boha, jinak to nemá
žádný smysl. V současné době jste mohli vidět umění lidí, kteří přešli k jinému způsobu, jak druhé oslovit, a to použitím velmi
laciných, velmi vulgárních věcí, jen aby si lidé mysleli, že toto je umění. Ale toto všechno zmizí. Nemůže to odolat vlivu času, jak
jsem vám řekla, nemůže. Protože čas to zničí. Všechny tyto věci musí zmizet a už můžete vidět výsledek, jak se věci všude mění,
dokonce i na Západě. Takže není nutné, abychom byli tolik zklamáni Západem a říkali, že západní svět je k ničemu. Bude v
pořádku, musí k tomu dojít. Obzvláště vykonal hodně púdžou k Sarasvatí, řekla bych. Mnohem více, než v Indii. Protože se šli učit
a snažili se tak mnohé objevit. Ale na jediné zapomněli, že je to Bohyně, dárcem je Bohyně. Všechno pochází od Bohyně. Na to
zapomněli. A to je důvod, proč vznikly všechny problémy. Pokud ve vašem učení není žádný Duch, pokud vaše učení není
založené na existenci Bohyně, pak je naprosto zbytečné. Kdyby si uvědomili, že je to Duch, který dělá tu práci, nemohli by zajít tak
daleko. Varovala jsem před tím také všechny Indy - že teď svým způsobem nastupujete průmyslovou revoluci, a abyste se vyhnuli
všem komplikacím průmyslové revoluce, musíte se pokusit poznat Ducha. Když neznáte Ducha, budete mít stejné problémy, jako
mají tito lidé. Protože oni jsou lidskými bytostmi a vy jste také lidskými bytostmi. Také půjdete stejnou cestou. Poběžíte naslepo
a budete mít problémy, ty samé problémy, které mají lidé na Západě. Je tolik požehnání Sarasvatí, že to člověk v tak krátkém
čase nemůže popsat. A Súrja nám dal tolik sil, že je nemožné uvést je v jediné přednášce, ba ani v deseti přednáškách. Ale to, jak
jdeme proti Súrjovi, jak jdeme proti Sarasvatí - proč Sarasvatí uctíváme - to musíme vidět uvnitř nás velmi jasně. Například
západní lidé mají velmi rádi Súrju, protože žádného uvnitř nemají. Ale zacházejí příliš daleko, jak víte, a vytvářejí si v sobě ze Súrji
problémy. Ale hlavní věcí, kterou člověk musí prostřednictvím Súrji dosáhnout, je světlo uvnitř. A když je Súrja čakra na úrovni
Ádžni naplněna Pánem Ježíšem Kristem, pak je dokonce nevyhnutelné, aby čistota života, kterou nazýváte ´niti´, byla životní
morálkou. Samotná morálka se na Západě stala jaksi spornou. Lidé nemají žádný smysl pro absolutní morálku. Z vibrací ji
samozřejmě znáte. Ale všichni jdou proti ní. Ti, kteří jsou vyznavači Ježíše, ti, kteří jsou vyznavači Súrji, Sarasvatí, šli všichni proti,
proti silám Súrji, prostě je neposlouchali. Neboť nemůžete být Súrjou, pokud nemáte patřičný smysl pro mravnost a svatost.
Súrja sám přináší světlo, aby bylo vše jasně vidět. Súrja má tolik předností! Vysušuje vše, co je mokré, nečisté, špinavé. Vysušuje
všechna ta místa, kde se vytvářejí cizopasníci. Ale na Západě je vytvořeno tolik parazitů! Nejen parazitů, ale jsou tam strašlivé
kulty a strašné věci, které tam přišly. Tyto země, o nichž se předpokládá, že jsou plné světla, existují v takové temnotě. V
temnotě, co se týče jejich Ducha, v temnotě, co se týče jejich vlastního poznání a v temnotě, co se týče lásky. Tyto tři věci
převládly na místech, kde se předpokládá, že je světlo milováno. Světlem se nerozumí to, jež vidíte pouhýma očima. Rozumí se
tím světlo z nitra - světlo lásky. Tomu by měl člověk rozumět - světlo lásky. A je tak zklidňující, je tak vlídné, tak nádherné. Je tak
okouzlující, tak přetékající, že dokud toto světlo neucítíte ve svém nitru - toto světlo, které je čistotou čisté lásky, čistých vztahů,
čistého porozumění… Můžete-li vyvinout tento druh světla ve svém nitru, pak bude vyčištěno vše. „Umyj mne a budu bělejší než
sníh.“ To je to, co se vám stane, když jste naprosto vyčištěni. V našem nitru je nejčistší podoba přírody. Naše čakry jsou
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vytvořeny z toho nejčistšího v přírodě. Ničíme to pouze my, lidé, svým mentálním přemýšlením - opět ta stejná činnost Sarasvatí.
Jdete proti Sarasvatí samotné. Sarasvatí čistí vše, co je v přírodě nečisté, zatímco my jsme to svojí mozkovou aktivitou zkazili.
Všechna naše mozková aktivita jde proti čisté inteligenci. A to je to, co by měl člověk pochopit - že tato čistá inteligence by
neměla být pošpiněna naším myšlením. Naše myšlení nás může udělat tak domýšlivými, tak sobeckými, tak nečistými, že
dokážeme skutečně jíst jed a říkat: „Co je na tom špatného?“ Pravý opak Sarasvatí. Je-li Sarasvatí v našem nitru, dává nám
´subuddhi´, moudrost. Proto, abychom uctili Sarasvatí, abychom uctili Súrju, musíme mít jasnou vizi, čím máme být, co děláme, v
jaké špíně žijeme. Do čeho se naše mysl dostává. Konec konců jsme tu pro osvobození a nejen pro hýčkání našeho ega a pro
život se špínou, kterou máme. Toto světlo do nás přišlo a my bychom se měli pokusit povstat nad naši vlastní mentální špínu,
která je kolem nás vytvořena. Kromě toho musíte jít výš a chápat, že je zde - uvnitř nás - věc, zvaná ego. A toto ego je falešné,
naprosto falešné. Neděláte nic. Ve skutečnosti, když obracíte své oči sem a tam, když je vaše pozornost tady a tam, není to nic
jiného, než vaše ego, které se vás snaží přemoci. Ale ve skutečnosti je ego naprostý klam, protože existuje pouze jediné ego - a
to je Bůh všemohoucí, Mahát Ahámkara. Fakticky žádné ego neexistuje. Je to mýtus. Je to veliký mýtus, protože když si začnete
myslet, že všechno děláte - děláte toto, děláte tamto - což neděláte; pak přijde vaše nesmyslné ego a začne skrze vás pracovat.
Může se to projevit v jakémkoli směru. Když se promítne dopředu, podmaňuje si ostatní, pokouší se druhé ovládat, pokouší se
druhé zabíjet, stává se krutým. Když se stočí na pravou stranu, stává se nadvědomým. Začíná vidět věci, které jsou nesmyslné,
které jsou pošetilé, hloupé. Když se pohybuje na levou stranu, pak začne mluvit, chci říct, vidět věci - sebe jako velkého člověka,
jako velkého Krista nebo jako velkou Bohyni nebo něco jako Ádi Gurua: „Já jsem velice důležitá osobnost“ - to je levá strana.
Když se to pohybuje dozadu, pak je to nebezpečné. Pak se lidé stávají guruy, kteří ničí ostatní lidi. Když se jejich ego pohybuje
dozadu, pak se stávají guruy, kteří mají sami ve svém nitru mnoho vad a pokoušejí se lidi vtáhnout do něčeho hrozného, což je
popsáno jako naprostá 'naraka' (peklo). To je pohyb ega na všechny strany. Když se lidé snaží používat svou pravou Višudhi, tj.
mluvit o sobě samých, to je vůbec nejhorší ze všeho. Ať máte jakýkoliv druh ega, jestliže se začnete chvástat a mluvit o tom, pak
se kolem dokola obepne, zdi ega zesílí natolik, že je do něj nemožné proniknout. Protože takový člověk je se sebou samým tak
spokojený a věří, že je něčím výjimečným. A když jednou začne věřit takovému nesmyslu, pak je nemožné tím prohlédnout.
Takže když se takovými věcmi chvástáte nebo mluvíte veledůležitě - buďte opatrní. Vy víte, čím jsem, ale jak často říkám: „Jsem
tím.“ I když to jednou řeknu, dostanete ohromné vibrace. Ale jak často to říkám? Nanejvýš, když něco řeknete, odpovím: „Ano.“
Ale tamto neříkám. Řeknu-li to nahlas, nevím, co se může stát… Člověk by měl tedy porozumět, že Mahát Ahámkara je to jediné,
co působí, co opravdu pracuje. Někdy na vás křiknu. Okamžitě všichni bhúti utečou pryč. Jen jednou křiknu. Včera jste viděli
všechny bhúty, kteří mluvili, všichni utekli pryč. Včera jsem vám to řekla. Tak byste měli pochopit, že nyní jste realizovanou duší,
tak můžete dělat totéž. Použijte svou pravou Višudhi, abyste na sebe zakřičeli: „Přestaneš se už konečně vychloubat, přestaneš
říkat všechny ty nesmysly, přestaneš se už předvádět?!“ Pak to zmizí. Takže toto ´nahuštění´ se děje u lidí, kteří jsou skutečně
aktivní. Chtějí s tím něco dělat, ne že by nebyli aktivní. Chtějí zakročit. Ale znají pouze jeden způsob - mluvení. Nechápou, že
existuje vnitřní způsob, jak to ovládnout mnohem lépe. Protože to nechtějí takto dělat, oblíbili si mluvení. Ale jakmile se dají na
mluvení a začnou o tom mluvit, pak všechna síla zmizí. Ale když o tom nemluví a nechají to v sobě… Můžete Mi vyprávět o svých
zkušenostech, to je v pořádku, ale když začněte vyprávět druhým a příliš o tom mluvit, pak se všechna ta síla, kterou jste dostali,
postupně vytratí. Pak jednoduše spadnete dolů na naprosto nejnižší úroveň. Takže člověk by neměl příliš říkat, že: „Mám
takovouhle sílu, mám tamtu sílu.“ Nebo: „Rozumím tomuto, dělám toto…“ - to je velice špatné. Varuji vás - nepokoušejte se
předvádět! Ano, můžete mluvit o Mých silách. To je v pořádku. Ale nepokoušejte se mluvit o svých silách. Když na to přijde,
například, když mluvíte s někým, kdo je negativní, pak byste měli říkat my, ne já. My, někteří z nás, cítili tuto sílu uvnitř. My jsme
viděli lidi. Můžete to být pouze vy osobně, ale není potřeba říkat já. Co musíte říkat, je my. Pak se stanete Mahát Ahámkarou.
Když řeknete: „My, někteří z nás tady, my děláme…“ Jako jsem to udělala v Gregoireově knize, dohlédla jsem na to, aby tam
neměl moc já, ale že by měl mít my. My si myslíme, my děláme, my.. to znamená celá kolektivní bytost, celý kolektivní
organismus, živý organismus sahadžajogínů. Tak když řeknete: „Ano, někteří z nás mají…“ to znamená, že sami sebe snížíte a
vyzvednete všechny ostatní. Říkejte: „Ano, někteří z nás mají. Znám některé lidi, kteří to získali.“ To je způsob, jak by to člověk
měl dělat. Protože pokud máte přemoci své ego, musíte mu dovolit, aby se rozprostřelo na všechny. Takto ho dáte zcela do
pořádku. Nechte ho rozprostřít se. „My všichni sahadžajogíni, my všichni.“ Ale není zde ta hrdost. Viděla jsem, že tu není ta
hrdost. Stále je to velmi individualistické. Když začnete myslet: „My, sahadžajogíni,“ pak se stanete jedinou osobností, jedinou
organizací. Ale člověk se dívá na ostatní lidi svrchu. Uvidí, že ten člověk je nízký, tamten je výš, tamten je tam… Ale nepomyslí si:
„My, sahadža- jogíni, jak jsme nádherní. My, tělo Sahadža jógy, jak jsme nádherní.“ Takže vždy myslete ve slovech ´my´, tak se
vaše ego hodně zmenší, bude mnohem, mnohem menší. A to samé ego, které vypadá tak divně a nesmyslně, zítra vytvoří
Ékadéšu. Dnešní individuální ego se rozplyne v Ékadéše. Ale všichni si musíme pamatovat, abychom stále říkali my. Dnešek je



pro nás velkým dnem, abychom se změnili, protože slunce právě změnilo svůj pohyb. Slunce jde na tuto stranu. Tak přivítejme
slunce, které jde nyní na sever. A pro Australany řekněme, že, i když slunce odešlo, upevněme v sobě slunce, sféru slunce. Neboť
slunce z našeho nitra nikdy nemizí. To je tedy způsob, který musíme přijmout - považovat se za jednu osobnost - my všichni
dohromady. A každý, kdo se pokouší být nějak oddělený nebo odlišný, vypadne. Vyloučím ho. Ať už to bude cokoli, odpadne to.
Tak suďte sami sebe, každý, kdo se pokouší být odlišný. Každý musí dělat to, co má rád, k vyživení celku, aby celku přispěl, aby
ho osvobodil. Ale v žádném případě ne pořád někoho srážet. Protože to není styl Sahadža jógy. Sahadža jóga působí pouze v
kolektivitě. A ten, kdo si rozvinul tohoto pronikavého Ducha, je skutečným sahadžajogínem. Kdo si ho nerozvinul, ten jím není!
Můžete si o sobě myslet cokoliv - nemám co říci. Ale tato pronikavá osobnost, která se pohybuje z místa na místo, ať mluvíte
nebo ne. Jako vaše Matka. Ať s vámi setkám nebo ne - žádný rozdíl. Neboť Já prostupuji vámi všemi - i v nepatrných věcech
jsem zde s vámi. Takže stejně tak se pokuste proniknout jeden do druhého a vidět krásu ve vašem nitru. Radujte se sami ze
sebe, protože to je ta největší věc. To je ta největší věc, kterou musíte dosáhnout. Protože toto ego, víte, z vás dělá cosi jako
ořechovou skořápku, která prostě nemůže mít vztah s tou krásou pronikání a jen vidět, jak se tóny prolínají, jeden s druhým. Je to
velkolepá myšlenka, skvělá věc, že máme dnes púdžu v Dhulii. Dhulia znamená prach. Prach. Vzpomínám si, že jsem jednou v
dětství napsala báseň. Byla to velmi zajímavá báseň, nevím, kde je dnes. Zněla: „Chci být malinkatá, jako částečka prachu, která
se pohybuje s větrem. Prochází všemi místy. Může letět, usednout na hlavu krále nebo může letět a spadnout před něčí chodidla.
A může letět a usednout na malý květ, a může letět a usednout kamkoliv. Chci být smítkem prachu, které je voňavé, které je
vyživující, které dává osvícení.“ Takto jsem napsala velmi krásnou báseň, vzpomínám si, že Mi bylo okolo sedmi let. ´Být
částečkou prachu´, pamatuji si to velmi jasně, je to už dávno… že bych měla být částečkou prachu, a tak pronikat do lidí, což je
velkolepá věc - stát se takovouto částečkou prachu. Prostě, čehokoli se dotknete, to obživne, cokoli jen ucítíte, se stane vůní. Být
takovým, je něco velikého. To bylo Mým přáním a to se splnilo. Už v dětství jsem měla ten nápad - stát se částečkou prachu a
dnes, zatímco k vám hovořím, jsem si vzpomněla, že jsem si tím přála být a tak se jmenuje toto místo. A taková je i Raulbáí. Je to
velmi prostá, jednoduchá žena a tak i žije. Má smysl pro pronikání. Včera přijelo mnoho sahadžajogínů. Jsem si jistá, že se v
Sahadža józe dobře upevní. Je tady nyní hodně sahadžajogínů z Dhulie. A jsem si jistá, že tady bude mnohem více lidí. Doufám,
že jste se se všemi setkali. Seznamte se se všemi. Pokuste se poznat, jací jsou. Možná neumějí anglicky. Vezměte si někoho na
překlad. Mluvte s nimi a buďte k nim milí. Buďte k nim přátelští. Chtěla jsem, abyste se s nimi setkali kvůli pronikání. Měli byste
vědět, jací lidé zde jsou, jací jsou v Násiku. Protože nějak se nikdy neseznámíme se sahadžajogíny, kteří jsou v tom konkrétním
místě. A když se vracíme, máme jen jednu nebo dvě adresy. To není dobré. Zkuste zjistit, kolik je tam lidí. Zajímejte se o ně. A tak
podobně. Toto proniknutí je možné pouze tehdy, když vaše ego začne pronikat do všeho kolem. A to je způsob, jak překonat
problémy pravé strany a jak uctívat Sarasvatí. Protože Sarasvatí má ve své ruce vínu a tato vína je prapůvodním nástrojem, na
který Ona hraje a hudba proniká do srdce. Nevíte, jak to do vás vniká a jak to pracuje. Takto by měl člověk, který je
sahadžajogínem, do všeho pronikat - jako hudba. Existuje tolik vlastností, jak jsem vám řekla, které není možné popsat v jedné
přednášce. Ale jednou z Jejích největších kvalit je, že vyúsťuje v jemnější věci, tak jako matka Země vyústí ve vůni. Hudba vyústí v
melodii a stejně tak vše, co stvoří, vyústí v něco většího. Jakoukoli hmotu vytvoří, vyústí v estetiku. Když není hmota estetická,
pak je hrubá. Nyní řeknete: „Co je voda?“ Voda se stává řekou Gangou. To jsou ty jemnější věci. Takže hmota se stává jemnější,
protože musí proniknout, musí proniknout. Ať je to cokoliv. A nejlepší ze všeho je vzduch. Vzduch se stává vibracemi! Tak
můžete vidět, jak se cokoliv, co vyšlo z hmoty, z pěti elementů, stává jemnějším. Samozřejmě, že to zpracovává levá i pravá
strana, protože (na pravé straně) musí pracovat láska. A když na hmotu působí láska, stane se to. A takto člověk musí nazírat na
svůj vlastní život, aby z něj vytvořil nádhernou kombinaci lásky a hmoty. Nechť vám Bůh žehná!
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Dnes je poslední den této série přednášek a dnes budu mluvit o posledním centru, o Sahasráře. Stále ještě přicházejí. Když
chodím pozdě, je to asi lepší. A to jsem si myslela, že jdu už dost pozdě. Je to světlo do očí takto nutné? Nebo mne jinak
nevidíte? Kdybyste ho mohli nasměrovat trošku jinam. Tohle je moc ostré. Tak, děkuji. Takže toto poslední centrum, Sahasrára,
se nachází v limbické části mozku. Naše hlava je jako kokosový ořech. Kokos má vlasy, pak tvrdou skořápku a pod ní černou
krycí vrstvu. Uvnitř je bílá vrstva kokosu a pak dutina a voda. Stejným způsobem je vytvořen i náš mozek. Proto se kokosovému
ořechu říká Šríphala. Je to ovoce, které nese sílu zvanou Šrí. Síla Šrí je síla pravé strany a síla levé strany je síla Lality. Takže
máme dvě čakry - tady na levé straně je Lalita a na pravé straně, tady, je Šrí čakra. Tyto dvě čakry vypracovávají na pravé straně
silami Mahásarasvatí a na levé straně silami Mahákálí. Silou středního kanálu je Kundaliní. Ta musí stoupat, projít všemi různými
čakrami, vstoupit do limbické oblasti a osvítit sedm Píth, sídla všech těch sedmi čaker. Takže prostoupí šesti čakrami a pak
vstupuje do limbické oblasti, kde v mozku osvítí všech sedm Píth, které se nachází podél středové linie limbické oblasti.
Začínáme tedy odzadu, tady vzadu je umístěna Múládhára čakra. Okolo ní se nachází Svadišthána. Pak je Nábhí, potom Srdce,
poté Višudhi a pak Ádžňa. Všech těchto šest center se tedy sloučí, aby utvořily sedmé centrum. To je něco skutečně důležitého,
o čem bychom měli vědět. Na pravé straně pracuje Šrí čakra a na levé straně pracuje Lalita čakra. Když tedy Kundaliní nestoupá,
tak své fyzické i mentální aktivity vykonáváme pravou stranou. Náš mozek tedy vykonává pravostrannou aktivitu, a proto je náš
mozek jako Šríphala. Sahasrára je v podstatě seskupením těchto šesti čaker. A je to duté místo. Okolo něj se nachází tisíc
kanálků. A když světlo prostoupí až do limbické oblasti, tak dojde k osvícení těchto kanálků, nádí, a vy je můžete vidět jako
plamínky, velmi jemné plápolající plamínky, a tyto plamínky mají všech sedm barev. Znáte je jako barvy duhy. A ten poslední se
nakonec stane sjednocením všech barev, je to křišťálově průzračný plamen. Všech těchto sedm světel se nakonec stane
křišťálově průzračnými. Máte tedy Sahasráru, která má tisíc okvětních plátků, jak tomu říkají. Když tedy rozříznete mozek napříč
nebo horizontálně, můžete vidět, že všechny nervy jsou umístěny takto, podélně kolem limbické oblasti, všechny jsou jako
okvětní lístky. A když mozek rozříznete horizontálně, zjistíte, že v každém nervovém zauzlení se nachází mnoho nervů. Když tedy
dojde k jejich osvícení, můžete vidět Sahasráru jako svazek mnoha plápolajících plamínků. Když mluvím, tak prosím nic
nedělejte. Stále někdo přichází a pak ruší. Je to velmi hluboké téma. Když tedy Kundaliní osvítí mozek, pak Pravdu vnímáte skrze
svůj mozek. Proto se mu říká Satjakhand, což znamená, že skrze váš mozek začnete vnímat Pravdu. Protože to, co jste skrze
svůj mozek doposud vnímali, nebyla Pravda. To, co jste viděli, byla jen vnější stránka. Řekněme, že dokážete vidět barvy, máte i
estetické cítění pro barvy. Vidíte jejich kvalitu. Ale nedokážete říct, zda tento koberec používal nějaký světec. Nedokážete říct,
zda něco vytvořil ďábel, nebo Božská bytost. Nepoznáte, zda tento člověk je dobrák, anebo vyznavač ďábla. Nedokážete poznat,
jestli toto Božstvo povstalo z Matky země, nebo ne. Ani nedokážete s jistotou říct o někom, kdo je váš příbuzný, zda je to dobrý
příbuzný, nebo je špatný nebo co je to za člověka, jestli tíhne ke špatným, nebo dobrým lidem, jestli je propojený se špatnou,
anebo správnou stranou. Tou správnou se myslí Božská. Vaše mysl vám ve skutečnosti nedokáže sdělit vůbec nic o Božskosti.
Nic. Nic. Člověk není schopen posoudit Božskost druhého, dokud se vaše Kundaliní nedostane alespoň sem, do limbické oblasti.
Nedokážete zjistit, jestli je ta osoba pravdomluvná, jestli je to skutečný guru, nebo není. Protože Božskost nelze navnímat
mozkem, dokud do něj nepronikne světlo vašeho Ducha. Váš Duch se projevuje v srdci, zrcadlí se v srdci. Můžeme říct, že
centrum Ducha je v srdci. Ale ve skutečnosti je Jeho sídlo nahoře, na hlavě. Je to Duch, je to ten, jemuž se říká Bůh všemohoucí,
kterému říkáte také Parvardigár nebo Sadášiva nebo mu říkáte Rahím. Můžete ho nazývat mnoha jmény, která představují
Hospodina, Boha všemohoucího. Říkají mu také Nirandžan, Nirahankár. Jakékoli slovo, které začíná na Nira nebo Nihi. V každé
čakře, kterou máte v těle, pociťujete různé druhy radosti. Každé centrum oplývá jiným druhem radosti a každý druh má své
pojmenování. V každé čakře tu radost pocítíte, když Kundaliní stoupá, ale když Kundaliní vystoupá až do Sahasráry, pak se té
radosti, kterou pocítíte, říká Niránanda. Niránanda. Nir znamená jen ryzí Ánanda (radost). Niránanda (ryzí radost). Je to udivující,
ale mé jméno je i Nira. V naší rodině mi říkají Nira. Nira také znamená Marie, „marine“ - moře. Nira je voda. Nira v sanskrtu
znamená voda. Radost procítěná v mozku je Niránanda. Toto stádium se nakonec rozvine. Nejprve rozpoznáte „Satja“ - Pravdu.
Poznáte, čím jiný člověk trpí, pocítíte to na prstech. Nejprve vnímáte své prsty. Díky pozornosti poznáte, které čakry má
napadené, prostřednictvím svých prstů. Díky svému mozku pak dokážete vyvodit, která čakra je napadená. Když totiž řeknete:
„Tento prst,“ tak ten sám o sobě není Višudhi čakra. To váš mozek vám řekne: „Je to Višudhi.“ A tím vám vyvodí, že daný člověk
má problémy s Višudhi čakrou. Ale stále je to na rozumové úrovni. Nejdřív totiž zjistíte, který prst je napadený, a pak to řeknete.
Ale když se Satjakhanda, neboli Sahasrára, rozevře více, nemusíte o tom přemýšlet, jen to řeknete. Pak odpadne rozdíl mezi vaší
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pozorností (čitta) a pravdou (satja). Osvícená čitta (pozornost) a osvícený mozek se sjednotí. Takový člověk nemá žádné
problémy, nemusí pozorovat prsty, nemusí diagnostikovat dle prstů a pak to vyvozovat mozkem, jak jste se to učili v Sahadža
józe. Když cítíte něco v prsteníčku, znamená to Ádžňá čakru. To už není nutné! Prostě řeknete Ádžňá. Jen to řeknete a je to
skutečně tak. Potom se rozevře ještě víc. Jak už jsem řekla, nejprve dojde ke sjednocení s pozorností (čitta). A pak, když dojte k
naprostému sjednocení s Duchem, pak cokoli řeknete, je pravda. Prostě to řeknete a je to tak. Takto se mozek rozevře do tří
nových rozměrů. Nejprve mozek vyvozuje pravdu prostřednictvím logických závěrů. Jak jsem vám řekla, pokud je napadený
tento prst, pak se jedná o Višudhi. Pak se toho člověka zeptáte: „Máte tady problém?“ Odpoví: „Ano.“ Pak ve mne uvěříte a věříte,
že tento prst odpovídá Višudhi čakře, což dokazuje pravdu. Vyvodíte z toho logický závěr tím, že jste to zažili. Vidíte, že stále
pochybujete, jestli to, co Matka říká, je pravda. Ale pak se ujistíte: „Ano, je to tak, poznali jsme, že to je Višudhi čakra.“ Tím se
pravda stává pro váš mozek logicky přijatelná. Ale mozek ještě stále funguje na své hrubé úrovni. Druhým stupněm je, jak jsem
vám řekla, že víte, s určitostí víte, že tento prst značí Višudhi čakru. Nepochybujete o tom. Nikdo… Tehdy začíná stav Nirvikalpa,
kdy nepochybujete o mně ani o Sahadža józe. A pak ve vás začne probíhat další nové rozvinutí. K jeho dosažení musí člověk
meditovat. Člověk musí pokorně meditovat. K dosažení tohoto rozměru, kdy vaše pozornost (čitta) splyne s vaším mozkem,
vaším osvíceným mozkem, je nutné zcela upřímně a pokorně se odevzdat Sahadža józe. Co tedy děláme, když začneme
prociťovat vibrace? Můžeme reagovat různými způsoby. Někteří lidé vůbec ani nechápou hodnotu vibrací. Někteří lidé se snaží
naučit se, co to znamená. A jiní si najednou pomyslí: „Ó, teď jsem realizovaná duše, můžu dávat realizace ostatním,“ a podobně.
Vydají se na cestu svého ega. Když s tímto egem budou pokračovat, nakonec zjistí, že selhali, že se musí vrátit na úplný začátek.
Je to jako ta hra Hadi s žebříky. Reakce na vibrace by měla tedy být velmi pokorná a vnímavá. Na hrubé úrovni, protože jak jsem
vám řekla, mozek obsahuje Otcovský princip, když jsme se tedy čímkoli provinili proti Otci, pak nám rozvinutí mozku zabere
nějaký čas. A tak začneme číst knihy. Ač je nám řečeno, ať nejdřív vnímáme vibrace a nečteme knihy, stejně si říkáme: „Co jako?
Můžu přece číst i jiné knihy!“ Tak opět klesnete - „Hadi s žebříky“, jak jsem říkala. To je jeden z těch hadů. Myslíme si:
„Nepotřebuju meditovat, nemám čas, musím to a ono.“ Pak nerostete. Dalším bodem, velmi hrubým, je, že do Sahadža jógy přišli
i lidé, kteří jsou na velmi hrubé úrovni. To nevadí. Ale hlavní věcí je, že v Sahadža józe musíte být poctiví, velice poctiví. Poctiví ve
smyslu - všimla jsem si lidí, kteří přijdou na večeři, třeba na svatební hostinu, vmísí se tam bez jakékoli sebeúcty, aniž by je
napadlo, kdo to všechno zaplatí. Přivedou celou rodinu a posadí se. Jsou lidé, kteří se snaží vyhýbat se placení za to, co je třeba
zaplatit… v Sahadža józe. Řekněme, že jedí, cestují nebo přijíždí ze zahraničí, tak musí zaplatit za cestu, za jídlo. A víte, někdy
musím platit opravdu hodně peněz. Nevadí. Mně to nevadí. Ale není to dobré pro vás. Hlavní je, že to není dobré pro vás. Takže
to, jak se chováte v Sahadža józe, co se týče peněz, je velmi důležité, i když to vypadá jako hrubé. Vašemu růstu to může
způsobit velké potíže, protože vám to napadne Nábhí. A jak víte, když je napadené Nábhí, tak se to může rozšířit do celého Voidu.
Když je zasažený Void, pak se zde formuje ničivá síla Ékadéša Ruder, destruktivní síla. Před příchodem do Sahadža jógy tolik
nevadilo, že jste dělali různé věci. Jednoduše byste zmizeli v pekle, a to bez problémů. Je velice snadné jít do pekla. Stačí dva
skoky a jste v pekle. Jak je to s ostatním, to uvidíte. Ale jít do pekla je to nejjednodušší. Nemusíte na tom tvrdě pracovat ani dělat
něco zvláštního. Když ale rostete, když stoupáte, pak je to o něco těžší. Musíte si dát pozor, abyste nevrávorali, neměli byste
klesat, ale snažit se stoupat. Musíte na sebe tedy dávat velký pozor a nevracet se ke stejným zlozvykům, které jste měli. Někteří
lidé si zvykli šetřit peníze na úkor Sahadža jógy. Někteří lidé si zvykli vydělávat na úkor Sahadža jógy. Někteří lidé si zvykli
nedávat správnou výši peněz a podobně. Je to takové podvádění. Ti všichni brzy ze Sahadža jógy odpadnou. Mohou vám
připadat jako velcí lídři, ale brzy, jak lusknutím prstu, odpadnou. Často se mě ptáte: „Matko, proč si nevedeš řádné účetnictví?“
Ale Sahadža jóga tu není proto, aby se vedlo účetnictví, protože mými účetními jsou sahadžajogíni. Když budete v Sahadža józe
zkoušet nějaké triky, ihned klesnete ve svém vědomí. S Nábhí čakrou vám nikdo nepomůže! Můžete tu vydělat tisíc rupií, ale
ztratíte tisíce rupií tím, že se dostanete do problému. Budete trpět různými problémy, o kterých nemohu mluvit, a vy se pak
ohradíte: „Proč se mi to stalo?!“ Nábhí čakra se ozve, když nejste poctiví ve svém hledání. Poctivé hledání neznamená jen: „Chci
hledat.“ Představuje také to, jak se chováte k sobě samému a k druhým lidem. Musíte být k sobě poctiví tím, že si sednete a
meditujete a snažíte se zlepšit svou antar jógu, snažíte se vypracovat bezmyšlenkové vědomí, prožívat ten pocit bez myšlenek
více a déle. Pokuste se dosáhnout stavu, ve kterém jste skutečně bez myšlenek. Poctivost tedy tkví v tom, že stoupáte výš a výš,
hlouběji a hlouběji, do sebe sama. Nejdřív spoléháte na mě: „Matka za nás přece všechno udělá. Když jsem byl u Matky, otevřela
se mi Sahasrára. Stalo se to, stalo se ono.“ Ale co kdybyste i vy dělali něco, co vám pomůže otevírat Sahasráru? Otevírání
Sahasráry je velmi důležité. Překvapivě je umístěna tak, že na Sahasráru vyšel bod Brahmarandry na úrovni, chci říci v bodě, kde
je odraz srdeční čakry. Musíte si tedy uvědomit, že Brahmarandra je přímo spojená s vaším srdcem. Pokud Sahadža jógu
neděláte srdcem, ale povrchně, nedostanete se nijak vysoko. Musíte jít do toho celým svým srdcem, to je to nejdůležitější. Lidé
například přijdou do Sahadža jógy a pořád reptají. „Tohle by se mělo dělat takto a tamto zase tak,“ a podobně. Všichni takoví jsou



ti, o kterých Kristus mluvil jako o „reptajících duších“. Řekl: „Dávejte si pozor na ty reptající duše!“ Na ty, kteří bokem reptají, ale
pokouší se dělat dojem, že se snaží ostatní zachraňovat. Tito lidé tím mohou velmi utrpět, protože hrají na obě strany. A tato
oboustranná hra je velmi nebezpečná poté, co vstoupíte do Božího království. Ať už jste členy jakéhokoli království, když toto
království zradíte, budete potrestáni. Ale v Božím království je tolik požehnání, absolutního požehnání, jste zaplaveni veškerým
požehnáním. Úplně ve všem - co se týče zdraví, majetku, mentálně i emocionálně, v Sahadža józe můžete prosperovat v mnoha
ohledech, nepochybně. Když jste tolik požehnaní, je vám také odpouštěno, znovu a znovu, je vám také dáno dlouhé lano, abyste
se mohli zachytit. Držte se ale vší silou. Ne jen polovičatě. Takže lidé, kteří si myslí, že se mohou chovat nečestně k Sahadža
józe, se musí skutečně mít na pozoru. Prosím, nedělejte to. Jestli v Sahadža józe nejste rádi, raději odejděte, je to lepší jak pro
vás, tak i pro nás. Protože v případě, že nejste čestní, zkoušíte nějaké triky a hry a trpíte, působíte směšně a divně, pak si lidé
řeknou: „Co je to se Sahadža jógou?!“ A my budeme zbytečně trpět, protože vám nemůžeme zrcadlit, že ten člověk byl velice
proradný. Nemůžeme to ukázat, takže nám to předně pošpiní dobré jméno. A za druhé, takové věci ublíží vám. A když vám to
ublíží, ublíží to i naší pověsti, protože: „Jak se mu to mohlo stát?!“ Pokud se však k Sahadža józe chováte čestně a upřímně
hledáte, ani netušíte, jak moc se o vás Bůh stará. Kdokoli se vám pokusí ublížit, bude ošklivě potrestán a odstraněn z vaší cesty.
Bůh vás ochraňuje ze všech stran. Stará se o vás s plnou pozorností a péčí. Je tak milující, že slovy nelze Jeho milosrdenství
vyjádřit. To lze jen pocítit a pochopit. Problém je, že lidé, kteří jsou nečestní, jsou takoví někdy kvůli svému původu, kvůli svému
vzdělání, kvůli své výchově nebo proto, že jsou zbabělí. Existuje však ještě jedna věc, která vás může udělat nečestnými, a to
vaše púrva-džanma - to, kdy se narodíte, čímž je ovlivněn váš horoskop. Po realizaci ale lidé, kteří mají velkou odvahu a velkou
sílu, rostou tak rychle, že zmizí všechny problémy spojené s konstelacemi a hvězdnými aspekty. Všechno zmizí a vy se stanete
sahadžajogíny, tedy nově narozenými, s naprosto jinou osobností, která s tou dřívější nemá nic společného. Stejně jako se z
vejce stane nádherný pták. Když se Kundaliní dostane sem (čelo), tak tím prvním, co Kundaliní brání vstoupit až do Sahasráry,
jsou Ékadéša Rudry, tady. Jedná se o jedenáct Rudra sil, jedenáct ničivých sil umístěných zde. Pět na této straně, pět na druhé
straně a jedna uprostřed. Toto jsou překážky uvnitř nás, které se vytváří dvěma hříchy, které pácháme. Když se klaníme falešným
guruům a podřídíme se jejich podlým praktikám, tak si vyvineme Rudru… problémy s Rudrami na levé straně - těchto pět tím
vyřadíme. Pokud máte… Myslím, že je to naopak. Když jste se klaněli… Já se totiž nikomu falešnému nikdy neklaněla, co tedy
říct… V tomto je totiž moje síla. Když se klaníte nějakému špatnému člověku a někomu, kdo jde proti Bohu, tak problémy
vyvstanou na této straně, na pravé straně. Pokud si myslíte: „Dokážu se o sebe postarat sám! Jsem sám svým guruem. Kdo mě
může učit? Nechci nikoho poslouchat! Nevěřím v Boha! Kdo je to ten Bůh? Nezajímá mě žádný Bůh…“ Když to vnímáte takto, pak
vám to nenapadne pravou, ale levou stranu, protože pravá strana jde takto a levá takto (křížem). Je jich tam tedy deset a jedna
Viráta Višnu, protože i v břiše máme umístěných deset guruů a jedno sídlo Višnua. Pak je i hledání narušené, stejně jako místa
těch deseti guruů, která tam jsou. Tím si spustíte Ékadéša Rudry. Když se ve vás nastaví Rudry, jak jsem řekla, jedny na této
straně a druhé na opačné straně, tak si lidé, kteří se klaněli špatným lidem, rozvinou povahu, takovou osobnost, která je velmi
náchylná k nevyléčitelným chorobám, jako je rakovina a další. Můžete si vyvolat rakovinu nebo podobnou nemoc, ti, kteří se
klaněli špatným lidem. A všichni, kteří si myslí: „Jsem lepší než ostatní, Bůh mě nezajímá, nestojím o něj, nemám s ním nic
společného,“ ti všichni si vytvoří na levé straně (čela) Ékadéša (Rudry). A Ékadéša Rudry na levé straně jsou opravdu nesmírně
nebezpečné. Protože takoví lidé si přivodí pravostranné problémy, například infarkt… Mluvím o fyzické úrovni. A všemožné
problémy pravé strany. Takže jednou z největších překážek Kundaliní při vzestupu do Sahasráry jsou Ékadéša Rudry, které
pocházejí z Voidu. A které pokrývají médhu, spodní část mozku. A kvůli tomu nemůže vstoupit do limbické oblasti. Dokonce i ti,
kteří chodili k falešným guruům, pokud došli ke správnému přesvědčení a odevzdali se Sahadža józe, uvědomili si své chyby a
prohlásili: „Jsem svým vlastním guruem,“ mohou být vyléčeni. A ti, kteří si mysleli: „Jsem něco lepšího. Nevěřím v Boha. Jaký
Bůh? Nevěřím v žádné proroky…“ Cokoli proti Bohu nebo prorokům má stejný dopad. Bezbožná osobnost, která takto smýšlí a
přivolá si problémy, se však může uzdravit, pokud zpokorní a přijme Sahadža jógu jako jedinou cestu, která vede do
supervědomí. Viděla jsem lidi, kteří byli tantrici, a zachránili se. Viděla jsem lidi, kteří dělali různé špatnosti, a zachránili se. Lidé,
kteří byli členy prapodivných organizací, byli zachráněni. Je však velmi obtížné kohokoli přesvědčit o tom, že to, co dělají, je
špatné a že by se měli dát na správnou cestu. Proto se do hry zapojila planeta Pluto. A tato planeta je ta, která přinesla rakovinu,
tuto nemoc, protože planeta Pluto léčí rakovinu i všechny tyto nevyléčitelné choroby. Takže lidé, kteří střemhlav pokračují po
špatné cestě, mají všemožné problémy se srdcem, trpí bušením srdce, nespavostí, zvracením, závratěmi i různým, řekněme,
mluvením z cesty… Je tedy skutečně velmi nebezpečné být v kontaktu s falešnými guruy a klanět se jim. Sahasrára se pro takové
lidi stává uzavřenou oblastí. Lidé, kteří jsou proti Sahadža józe, mají velmi ztvrdlou Sahasráru, jako ořech, v tom smyslu, že mají
velmi tvrdou skořápku, nerozbitnou, tvrdou skořápku jako hutný ořech. I kdybyste použili kladivo, tak ji nerozbijete. Teď nastala
doba, kdy Sahadža jógu musíte rozpoznat. Musíte. Nerozpoznali jste žádného světce, proroka, nikoho, žádnou Inkarnaci. Dnes je



však podmínkou, že ji musíte rozpoznat. Pokud ji nerozpoznáte, Sahasrára se nemůže otevřít, protože je doba, kdy proběhlo
otevření Sahasráry, kdy musíte získat svou realizaci. Je velmi důležité, že Sahadža jógu musíte rozpoznat. Mnoho lidí říká:
„Matko, proč mám věřit v Sahadža jógu tímto způsobem, můžeme ti říkat prostě matko. Mohla bys být naší matkou, víš.“ Dobrá,
klidně, ale pak nemůžete získat svou realizaci. A i když ji získáte, nebudete schopni si ji udržet. Musíte tedy rozpoznat.
Rozpoznání je tím jediným uctěním Sahadža jógy. Rozpoznání je jediným uctíváním, pokud chcete poznat Boha Sahadža jógou.
Všichni různí Ganové, Bohové, Božstva, Síly jsou sjednoceni Sahadža jógou. A každý, kdo Sahadža jógu nerozpozná, jim bude
lhostejný, nepoznají, kdo jste. Například muž, který uctíval Šivu, přišel ke mně a já jsem zjistila, že má napadené srdce - jak
překvapující! Řekl: „Matko, vždyť uctívám Šivu, jak to, že mám napadené srdce?“ Řekla jsem: „Musíš rozpoznat Sahadža jógu. Jen
se Šivy zeptej.“ Až když se Šivy vyptal, teprve mu začaly proudit vibrace. Takže Sahasrára se postará o to, abyste to rozpoznali, a
také vás přesvědčí, dá vám důkaz. Když ji ale ani po tomto důkazu nerozpoznáte, tak nemůžete získat realizaci. Ale i ti, kteří ji
poznají, rozpoznají jen částečně, berou to volně, chovají se podivně, aniž by pochopili, kým je ta osoba, která před nimi stojí.
Tolikrát jsem zažila, že když mluvím, lidé si rukou zvedají Kundaliní, baví se mezi sebou, klábosí… udivuje mě to. Protože
kdybyste rozpoznali, měli byste vědět, kdo je před vámi. Není to totiž pro moje dobro, já o nic nepřijdu. Jen vy jste při svém
vzestupu nerozpoznali! Ukazuje to, že jste dosud nerozpoznali. Také to, jak si na mě někteří lidé dělají monopol, je naprosto
špatné. To není možné. Nikdo si mě nemůže přivlastnit. Někteří také říkají: „Matka to určitě špatně pochopila.“ Nikdy nic špatně
nepochopím, v žádném případě! Někteří mi zkouší říkat: „Udělej to a ono.“ To také není nutné. Zkuste se otevřít tomuto protokolu,
který je v Sahadža józe velice důležitý; tomu, co dnes říkám poprvé, že se musíte snažit rozpoznat úplně. Pokud nerozpoznáte,
tak je mi líto, ale nemohu vám dát realizaci, kterou byste si udrželi. Začne, ale neudržíte si ji. Nejjednodušší způsob, jak
dosáhnout své výšky, je stálým a postupným rozpoznáváním. Vysvětlit někomu, že je s ním něco špatně, je velmi obtížné, zcela
nemožné! Teprve až v Sahadža józe vám mohu říct, že ta a ta čakra je chycená. Ale protože víte, co ty čakry znamenají, můžete
začít odporovat: „Ne, ne, Matko, víš, tak to není, já nejsem…“ Tak to ne. Proč bych vám měla říkat, že jste napadení? Sami se
musíte čistit s naprostou upřímností. Nejprve však musíte rozpoznat s úplnou pokorou a uvědoměním. Jakmile rozpoznáte,
postupně uděláte vše, co je třeba udělat. Víte, co se má udělat. A podstatou Sahasráry je jednota. V Sahasráře se nachází
všechny čakry, všechna Božstva se tam tedy sjednotí. Toto sjednocení můžete pocítit. To znamená, že když se vaše Kundaliní
dostane do Sahasráry, vaše mentální, emocionální i duchovní stránka, všechno se sjednotí. I vaše fyzická stránka se s tím
sjednotí. Pak nebudete mít žádné problémy typu: „Ano, miluji Matku, ale je mi líto, tyhle peníze ukrást musím.“ „Ano, vím, Matku
jsem rozpoznal, vím, že je ohromná, ale nemohu jinak, musím jí zalhat.“ Nebo: „Tuto špatnost musím udělat, protože si zkrátka
nemohu pomoct.“ Žádné kompromisy u mne nefungují! Musí nastat úplné sjednocení. Vaše dharma má být napravena.
Nemůžete udělat něco špatného a pak říct: „Já jsem sahadžajogín.“ To nemůžete. Ta síla k tomu ale vychází zevnitř. To váš
Duch vás posiluje. Musíte jen použít sílu vůle: „Ano, nechť koná můj Duch!“ A pak konáte podle svého Ducha. Jakmile začnete
konat v souladu se svým Duchem, zjistíte, že už nejste otrokem ničeho. Stanete se „Samarth“, což znamená „plnící svůj smysl“.
Samartha, nebo také Samarth, znamená silná osobnost. Rozvinete si tedy silnou osobnost, kterou nebude nic svádět, nebude mít
žádné špatné nápady, která nebude mít žádná napadení, žádné problémy. Ale lidé, kteří jsou úskoční, lstiví a neustále zkoušejí
nějaké triky, ve skutečnosti ubližují jen sami sobě, nikoli Sahadža józe. Sahadža jóga bude, je a byla. Upevní svoji pozici. Bohu je
jedno, jestli je na lodi pouze deset lidí. To jen já se strachuji, jako Matka. Jako Matka si přeji, aby se do lodi dostalo co nejvíce lidí.
Ale nezkoušejte z ní vyskakovat tím svým nečestným chováním. Je to takto prosté, že jste sjednoceni a toto sjednocení vám dá
sílu dělat věci s porozuměním a budete oplývat silou těšit se svým porozuměním. Dosáhnete tedy stavu, kterému se říká
Niránanda. Tento stav Niránandy si rozvinete, když jste zcela Duchem. Ve stavu Niránandy není dualita. Jen jen Advaita,
sjednocená osobnost. To znamená, že jste zcela sjednoceni a vaše radost už není narušována, je úplná. Není v ní dualita:
radost-smutek, jen čirá radost. Tato radost neznamená to, že se nahlas smějete, neznamená, že se neustále usmíváte. Ne! Je to
ticho, poklid ve vašem nitru, je to mír vaší bytosti, vašeho Ducha, projevující se formou vibrací, které cítíte. A když ten klid
vnímáte, cítíte se jako sluneční světlo, které všemi svými paprsky šíří tu krásu. Co nás však předně stahuje dolů, jsou naše vlastní
sobecké, hloupé názory. Zbavte se jich! Hloupé názory máme, když si nejsme jisti sami sebou. Zbavte se jich! Jen stůjte
vzpřímeně, sjednoceni s Bohem. Pak zjistíte, že všechny tyto strachy byly zbytečné. Velmi důležité je čistit se. A k tomu dochází
jen tehdy, pokud skutečně praktikujete čištění podle Sahadža jógy. Sahasrára je požehnání nebes, řekla bych. Tak dobře se to
vypracovalo. Je velmi obtížné prorazit Sahasráru. A když jsem ji skutečně prorazila, netušila jsem, že to přinese takový úspěch.
Nejdřív jsem si myslela, že čas ještě nedozrál, protože na ulicích je ještě stále spousta rákšasů, prodávajících své zboží, a i tolik
fanatických lidí, hlásících se k takzvaným náboženstvím, která následují. Ne k pravému náboženství Átmá, Ducha. Postupně se
ale kořeny zapustily. Teď umožněte této pravdě, aby ve vás zapustila kořeny skrze Sahasráru. A jakmile se tato pravda stane
skutečným světlem, které vás vede, světlem, které vás vyživuje, které vám dává osvícení a dává vám osobnost, jež v sobě nese



světlo, teprve pak poznáte, že váš Duch plně osvítil vaší Sahasráru. Váš obličej musí být takový, že lidé poznají, že ta osoba, která
před nimi stojí, je světlem. Takto tedy musíte o Sahasráru pečovat. V rámci pečování o Sahasráru je důležité, abyste se v zimě
snažili nosit na hlavě něco teplého. V zimě je lepší pokrývat si hlavu, aby váš mozek nebyl vystaven mrazu, protože i mozek je
utvořen z médhy, což jsou tuky. Neměl by tedy mrznout. A co víc, neměli byste mozek vystavovat přílišnému horku. Abyste si
uchovali mozek v pořádku, neměli byste vysedávat na slunci, jak to dělají mnozí Zápaďané. Tehdy se mozek rozpouští a stává se
z vás blázen. Je to známka toho, že si člověk chodí ven zadělávat na šílenství. Už tolikrát jsem vám říkala, abyste hlavu
nevystavovali přílišnému žáru. A když už sedíte na slunci, mějte hlavu stále přikrytou. Přikrývat si hlavu je velice důležité. Hlava
by se však měla zakrývat, jen když je to třeba. Ne neustále, protože když máte něčím pevným staženou hlavu, zeslábne
prokrvování, můžete mít potíže s prokrvováním. Vystavujte tedy hlavu slunci a měsíci jen příležitostně. Jinak vysedáváním pod
měsícem skončíte v blázinci. Ať už vám o Sahadža józe povím cokoli, vězte, že nesmíte zacházet do „ati“ - do extrémů. Ani při
koupeli nohou. Někteří tak sedí tři hodiny. To jsem nikdy neřekla! Stačí deset minut, ale dělat to celým srdcem. Když jim cokoli
řeknu, tak to pak dělají třeba čtyři hodiny. Nic není třeba dělat deset hodin. Zkuste čistit své tělo různými čistícími technikami, ne
stále dokola těmi samými. Tělo k tomu pak začne být netečné, nebo je naopak úplně přetížené. Když třeba někomu řeknu: „Toto
je mantra pro tebe.“ Tak je třeba ji používat, dokud se vaše čakry nedají do pořádku. Hotovo. Jako když dotahujete šroub,
chápete? Co uděláte? Dotahujete, dokud se neutáhne. Neutahujete ho, když už je upevněný. Budete ho snad šroubovat víc a víc,
abyste strhli závit a zničili ho? Je lepší použít moudrost. A co se týče moudrosti, musíme vědět, že právě Šrí Ganéša i Ježíš
Kristus, kteří jsou umístěni po obou stranách, zde Maháganéša a tady Ježíš Kristus, že vám oba pomáhají napravit vaše vnímání,
chápání a dávají vám moudrost. Moudrost však nespočívá v lpění na něčem. Sahadžajogíni na ničem nelpí. Pokud lpí, pak se
nerozvíjejí. Nesmíte lpět na svých představách, na ničem. Vy se musíte neustále posouvat, ale ne tak, že odněkud spadnete. A
pak si myslet: „Ó, dělám takové pokroky, protože padám.“ Vy musíte stoupat, ne padat. Když v Sahadža józe něčeho dosahujete,
předně se zaměřte na své zdraví, aby bylo v pořádku. Měli byste mít vyrovnanou mysl. Měli byste být normální. Pokud stále na
někoho štěkáte, pak vězte, že nejste v pořádku. Pokud se ještě urážíte a máte záchvaty vzteku nebo máte dosud špatnou náladu,
pak vězte, že ještě nejste sahadžajogín. Můžete se sami soudit. Když jste svobodní jako pták, tak je vše v pořádku. To ale
neznamená, že budete na ulici zpívat a skákat na strom jako pták. Víte, když hlupákovi řeknu nějaké podobenství, může se začít
chovat opravdu hloupě. Moudrý člověk ho ale s citem použije správným způsobem. Je třeba chápat, že vaše rozlišování ukazuje
úroveň vaší Sahadža jógy. Ve skutečnosti se stane to, že začnete lpět pouze na jediném, na svém Átmá, a celá vaše bytost
poletuje jako Patangas, jako papírový drak, létá všude možně, ale vy se poutáte jen k jediné věci, ke svému Duchu. Když tohle
budete dělat upřímně a poctivě, nestrachovat se o peníze, o rodinu a další světské záležitosti… Jen se zkrátka o nic nestrachujte!
Nemusíte se strachovat, jen dejte bandhan. Když to nedopadne, nevadí. Hotovo. Co je na tom tak hrozného? Když to pomůže, jen
dobře. Vaše přání nejsou důležitá, ale: „Buď vůle tvá!“ Nejprve řekněte: „Buď vůle tvá.“ Pak s podivem zjistíte, že se změní vaše
vůle, vaše přání se změní a cokoli řeknete, tak se stane. Když se to ale začne dít, lidem se nafoukne ego. Buďte tedy opatrní! To
všechno dělá Šakti (Boží síla), ne vy, dělá to vaše Átmá, nikoli vy. Musíte se stát Átmá, Duchem. Když se jím stanete, budete ve
stavu Akarma, kdy nebudete vnímat, že něco děláte, děje se to zkrátka samo. Nepociťujete to, neuvědomujete si to. Přála bych si,
aby se po všech těchto lekcích, většina vašich čaker otevřela. To je však moje práce. Vy musíte vypracovat svůj domácí úkol. I vy
musíte pracovat a sami se hlídat. Být ostražití. Zkuste si nastavit zrcadlo a sledovat sami sebe, nakolik poctivými jste se stali.
Nakolik jste se pročistili. Nakolik jste v kolektivu přátelští, což je v Sahadža józe velice důležitý bod. Pokud nejste kolektivní,
chováte se zvláštně, jste podivní, pokud s ostatními neumíte komunikovat, nejste v pořádku. Pak je potřeba sám sobě čelit a
snažit se napravit, oddělit sami sebe od sebe samých, jako když se já oddělím od svého sárí a vyčistím ho. Stejně tak se i vy od
sebe oddělte a pokuste se to vyčistit. Tímto způsobem budou sahadžajogíni růst. Když budou sahadžajogíni stoupat, bude
stoupat všechno. Mnoho sahadžajogínů tohoto typu zapůsobí na tolik lidí, že také porostou. Růst celku pak může být velmi
rychlý. Ale vy, kteří stoupáte, byste měli růst stále výš a výš, aniž byste si to uvědomovali! To je velmi důležité. Také ti, kteří si
myslí, že druzí jsou výš než oni, se vážně pletou, protože tak to není. To celek roste. Nikdo by se neměl cítit podřadný, na nějaké
nižší úrovni, nebo dotčený, protože si druhý myslí, že jsem níže. Ať si to myslí, co na tom záleží? Božské si to nemyslí. Buďte
ohledně všech těchto drobností opatrní. Bez toho všeho je v této Krita juze poměrně snadné dosáhnout nejvyššího cíle, což je
Átmá Sákšátkár. Myslím, že jsem vám toho dnes o Sahasráře řekla poměrně hodně. Jestli vám ohledně Sahasráry něco není
jasné, můžete se mě teď ptát. Ale jen na Sahasráru, raději na nic jiného. Je lepší ptát se mě na Sahasráru než všechny možné jiné
věci. Můžete se ptát. To křeslo je… Tyto plastové věci… Dobrá, nech to. Na co se ptají? Co je tam za otázku? Na co se ptají? J:
Otázka na Samádhí a Bindu. To je přesně váš problém. Čtete nesmyslné knihy - Samádhí, Bindu a jiné. Prosím, zapomeňte na ně!
Zapomeňte na všechny tyto věci. Samá-dhí, Samádhí znamená… Nejprve je stav Nirvičára Samádhí, kterého dosahujete, když
Kundaliní vychází z vaší hlavy. V Samá-dhí to „dhí“ je Buddhi (vyšší intelekt). A když je osvíceno, to je Samádhí. Nejprve dojde k



osvícení Buddhi. O tom všem jsem právě hovořila. O prvotním osvícení. A Bindu a ostatní jsou pak vyšší stavy. Ardha Bindu, pak
Bindu a poté Valaja. Ale neměli byste předbíhat. Že jste teď četli nějakou knížku, nemá smysl se s tím předvádět. To není
správné. Zkuste to prohlédnout - sami sebe. Proč chcete mluvit o věcech, které nepatří na tuto úroveň? Řekněme, že jedete na
povozu taženém voly. Proč chcete mluvit o letadle? Teď jedete na voze taženém voly, pak pojedete vlakem a až pak nastoupíte
do letadla. Rozumíte? Jedno po druhém. Takto ne. Jen proto, že jste přečetli knihu, neznamená, že všechno znáte. Všechny tyto
knihy napsali různí pomatenci, kteří si přečetli tu a tam něco a pak to sepsali. Vy to ale musíte zažít. Jsem vaše Matka, nebudu
vás přetěžovat tím, co je příliš. Chci, abyste na to šli, jak se má. Tak jak by matka řekla: „Teď jsi na tom takto, jsi v první třídě,
projdi svými prvními testy. Pak půjdeš do druhé třídy a zas složíš zkoušku.“ Každý si tím musí projít, abyste správně dospěli.
Nesmí ve vás zbýt žádná nevyzrálost. Všechny ty knihy, které jste četli, raději vyhoďte. Nejsou k ničemu. Ale pokud ji napsala
realizovaná duše, tak si ji nechte a vězte, že jsou i lidé na vyšším stupni a že se musíme dostat na jejich úroveň. Jen tím, že
budete číst knihy, si osobnost nerozvinete, nebo ano? Co je tam dále? [hindí] J: Něco podobného. ŠM: Podobné otázky. Všechny
otázky jsou stejné, jedna lepší než druhá. Musím vám říct, že je to něco tak bezduchého, jak vás může uspokojit něco tak
prázdného? Nic vám to nedalo. Nejdřív dosáhněte určitého stavu a upevněte se v něm. Postupně to poznáte. Čtením knih se
realizovanou duší nestanete, nebo ano? Podle pana Pulkaniho jsou všechny otázky stejné, k ničemu. Znamená to jen, že jste
přečetli nějaké knihy, nic jiného, nic víc. Je to tak. Čtete knížky, přijdete a citujete je. To je k ničemu. Růst je postupný. Jste-li
poctiví, chcete-li toho dosáhnout, pak postupně rosťte. Jen se ničím nepokoušejte předvádět. Raději mi to napište. J: Žádají, aby
byla část lekce v hindštině, protože někteří lidé nerozumí anglicky. Dobře, ale teď mám přednášku v angličtině. Někde jinde pak
budu mít přednášku i v hindštině. Tady přednáším v angličtině. Ti, kteří mě chtějí slyšet v hindí, mohou přijít na jiný program. Kde
to sedmého bude? V Gándhí Bhavánu v Dillí budu hovořit v hindštině. A pak? Sedmého večer, přijďte tam. Budu hovořit v
hindštině, můžete to slyšet v obou jazycích. Tam to bude v hindí. Desátého pak budeme v Kalkadží. Kde budeme devátého?
Devátého budeme v Džágpúru, kde všichni hovoří v hindí. Navštívila jsem tam chrám, kde se mluvilo pouze v hindí. Kde? Osmého
v Safdardžung Enklávě, zapište si ta místa a přijďte, budu hovořit v hindí. Tam chudáci tito Angličané, kteří jezdí z takové dálky,
jen sedí v meditaci. Oni neřeknou: „Mluv anglicky, přijeli jsme z takové dálky, stálo nás to tolik peněz!“ To nikdo neřekne. J: Je tu
další otázka, „pustakí“ - intelektuální otázka. Nazval ji pustakí (intelektuální) otázky. Víte, nic společného s Božským, je to
všechno pustakí. A tak to je. Lámala jsem si hlavu, proč Kabír kdysi řekl: „Parí, parí pándita mura khabajé.“ Teď už vím, proč to
řekl, protože lidé čtením zfanfrní a snaží se mě zkoušet, moje znalosti. Nebo se předvádí svými znalosti. Jaká pustakí? J: Jaký je
vztah mezi Kundaliní, Pránou, astrálními těly a duší? Jsou všechno jedním, nebo mají různé formy? Astrální tělo, Prána, Kundaliní
a duše. Člověk, který položil tuto otázku, zřejmě přišel až dnes, protože už jsem většinu věcí vysvětlila. Ale pro vaše dobro vám
odpovím. První je Kundaliní. Kundaliní je čisté přání sjednotit se s Bohem. Tato energie je umístěna v křížové kosti a může být
probuzena člověkem, který má k tomu oprávnění od Boha. Může ji zvednout. To je Kundaliní, čisté přání. Teď Prána. To je Šakti -
síla, je to projev síly na pravé straně, tedy síla Mahásarasvatí, která je tvořena pěti elementy a říká se jí Prána. Astrální co?
Bytost? Astrální bytosti - v hindí se jim prostě říká bhúti. Jsou to lidé, kteří vstoupí do vaší bytosti a odvedou vaši duši. Nikdy si s
tímto nezahrávejte. Nikdy! Tohle velice často zkoušejí v Americe, ale já jsem je před tím varovala. Dějí se tam hrozné věci,
například jedna osoba žijící v Ženevě měla dítě a víte, Angličané nespí se svými dětmi v jedné místnosti. To dítě spávalo v jiné
místnosti a jedna paní, její babička, která to dítě milovala, chtěla s tím dítětem mluvit skrze tuhle astrální záležitost. Každou noc s
tím dítětem mluvila. Nakonec se stalo, že duše toho dítěte, která byla přivolávána, se neuměla vrátit zpět do těla, ztratila se a dítě
zemřelo. S těmi astrálními bytostmi se pojí tolik problémů, protože to není nic jiného, než že mrtvá duše, z levé nebo pravé strany,
do vás může vstoupit a může vyvést vaši duši z těla a vy se můžete ztratit, můžete zemřít. Takže toto je přesný opak toho, než je
probuzení Kundaliní. Probuzením Kundaliní se vaše síly Prána Šakti a Manas Šakti sjednotí a vy splynete vjedno s Božským,
takže se probudí vaše supervědomí. (hindí) J: Cítím Kundaliní stoupat do hlavy, ale necítím ji vycházet z hlavy a necítím chladné
vibrace. To je v pořádku. Někdo cítí Kundaliní na hlavě. O tom přesně mluvil Kabír Dása: „Šunja šhi khara bhara Anadaháta
badžiné.“ Tedy Anadaháta naráží na fontanelní kost, ale neprojde skrze ni. Tím to je. Neprorazila tedy Brahmarandru, je to prosté.
Dokud neprorazí Brahmarandru, nemůžete cítit chladný vánek, je to zcela spontánní. Tak to musí být. Vaše Brahmarandra tedy
ještě není proražená, to je váš stav. Musí být proražena. Příčina je v tom, že není v pořádku vaše srdce. Když je srdce čisté,
prorazí. Když je srdce silné, prorazí. Při slabém srdci neprorazí. Máte-li nemocné srdce, neprorazí. Má to co dočinění s vaším
srdcem. Pokud hledáte něco jiného než svého Ducha, pak také nemusí prorazit. Je tedy mnoho důvodů, proč nedojde k proražení
Brahmarandry. Vy na tu příčinu ale musíte přijít, vy sám. Můžete jít do sebe a zjistit, co je špatně. Je to Brahmarandrou. To půjde.
Pomůžeme vám s tím, dobrá? Posaďte se. To nevadí. Pomůžeme vám s tím, nebojte se. Bude to v pořádku. Občas to chvilku
trvá, na tom nezáleží. Není proč mít z toho strach. To půjde. Ano, vypracujeme to. Dobrá? Půjde to. Kdo další, co máte dál? Jeden
muž říká, že se setkal s Muktanandou a teď chce být blíže meditačnímu centru Sahadža jógy. Věří, že díky realizaci naplní smysl



svého života. Žádá o rady a probuzení Kundaliní, aby se uzdravil fyzicky i mentálně. Tento Muktananda… Hrozné, hrozné. To je
hrozný chlápek. Existuje na něj mantra. Kdo chodil k tomuto Muktanandovi, zvedněte ruku, prosím. Ti, kteří nám napsali o
Muktanandovi, zvedněte ruce, prosím. Řekneme vám mantru, díky které se problémů zbavíte. Ano? Existuje na to mantra. Mantra
proti tomu, kým byl v minulém životě a co o tom vím. My víme, jak vás toho zbavit. Ale musíte to dělat svědomitě, svědomitě, pak
se toho zbavíte. Vím, že to hodně ublížilo mnoha lidem. Takže těm, kteří už nejsou v jeho spárech, můžeme pomoci, dobře?
Všichni, kteří to chtějí vědět, se o tom dozvědí v našich centrech. Nebo můžete jít na stranu, požádám někoho, aby vám pomohl.
Vám všem s tímto problémem. Co tam máme dál? J: Desetiletý chlapec píše, že chodí do čtvrté třídy. Jestli mohu být probuzen,
Matko, prosím, dej mi mou realizaci. Ano, když je mu deset, získá realizaci jako první. Jsem prvně na studiích. Respektuji své
rodiče. Učiň mě dobrým sahadžajogínem. Jsem přímo před Tebou. Srdečné pozdravy. Dobrá, přijď na tuto stranu. Ti, kteří ještě
nemají realizaci, by měli jít na tuto stranu a měli bychom na nich zapracovat. Máme spoustu sahadžajogínů z celého světa.
Každý musí získat realizaci, o tom není pochyb. J: Fyzicky jsem v pořádku, bez srdečních potíží. Můj problém je, že příliš
přemýšlím o sobě. Výsledkem je, že jsem případ pro psychiatra. Ti, kteří mají psychické problémy, by také měli jít na tuto stranu.
Řekneme jim, proč to tak je, odkud to pochází. Ano? J: Prosím o radu, jsem nový sahadža- jogín, mohu meditovat v kanceláři?
Před Vaší fotografií? V práci ztrácíme čas tlacháním nad čajem, raději bych ho trávil společnou meditací Sahadža jógy. Doma
medituji také před spaním. Prosím o rady a návrhy. Ne, v kanceláři nemůžete meditovat. V kanceláři vůbec ne. Musíte být velice
opatrní. Úředníci jsou totiž na dost hrubé úrovni, Sahadža józe neporozumí. Nejlepší je jim nejprve něco o Sahadža józe říct,
nemluvte o mně ani jim neukazujte mou fotografii. Je totiž až směšné, že některé lidi moje fotka vyděsí. Nedokážou na mě
pohlédnout, když jsou posedlí, třesou se přede mnou. Je lepší o mně nemluvit, jen o Sahadža józe, o tom, jak vám pomohla.
Pomalu a velmi opatrně, jako dobrá matka, je musíte přivést do stavu, kdy mohou získat realizaci. Postupně pak otevřete celé
téma, ale ne v kanceláři, prosím. V kanceláři ne. Musíte to dělat doma a musíte to dělat ve skupině při setkání v centrech. Musíte
se scházet každý týden, to je velmi důležité. A jednou za měsíc v ášramu, jednou za měsíc v ášramu. J: Pán se ptá, zda má
provádět jogínské ásany a pránajámu. Další, zda má dělat transcendentální meditaci. Transcendentální meditaci? Zda dělat…
TM. On to dělal? On to všechno dělal. Už jsem mluvila o pránajámě a těchto věcech, ale asi jste přišli až teď. Pránajáma a
veškeré fyzické cvičení, hatha jóga, už jsem řekla, že v Sahadža józe také děláme nějaká cvičení, poměrně hodně. Někdy pro
fyzickou vitalitu, někdy pro nápravu našich čaker i pro napravení páteře děláme cvičení. Ale musíme vědět, která čakra je
napadená. Je to věda. Neděláme to tak, že když máme problémy s krkem, cvičíme všemožné ásany na žaludek. Nedělají se
všechny ásany. Stejně jako se neberou všechny léky najednou. Jeden lék je na chlad, druhý na horko. Je to tak, nebereme
všechny léky najednou. Podle individuální potřeby tedy děláme i pránajámu. Dělá se na základě potřeby daného člověka.
Postupně se zjišťuje, co je s námi špatně, a na základě toho děláme ásany. Ne naslepo. To zaprvé. Dále, čím méně budu mluvit o
transcendentální meditaci, tím lépe. Sami musíte zjistit, čeho tím jiní dosáhli. Než jdete k nějakému guruovi, nejdříve zjistěte,
kolik chce peněz. Když bere peníze, tak k němu nechoďte, to zaprvé. Zadruhé zjistěte, jak žije, jakým stylem života žije. Zatřetí,
čeho dosáhli jeho následovníci, v jakém jsou stavu. Většina těch, kteří dělají transcendentální meditaci, teď žebrá na ulici. A
někteří z nich trpí epilepsií. Viděla jsem jich tolik, co dostali epilepsii. Pokud jste dělali transcendentální meditaci, tak se nejedná
o meditaci, ale o anti-Božskou záležitost. Nejprve se musíte zbavit jejích následků, vrátit se do normálu a pak získáte realizaci.
Měli jsme tu ženu, byla vnučkou hraběte. Přišla o všechny své peníze a její manžel vedl jednu z těchto „obluzujících skupin“,
kterou vlastnil. Přišel o všechny peníze, zbankrotoval. Ta paní dostala epilepsii, on dostal epilepsii i jejich dítě. Všichni dostali
epilepsii. Přišli do Sahadža jógy a byli úplně švorc. Dnes jsou v pořádku, všichni se napravili a daří se jim dobře. Ale my nic
nikomu negarantujeme, protože to vy sami se musíte rozhodnout, že už nebudete dělat tyto hlouposti, protože někteří TM lidé,
kteří přišli, jsou tak arogantní, tak egoističtí, že jim není možné pomoci. Potřebujete to vy, ne my. Měli byste tedy zaujmout postoj
jako nemocný před doktorem. Jen tak se to vypracuje. Jinak neplýtvejte naším časem, prosím. Čas na otázky vypršel a nakonec
pojďme zde, v této hale, meditovat. J: Máte pod sebou polštář, snad proto je to nepohodlné. Ne, ten jsem chtěla, protože je to
velmi nepohodlné. V takto nepohodlném křesle sedět tak dlouho je skoro nemožné. Musím vyzvednout zády všechny Kundaliní.
Potřebuji si záda dobře zapřít. Prosím, zavřete oči. Všichni zavřete oči. V Sahadža józe nepotřebujete rozumět jazyku. Při této
práci totiž není třeba využívat mozek, stačí ruce. Úplně zavřete oči. Nemusíte oči pevně tisknout, normálně je zavřete. Nehýbejte
se. Zůstaňte v klidu. Abyste se zklidnili, nasměrujte dlaně směrem ke mně. Nesklánějte hlavu ani se nezaklánějte, seďte
vzpřímeně. Vnímejte sebe, ne druhé. Oči zavřené. Toto je tedy váš současný stav. Rozpoložení mysli by mělo být takové, že se
nejedná o nic těžce vážného, ale o lílu, hru. Mějte radostné rozpoložení. Radostná pozornost neznamená, že se začnete smát.
Buďte radostní. Nebuďte ustaraní, s ničím nebudou žádné potíže. Nebudete vnímat žádné potíže, velmi hladce vám vzestoupí
Kundaliní. Bez jakéhokoli napětí, seďte velmi pohodlně. Žádné napětí. Nepředklánějte se, ani nezaklánějte, držte hlavu
vzpřímeně. Neměli byste se třást, nic takového, seďte klidně, v klidu. Seďte klidně, nehýbejte se, žádné pohyby nejsou potřeba.



Ničím nepohybujte, buďte v klidu. Probíhá to uvnitř. Toto je antar jóga, probíhá to uvnitř. Pozornost do Sahasráry. Pozornost na
tálú. Držte pozornost na fontanelní kosti, na Brahmarandře. Mějte obě ruce přímo ke mně, ne k sobě, ale směrem ke mně. Zkuste
si teď pravou rukou, zda vám z hlavy vane chladný vánek. Nad hlavou, nedotýkejte se. Všichni to cítíte. Nejen někteří, ale všichni.
Obě ruce dejte vzhůru, dlaněmi směrem ke mně. Teď se vnitřně zeptejte: „Matko, je toto Brahma Šakti?“ Nejdříve v rukách ucítíte
Brahma Šakti. Prvně cítíte tuto subtilní Brahma Šakti, protože teď jste také subtilní. Dejte ruce dolů. Setrvejte v tichu.
Neargumentujte tolik, není to potřeba. Nejde se tomu učit argumentováním ani tomu argumentací porozumět. Proto vy, kteří jste
to cítili, setrvejte v tichu. Kdo to necítil, chcete-li to, přijďte do center. Nebo můžete přijít na tuto stranu a tito lidé se na vás
podívají. Následují tři další programy, kam určitě můžete přijít. Příští rok přijedu zas. Každý rok přijíždím. Budete se v tom rok co
rok rozvíjet. Musíte růst, s postupem času se rozvíjet. Ti, kteří necítili chladný vánek, mohou přijít na tuto nebo tamtu stranu, kde
se na vás někdo podívá. Gavine? Krátké hlášení…
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Jsem velmi ráda, že jste se všichni přizpůsobili tomuto malému prostoru. Když je přítomna láska a porozumění, tak může mnoho
srdcí zabírat malé místo. Ale když nemáte velké srdce, tak cokoliv co dostanete, nic není dostačující. Dnes uctíme Šiva tattvu
uvnitř nás, princip Šivy. Je velmi důležitý pro všechny sahadžajogíny, protože Šiva je vrchol, kterého musíme dosáhnout. Šiva se
projevuje v našem Duchu, takže stát se Šivou je hlavní cíl všeho. Všechno ostatní je vytvořeno, jako Višnu tattva a Brahmadéva,
pouze ke stvoření lidských bytostí, k jejich rozvoji a nakonec k jejich přivedení k Šivovi. To je to nejvyšší. Ale lidé jsou tak
zapleteni do Brahmadéva tattvy, že dostat se byť i jen k Višnu tattvě, je obtížné. Jsou tak zapleteni do pěti elementů, které nás
stvořily, a to je to nejvzdálenější bytí od našeho středu. Všechny čakry jsou na periferii, můžeme říci, že je to jen nádoba. Ale přání
stát se Duchem má v Sahadža józe prvotní důležitost. Takže se musíme podívat dovnitř, směrem k sobě jako sahadžajogínům:
„Máme výhradně toto přání? Nebo máme stále mnoho přání, která přetrvávají?" Rozumějte, největší problém souvisí s Nábhí
čakrou, ať už je to na Východě nebo na Západě. Někteří lidé stále dychtí po nízkém hledání jídla což je velmi překvapující,
dokonce i v Sahadža józe, pro Nábhí čakru. Někteří lidé mají stále docela velký zájem o majetek a peníze. A jak se stávají
jemnější a jemnější, tak se odpoutanost uvnitř nich nevyvíjí. Jen se stává jemnější. Jak se zjemňujete, tak se i připoutanost stává
rafinovanější a je složité se z ní vymanit obzvláště u lidí, kteří se objeví v Sahadža józe jako lídři nebo se dostanou blíže Sahadža
józe. Jsou vždy napadáni. Mohou být napadáni svými manželi, manželkami, bratry, sestrami, syny, dětmi, někým takovým. A tím
se to zhoršuje, protože všichni takoví lídři, kteří jsou napadeni, se tu a tam snaží malými věcmi rozzlobit všechna Božstva. Ale
měli bychom pochopit chování jako celek. Tím, že jste se stali jemnější osobou a rostete výše, tak vás přirozeně budou napadat
negativní síly. První linie je vždy napadána, nikoliv ta zadní. Takže ti, kteří jsou vepředu, jsou vždy napadáni a musí si dávat velký
pozor na to, jak se chovají. Například je-li člověk lstivý, tak se stane subtilně lstivějším. Nezmění se v opak. Jeho lstivost se stane
rafinovanější. Pokud je lakomým, tak se stane lakomým subtilním způsobem. Nebo řekněme, že člověk je egoistický, tak se
stane subtilním egoistou. Abyste se těchto věcí zbavili, musíte se dostat do úplného opaku. Řekněme, že jste lakomí, tak se
staňte naprosto štědrými. Vzdejte se všeho, co máte. Nebuďte vypočítaví, nemluvte o penězích, nestarejte se o peníze. Pokud
jste marnotratní, příliš shovívaví, měli byste se stát pravým opakem. Dokud se nestanete pravým opakem, nemůžete se těchto
věcí zbavit. Jako když jste vznětliví, velice vznětliví, tak se staňte velmi mírnými a i když vás někdo zbije, tak je to v pořádku. Ať
kdokoliv řekne cokoliv, je to v pořádku. Takto se zbavíte svých zlozvyků, které se jinak stávají rafinovanějšími a rafinovanějšími.
Existuje ještě jeden způsob, jak s nimi zacházet, a sice být na pozoru. Když jste ve střehu, začínáte vidět sami sebe jako
oddělenou osobu se zvyky, které má a pak začnete chápat, proč se tak chováte: „Ach, rozumím, znal jsem tě před tím, deset let
před svou realizací. Vím, pane, že jste takový.“ A pak zaujměte opačné postavení vůči této osobě a odstartujte to. Jako negativní
osoba, levostranná osoba. Cokoliv uděláte pro takového člověka, stane se rafinovanějším a rafinovanějším. Pokud je to dívka,
najednou pro nic za nic začne plakat a cítit se špatně. Pokud je to chlapec, pokud je analytický typ, začne analyzovat Sahadža
jógu na jemné úrovni. Co by měli udělat, je to, že si stoupnou před fotografii a budou se dívat na odraz: „To je ten druhý, který
zemřel.“ Jen si zkuste z toho udělat legraci nebo na něj zakřičet, záleží na okolnostech. Pokud se jedná o agresivní záležitosti, je
lepší si z toho dělat legraci, protože je to hloupé. Pokud je to někdo, kdo inklinuje k agresi, pak na něj zakřičte: „Co si myslíš,
přijímat takovou agresivitu!" Rozumějte, všechny tyto věci vás odlučují od reality. Musíte být čistí. Mohu to udělat jen s vaší
pomocí. Mnoho lidí říká: „Matko, Ty jsi všemohoucí.“ Dobře, jsem a můžu udělat vše kromě jedné věci a tou věcí je, že nemohu
překonat vaši svobodu. A to je pravda. Nemohu překročit vaši svobodu. A když Já nemohu překročit vaši svobodu, pak ji musíte
překonat vy. Pokud se svobodně dostanete dovnitř sebe, pak vám udělím všechna požehnání. Ale pokud chcete stát venku, Já
nejsem Ta, která se vás bude snažit s pistolí dostat dovnitř. Ne, takovým způsobem to nefunguje. Je jedna překážka, o které
musí sahadžajogíni vědět, že v každém okamžiku jste svobodní, svobodnější a nejsvobodnější. Čím jste svobodnější, tím jste v
horší situaci, jak čelit negativitám. Řekněme, že okolo vás jsou čtyři lidé. Nejdříve budou napadeni oni. Samozřejmě, rozumíte
tomu, že přední linie je vždy napadána, nikoliv ta zadní. Ačkoliv podle práva by to měla být ta zadní řada, protože všechny ty
hrozné negativní síly by měly přijít zezadu. Ale jsou velice chytré. Vědí, že ti ze zadních pozic občas odpadnou sami od sebe, že
tam není třeba jít. Zkouší přední linii. Ti, kteří si myslí, že něco vedou a mají zodpovědnost, si musí dávat pozor na to, jak se
chovají, do jaké míry jsou zodpovědní, jak to vyřešili. Jestli si ponechávají svoje staré zvyky na jemné úrovni nebo s nimi bojují.
To je velmi důležité. A takovým způsobem můžete chytře zvládnout sami sebe. Jakmile se stanete odpoutanými, odstupte od
těchto věcí nejprve na mentální úrovni. Já se postarám o duchovní úroveň. Na mentální úrovni musíte přijít k tomuto závěru:
„Musím bojovat s těmito nesmysly. Musím být na pozoru před tímto nesmyslem, který je uvnitř mě.” Šiva tattva je nevinnost, je to
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absolutní nevinnost. Je velmi mocná a extrémně nevinná. A tajemství, jak jí dosáhnout, je pouze dělat radost, jen těšit. Potěšíte-li
Šivu, ať jste rakšasem nebo čímkoliv, On vám zaručí mnoho požehnání. Rakšasům může zaručit pouze požehnání dlouhověkostí,
dlouhým životem. Ale světci zaručí stav Sat-čit-ánanda (Pravda-pozornost-radost). Takže i když zaručí cokoliv rakšasovi, neměli
bychom si ohledně toho klást otázky. Může vám dát dlouhověkost - co na tom záleží, když někdo žije tisíce let a nic z toho
nevytěží. Nikdy nedostane realizaci. Světci dá dlouhověkost věčnosti, která přichází skrze Ducha. Toto je požehnání Šiva tattvy,
zatímco Višnu Tattva dává světci růst a světlo poznání, aby viděl a porozuměl všemu na úrovni kolektivního vědomí. A rakšasovi
dává smrt, zabíjí ho. Takže lidé, kteří nejsou tak hlubocí, se mohou ptát, proč by měl Šiva dávat požehnání dlouhověkosti
rakšasovi. Toto jsou povahy těchto různých božstev. Takže například, když chce rakšasa žít dlouho, jde k Šivovi a potěší Ho tím,
že Ho velebí, zpívá Mu písně, žádá Ho o požehnání, dělá k němu pokání (tapas), mluví o Šivově nevinnosti a tak získá
dlouhověkost. Občas jsou tito rakšasové lepší na zemi než v podvědomí. Mohou být děsní. Mohou získat několik bhútů, aby týrali
lidské bytosti. Takže je lepší držet je ve Višnuových očích, On je zde zvládá lépe, než je poslat do podvědomí. Ale styl Šivy je
velmi odlišný od Višnuova stylu. Musíte mít všechny možné styly, protože víte, že existuje mnoho permutací a kombinací v
lidských bytostech. Kdybyste měli jeden styl, co byste dělali s ostatními styly lidských bytostí? Takže Višnuův styl je, že když se
snažíte podvádět, provádí fígle a napraví vás. Řekněme, že sahadžajogín - Višnu se tolik nezajímá o ostatní lidi jako o
sahadžajogíny - jestliže se snaží sahadžajogín podvádět, řekněme, že chce pít víno, dobře, On řekne: „Pij víno.” Pije víno, ale pak
někde onemocní, jeho auto se porouchá nebo ho někdo urazí. Něco se mu stane, je potrestán tak ošklivě, že si řekne: „Ach Bože,
co jsem komu udělal?” To je Višnu tattva. Ale Šiva koná opačně. Šivův způsob je takový, pijete-li, zmizí z vašeho srdce. Dostanete
infarkt a zemřete. On také zabíjí. Jednoho zabije přímo pro jeho dobro - zabíjí jednoznačně. Druhého zabije tak, že odejde ze
srdce. Když Šiva zmizí, jak můžete žít. To je jeden způsob. Druhý způsob je, že ti, kteří jsou narozeni se Šiva tattvou, jako byl náš
Sainath - Shirdi Sainath nebo jemu podobní lidé, dokonce i když žijí, dokážou to udělat. Vypijí všechno víno světa, všechny jedy
světa, tak jak to udělal Šiva. Takže když Sainath zjistil, že hodně lidí kouří tabák, tak vykouřil všechen tabák světa. V Maháráštře
se pokusil vykouřit všechen tabák, aby ho nikdo nesehnal. To je Šivův styl, přijmout všechen jed do sebe. A všechen ten jed
vstřebat. Umí zacházet s těmi nejtěžšími věcmi tak, že jeden způsob jednání přichází skrze mozek. Protože Viráta je v našem
mozku, tak jedná skrze něj. Takže na vás hraje triky. A to na nás působí, protože můžeme vidět, že někoho zabil. Takže si
myslíme: „Velmi dobře Matko, potrestala jsi tu osobu.” Ale Šiva tattva vám způsobí problémy, které normálně nevidíte, ale vyřeší
se velmi rychle. Jako problémy se srdcem. Nebo člověk, který má velmi špatnou Šiva tattvu, může mít všechny nevyléčitelné
nemoci světa. Nikdo není zabit, ale člověk trpí každou minutu. To je způsob, kterým Šiva napravuje. Když se v nás Šiva Tattva
probudí, tak se absolutně změní naše priority. Vidím, že těm, kteří přišli do Indie ze Západu, se docela hodně změnily priority, ale
stále nedošlo k takové změně, k jaké by mělo dojít. Samozřejmě jsou tisíckrát lepší než jejich spoluobčané, kteří nejsou
realizované duše. Ale stále existuje veliká připoutanost k věcem a penězům. Musí dojít k odpoutanosti. Rozumějte, v lidech
nejsou věci nastaveny správně a není tam ostražitost. Abych vám dala hodně, hodně hrubý příklad, řeknu vám, že přišel jeden
muž a bylo mu řečeno, že musí dát řekněme jedenáct rupií na púdžu. Řekl: „Ze zásady bychom neměli platit.” Tak já si myslím, že
platíte jen ze zásady. Platíte jen za jídlo a ubytování, nikoliv za púdžu. Nevidí druhou stranu té věci a to, že Matka platí tolik peněz
navíc, za které neplatíme. To si neuvědomujeme. Jak když jsem nedávno řekla, že Mě nyní lidé žádají, abych zaplatila za toto,
zítra řeknou, abych zaplatila nájmy domů. Tak to bylo. Kdysi dávno existovaly takové poměry v Londýně, když jsem založila
ášram. Požádali o všechno náčiní do ášramu, platila jsem nájem, platila jsem všechno. Nakonec řekli: „Nemáme žehlicí prkno,
prosím pošli nám je.“ Dnes to není tak špatné, samozřejmě. Přesto stále když musejí zaplatit 5 rupií za taxi, pomyslí si: „Ach,
musíme platit za taxi - Matka by to měla zaplatit.” Ale když platím 7000 - 8000 rupií, abyste mohli jet do Haridwaru, to je v
pořádku. To je dobré, že nikdo nechce vědět, jak za nás Matka platí. Je to překvapující a velice Mě zneklidňuje váš postoj k této
věci. To co těší, by se mělo dělat celým srdcem. Řekněme, když musíte koupit dárek přátelům a podobně, tak vám nevadí za to
utrácet. Ale když máte zaplatit za púdžu, máte námitky. Za svoje prádlo jste vždy platili. Chci tím říci, že jsem viděla účet za
prádelnu a byla jsem překvapena, kolik peněz se utratilo. Ale do 21 rupií byl zatažen princip, představte si to. Podívejte se na to.
Když se na to podíváte, budete sebou šokováni. Ukazuje vám to, že přes to všechno jste dostali svoji realizaci. Vidíte tu štědrost.
Je to velmi, velmi - rozumějte, je to velmi nepřípustné. Je to velmi hrubé. Takže připoutanost k tomuto hrubému životu musí
zmizet. Obyčejný vesničan však tomu rozumí lépe, protože je nevinný. On je nevinný, ale vy nejste nevinní. To je důvod, proč se na
vše díváte skrze váš intelekt. Přemýšlíte o tom. Kolik jsme zaplatili, kolik stojí toto, toto a tamto. Ale nevinný vesničan, i když má
jen čtvrt rupie, by chtěl něco udělat: „Matko, to je vše, co mám”. Máme podobenství v Bibli. A to je to, oč tu běží. Každý by měl
vidět, že naše odpoutanost začíná na úplně přízemní úrovni peněz. Nepotřebujete mít přátele, proč potřebujeme něco dávat
přátelům? K čemu jsou tito přátelé? Jaké jiné přátele kromě Šiva tattvy potřebujete? Přemýšlejte o tom, jaký by byl váš život bez
Boha? Musí začít odpoutanost. Priority se musí změnit a vy musíte vědět, že Bůh je ten, který je váš přítel, váš Otec, vaše Matka,



který má být uctíván, nic jiného neexistuje. Tana, mana, dhana, vše je Bůh. Já samozřejmě od vás nic nechci, vy to víte. Ale
takový by měl být i postoj člověka. Takže zaprvé - tento postoj se vyvine v člověku. V Sahadža józe samozřejmě máte velkou
výhodu, že těm, kteří si osvojili tento postoj, těm se dostalo velké materiální pomoci, že důkaz najdete okamžitě. Důkaz existuje a
ti, kteří to nepřijmou, trpí. Takže důkaz existuje. Musím vám dát příklad - zlatníka. Dala jsem mu něco, bylo třeba něco vytvořit na
púdžu. Bylo poskytnuto hodně zlata a všeho. A on se ještě hloupě snažil na tom vydělat. Dostal rakovinu a umřel. Nic jsem
neudělala. Ale věděla jsem, že na tom vydělal, věděla jsem to. Věděla jsem hodně věcí, nic jsem mu neřekla, nic, nikdy. Ani jsem
se nikdy nezmínila. Dostal rakovinu a umřel, už není. Protože se vytratila Šiva tattva. Bylo to na púdžu, peníze světců, něco mělo
být vytvořeno a on to neměl dělat. V tom je důkaz. Ti, kteří ho znali, se začali bát o své životy: „Ach Bože, už nic takového,
alespoň od nás.“ Ale ti, kteří se odevzdali také v oblasti peněz, ne že bych si od nich něco vzala, ani od vás nic nechci. Ale přesto
postoj, o kterém mluvím, je odlišný. Vyšli ven do světa, vydělali peníze, jsou velmi bohatí, daří se jim velmi dobře, jsou v pořádku.
Mají tolik požehnání - všechno. Toto je první - odpoutanost od Nábhí čakry. Na nejvyšší místo bychom měli začít klást Šivu.
Každá připoutanost může být napadena Šiva tattvou. protože Šiva tattva je zářivá jako diamant, briliant. Každý aspekt může být
velmi jednoduše vyčištěn díky probuzení naší Kundaliní a naší ostražitosti. Pak uvidíte, že existují další připoutanosti, které
máme. Jako je přátelství, soucit, kamarádství. Soucit se vždy týká osoby, která něco potřebuje nebo něco takového. Oni nemají
soucit, týrali tolik lidí. Další možnost může být ta, že někoho příliš nenávidíte, někoho příliš milujete. Odpoutanost přichází, když
nikoho nenávidíte a nikoho nemilujete. Přenecháte to Bohu. To je určitý způsob odpoutanosti, že to necháte na Bohu. Je to Jeho
věc: „Bože, prosím, nebudu nikoho soudit. Posuzuji je jen podle Kundaliní a probouzím jejich Kundaliní. Pokud to dopadne dobře -
dobře, pokud ne, v pořádku.“ Takže jste se odpoutali od odpovědnosti soudit ostatní. Soudíte pouze podle Kundaliní, jestli se to
vypracovalo, dobrá. Ale vy jste jen jako barometr, to je všechno. Nebo jako stroj na napravování. Nejste do toho vtaženi. Takže
zaujetí osobními životy a osobními vztahy jako matka, sestra, bratr a všechny podobné nesmysly musí být odstraněny. Takže,
řekněme, když vaše matka není v pořádku, musíte za ní zajít a ujistit se, že se napraví. To je velmi důležité, matka musí být v
pořádku. Pokud není, tak jí řekněte: „Nebudu jíst jídlo z tvojí ruky a hotovo. Naprav svoje vibrace.” Řekněte jí: „Raději získej
realizaci, jinak s tebou nebudu mít nic společného. Přijdu se na tebe podívat, promluvit si a půjdu pryč.” Ukažte jí odpoutanost od
ní. Buďte silní. Musíte napravit svoji matku. Je to velmi důležité, protože matka je součást Sahadža jógy, je to velmi důležité. Ale
viděla jsem hodně lidí, kteří nevědí, jak odolávat. Musíte vytrvat v protestu, jeden po druhém, protože to je ta největší věc, kterou
pro svoji matku děláte. Co jiného jí můžete dát? Cokoliv jí dáte, celý svět, nemá význam kromě toho, že svoji matku napravíte pro
lepší život, věčný život, život Boha. Pak vaše žena, manželka, to je velmi nebezpečná situace. Pokud je vaše manželka negativní,
bude pokračovat v tom, že vám bude vkládat do hlavy věci, které budou pracovat nečekaně, a vy budete překvapeni tím, co z vás
vypadlo a co jste to řekli. Proč jste to měli udělat, proč jste udělali toto. Měli byste manželce říci: „Musíš se chovat slušně, musíš
se napravit, nic naplat. Neexistuje kompromis. Budeš v jedné místnosti, já budu v druhé. Měla by ses uzdravit. Já ti nepomůžu.”
Protože to je ještě víc nebezpečné. Víte, když je žena napadená, pak existují velmi vážné nemoci, které vzniknou z problému v
Múladháře. Takže musíte být na manželku přísní. Měli byste ji přinutit, říci jí: „Nebudu jíst žádné jídlo z tvých rukou. Nebudu nic
dělat, nic říkat. Jen přijdu a budu spát v jiné místnosti. Raději se nedotýkej mého oblečení. Pokud mě neposlechneš, nebudu s
tebou mít nic společného.“ Nebo lépe: „Já jsem tvůj manžel, ať už následuji jakoukoliv dharmu, ty musíš následovat mě, pokud
mě nechceš poslouchat, tak s tebou nemám nic společného." Žena může dělat totéž s manželem. Postupně ukazovat
lhostejnost takovým způsobem, že porozumí tomu, že to nepřináší lásku. Takto ženy před dávným časem napravovaly muže. V
současnosti, samozřejmě, pokud ženám něco dáte, tak je to potěší. Dokonce, i když mají (muži) milenku, dokud dávají manželce
diamanty, tak je docela spokojená. V Indii to ještě není přijato. Ale na Západě jsem viděla, že to nikomu nevadí. Má-li manžel
deset milenek, nevadí, dokud dává peníze, tak je vše v pořádku, nikomu to nevadí. To je zvláštní. Takže manželčin příbuzný,
matčin příbuzný, manželovi příbuzní, blízcí příbuzní musí být napraveni. Na děti se musí dávat pozor. Neměli byste dovolit svým
dětem, aby se dostaly ke špatným věcem. Pokud dělají špatné věci, nepřijdou do Sahadža jógy. Jste povinni, měli byste říci:
„Nedám ti žádné peníze, nedá se nic dělat, nechci vás vidět, pokud nepřijmete Sahadža jógu.“ Co jiného můžete dát svým dětem
kromě Boha? Můžete to udělat. Všichni to mohou udělat. Ale měli byste vědět, že Já to dělat nemusím. Tolik lidí říká: „Matko, Váš
manžel není moc sahadžajogín.” To je v pořádku. Já vím, kam ho přizvat. Vím, kdy přizvat Moje děti, protože kdyby byly v józe,
každý by řekl: „Založili rodinný podnik.” Dokud budou mimo, bude to velmi dobrý nápad, hlavně v Indii. Nejlepší je, když Mi
odporují, držet je mimo. Mí bratři. Představte si Mé vlastní bratry, Moje vlastní, myslím. Bez pochyb si Mě všichni ohromně váží.
Dokonce i Můj bratr řekl: „Díky Bohu, že teď bydlíš v mém pokoji, tak budou pro mě vibrace velmi dobré. Co si myslíš o mých
vibracích?” Mluví o všem, ale není sahadžajogín. Všem jsem dala realizaci, všechno tam je. Ale nejsou sahadžajogíni - až na tuto
oblast. Jinak by byli odpovědní za peníze, víte. Kolik peněz dostáváte? Snažte se, máme tolik peněz, všechny problémy. Se všemi
těmi příbuznými okolo, nikdy nevíte. Někdo přijde a řekne: „Šrí Mátadží to přikázala.” „Ach, to je dcera Šrí Mátadží a to je na Její



příkaz.” To se stává. Nechci všechen ten tlak na Moji hlavu. To je nejlepší způsob. Kéž by to naši politici pochopili, nikdy nemějte
blízko svoje příbuzné. To je nejlepší způsob, jak něco řídit. Pokud máte příbuzné okolo, tak nebudete nikdy dělat věci správně. A i
když uděláte věci správně, tak to vaši příbuzní pokazí. Takže všichni ti, kteří jsou sahadžajogíni, musí vědět, že byste se neměli
pokoušet pomáhat příbuzným takovým způsobem, že zneužijí Sahadža jógu. Jako například když jste sahadžajogín a přivedete
svoji matku a posadíte ji přede Mě. Nejdříve napravte její vibrace, napravte ji a pak ji přiveďte. To není Matčina zodpovědnost
napravit vašeho otce, napravit vaši matku. To je vaše zodpovědnost. Když jsou v pořádku, je to jako byste Mi přinášeli květiny.
Přiveďte svoje příbuzné, jako velmi dobrý dárek od vaší rodiny. Je to mnohem lepší, než abych je musela čistit Já. Pokud jste
sahadžajogínem, všechny tři minulé a budoucí generace z obou stran musí být napraveny, tak to je. Tak jako Mě Malhotra
přinutil. Měli byste se vymanit z rodinných pout a ze vší emoční nevyrovnanosti a emočních problémů, které máte. Tím, že
pochopíte, že jediná věc, kterou by měli tito lidé mít, je Sahadža jóga. A někteří lidé by neměli být v Sahadža józe, jak jsem řekla.
Můj vlastní manžel, Moje dcera a Moji příbuzní, budu je držet mimo. Všechny takové lidi, pokud nějací jsou, byste neměli mít v
blízkosti Sahadža jógy. Měli byste být oddělení, abyste to zjistili. I když všichni Moji příbuzní jsou velmi dharmičtí lidé, extrémně
dharmičtí, velmi dobří. Takoví, jací mají být, mají všechny kvality, všechno. Ideální. Ale nejsou v Sahadža józe. Takže nikdo z vás
nemůže říci, někdo přikázal, někdo řekl. Musí to být tak, Matka musí říci. Tato odpoutanost musí přijít, trvá to. Obzvláště u Indů,
neustále se bojí o své děti, matku nebo otce a tak dále a tak dále a tak dále. Chápejte, roky spolu, můj syn, moje dcera, můj syn,
můj otec - v jednom kuse. Teď, díky Boží milosti se hodně lidí nějak zbavilo vší té zodpovědnosti, díky Sahadža józe, nebo ať už je
to cokoliv. Nyní se začali soustřeďovat sami na sebe, protože máte svoji vlastní zodpovědnost. Takže tato odpoutanost musí být
pochopena těmi, kteří přicházejí do Sahadža jógy, že jsou zde proto, aby obdrželi požehnání Sahadža jógy. „My sami budeme
požehnáním.“ S takovou hrdostí. „Pokud chcete být v rodině, dobře. Pokud chcete Sahadža jógu, máte ji." Ale nenuťte je přijít do
Sahadža jógy. Můžete však Sahadža jógu přivést k nim. Nastala doba, kdy s nimi musíte o Sahadža józe mluvit. Na počátku jsem
říkala: „Nemluvte s nimi.” Ale těm, kteří jsou k ničemu, pokud nemají být přivedeni do Sahadža jógy, těm řekněte: „Nehodíte se
pro Sahadža jógu, raději se neptejte”. Pak přijdou. Některým lidem musíte ukázat lhostejnost: „Nejsi schopný, nejsi dobrý, jsi
příliš materialistický.“ Pak ten člověk řekne: „Dokážu ti, že jsem.“ Uskuteční se všechny odpoutanosti a tyto odpoutanosti jsou v
Nábhí čakrách, a vy vystoupíte do své emoční strany v srdeční čakře. A pak musíte docílit dokonce i odpoutanosti od určitého
druhu kolektivu, o kterém se domníváte, že je to kolektiv. Já tomu říkám bratrství bhútů, nikoliv kolektivita. Všichni neužiteční
sahadžajogíni vždy vytváří skupinu a mívají velmi silné námitky ke všemu, co je moudré. Ke všemu budou mít připomínky. Nesmí
být vůbec žádné připomínky. Neexistují alternativy, protože Šiva je absolutní. Jakmile je něco řečeno, je to řečeno, udělejte to a
uvidíte, že to je to nejlepší. Alternativy budou druhá nebo třetí udělejte to a uvidíte, že to je to nejlepší. Ale pro Šiva tattvu
neexistuje alternativa. Dám vám příklad. Řekla jsem lidem v Dillí, aby zorganizovali řekněme spolu s ostatními sedmidenní
venkovní program. Bylo to citlivé, protože jsem věděla, že bude pršet. A pršet musí. Déšť může být zastaven, ale mělo pršet pro
všechny ty vesničany, chápejte. Nemůžeme to zastavit jen kvůli sahadžajogínům. Samozřejmě že jsou sahadžajogíni důležití,
proto jsem řekla: „Ať jsou spolu s ostatními sahadžajogíny.” Začali s alternativami, jen přemýšleli, že nebudou mít pohodlí. Ale Já
si myslím, že to bylo dobře na jiné úrovni, že pro ně to nebude pohodlné se sahadžajogíny, jiná úroveň. Ale musí existovat
porozumění, že když to Matka řekla, tak se to musí stát, ať je to cokoliv. I když řekne: „Zabijte někoho”, musíte to udělat. Udržujte
si to v takovém rozsahu. Udržujte se na maximu. I když Ona řekne: „Musíte zemřít”, měli byste zemřít. Když Ona řekne: „Dobře,
lži”. No tak vy tedy: „Budu lhát.” Například Rádhadží řekla: „Jaké jsou moje zásluhy (“punyas”), jaké jsou moje tresty (“papas”)?
Jsem Jeho manželka. Co mohu dělat? On udělá cokoliv.” Toto je Šiva tattva (Šivův princip). Když je probuzena, uvidíte,
přinejmenším ve Mě rozpozná Šivu. A uvidí, že toto je Šiva tattva. A tomu rozumí, protože ve stavu Šiva tattvy nepácháte žádné
hříchy, jste bez hříchu. Když jste Duchem, jste bez hříchu, není ve vás žádný hřích. Předpokládejme, podle lidského chápání,
odejde-li Šiva, člověk zemře. Je to hříšné? Proč někoho opouštět? Je to hříšné, že? Z obecně lidských důvodů, běžným chápáním
si myslíte, že je to od Šivy hříšné opustit člověka a nechat ho zemřít. Například umře žena a zůstanou po ní děti. Můžeme za to
vinit Šivu. Rozumějte, odešli jste a děti zůstaly bez matky nebo bez otce nebo něco podobného. Protože Šiva není hříšný, cokoliv
udělá, je bez hříchu. Cokoliv uděláte, je bez hříchu. Takže idea hříchu skončila, protože ten kdo páchá hřích, je vaše ego. Ego
páchá hřích. Ale když nemáte ego, tak hřích neexistuje, protože nic neděláte. Zůstáváte v Akarmě. Řekněme, že slunce svítí a
svítí hodně a někdo chce být na slunci a pak se spálí. Není to chyba slunce, slunce svítí, to je jeho úkol. Ať už je prací Šivy cokoliv,
tak to dělá. Není hříšný. Je to náš mentální přístup, který nás nutí myslet si: „Toto je hřích a toto hřích není.“ Ale když máme ego,
tak pácháme hříchy. Když se zeptáte tygra: „Pácháš hřích, protože jíš krávu?“ Odpoví: „Nikdy jsem nevěděl, co je hřích. Nevím, co
je hřích.” Existuje příběh o tom, jak několik misionářů odcházelo z vesnice, víte. Tak vesničané, chudí, nevinní vesničané vstali,
aby jim poděkovali. Řekli: „Díky Bohu za to, že jste přišli a řekli jste nám, že existuje hřích. Nevěděli jsme, co je hřích.” Nevinní lidé
nevědí, co je hřích. Protože Duch je nevinný, nemá hřích. Poslouchá jiné zdroje nevinnosti. Takže neexistuje hřích pro nevinné lidi.



Pro Šivu neexistuje hřích, ať už chce dát Své požehnání rakšasovi nebo světci. Pro Něj neexistuje hřích, protože On je
„bholenath“. On je nad hříchem. Cokoliv dělá, je nad hříchem. Protože ego Ho nemůže obklopit. Ego neexistuje. Protože my
máme ego, pácháme hříchy. Jakmile je s egem skoncováno, už tam nejsme, tak kdo páchá hříchy? Když tam nejsme, kdo páchá
hřích? Šiva nemůže páchat hříchy, takže jsme-li Šiva, pak nemůžeme páchat hříchy. Takže všechny tyto představy o předkládání
alternativ na mentální úrovni jsou rovněž špatné. Ať řeknu cokoliv, okamžitě přijde deset připomínek. Zkouším na vás všechny
triky. Protože vy jste zvyklí na konference že? Tak jsem řekla: „Dobrá, Subramaniane, co o tom můžeš říci?” Protože konec konců
je tam mysl pana Subramaniana. Musím se ho zeptat. Pak se zeptám Venugopalana, poté se zeptám Maureen, všech těchto lidí:
„Co k tomu máte říci?“ A oni řeknou svoje návrhy. Podíváte-li se na konferenci Božstev, tam nejsou žádné návrhy, žádné námitky,
žádné alternativy. Žádné výhrady k nápadům vaší Matky, nic. Absolutní. Je to absolutní. Nikdo Mi nepředkládá žádné námitky.
Nikdy. Žádné otázky. Nebudou vás poslouchat, nebudou poslouchat nikoho. Neexistují žádné otázky. Taková harmonie,
naprostá poslušnost. A nejenže jsou upevněni ve svých kvalitách. Když se jim řekne, že to mají udělat, tak to udělají. To je ten
rozdíl. Zkouší to. Občas se to objeví. Když řeknu: „Dobrá, jděte touto cestou a najdete to místo", ale vy je nenajdete. Tak řeknete:
„Matko, vidíte, řekla jste, abych šel tudy, to je ten důvod, proč jsme tudy šli a nenašli jsme ten kostel.” Ale Já neříkám, že najdete
kostel. To je to, že Já se snažím zjistit, co si myslíte. Říkám vám svoje vlastní triky, tak buďte opatrní. I když vám řeknu: „Jděte
tudy“ a vy jste nenašli ten kostel, je mi líto. Neměla jsem vám to říkat. Nebo jste tou cestou neměli chodit. Ale to není pravda.
Musím vám říci, že to není pravda. Pouze se snažím zjistit, co tomu řeknete. Pokud jste chytří, řeknete: „Šel jsem tam, sice jsem
neviděl to místo, ale viděl jsem něco jiného, Matko. To je ten důvod, proč jsi mě tam poslala. Teď vím, proč jsi mě tam poslala.” A
o to jde. Vím, že je to sahadžajogín. Ale když řeknete: „Šel jsem tam, protože jsem si myslel, že najdu tuto věc, ale ono to tam
nebylo a ty jsi mě tam poslala, ty jsi mě tam poslala.” A konec. Pokud řeknete: „Ty jsi tak řekla a to se stalo.” Já jsem to bez
pochyby řekla. Ale co jsem řekla, byl jen trik, který jsem na vás hrála. Protože jedna z povah vaší Matky je to, že je Mahámája. Tak
buďte opatrní, jak reagujete. Je pro Mě velmi důležité, abych poznala, jak daleko jste se dostali. To je jedna z věcí, podle které
jste posuzováni. Ale pro vesničana je to úplně jiná věc. Když mu řeknu: „Pokud chceš, abych šla do té vesnice, vezmi vůz nebo
volský povoz a jeď touto cestou, uděláme to.“ Ale na cestě bude jáma. A Já se udeřím. Tak řekne: „Matko, je mi velmi líto, že ses
udeřila, mohl jsem se tomu vyhnout.“ Vidíte, bere zodpovědnost na sebe. Bere na sebe všechno. Protože: „Když jsi mě požádala,
musel jsem jít tou cestou, ale mohl jsem tomu zabránit, kdybych byl opatrný.“ To je ten rozdíl, rozumíte, nepředávat
zodpovědnost. Je to běžná lidská přirozenost, předávat zodpovědnost na někoho jiného. Nejlépe na Matku. Ale když toto děláte,
ztrácíte všechny svoje punjas (zásluhy). „Zodpovědnost je moje, musel jsem udělat nějakou chybu. Musel jsem někde udělat
chybu.“ Nebo: „Matka chce, abych se prostře- dnictvím toho něco naučil.“ Vždy, když něco uděláte, tak vám něco řeknu. Je to pro
vás, abyste se něco naučili. Já se nemusím nic učit. Pokud se domníváte, že Já se musím něco naučit, tak teď už to víte. Vy se
musíte něco naučit. A pokud tomuto porozumíte, vybuduje se ve vás určitá odpoutanost a odevzdání se. A budete ohromeni, jak
moc se vám uleví od nesmyslných bolestí hlavy, které máte a od břemene, které s sebou vláčíte. Pokud pochopíte, že: „To celé je
vtip, celá ta práce, celé drama je vytvořeno Matkou a já v tom jen hraji.“ Je to tak jednoduché. Tomu musíte porozumět. V tom je
uložena radost. Ne v posuzování nebo nacházení jiných možností. Zkuste to. Ti, kteří to zkusili, se z toho velice těšili. A tolik věcí.
Každou minutu vám mohu dát příklad. Uvedu vám jako příklad Gregoira, když jsem naposledy přišla do jeho domu. Mučil Můj
život kvůli svojí ženě. Kdy bude mít porod, jaký bude, kdo s ní zůstane? Od rána do večera mluvil jen o tom. Dobrá, řekla jsem:
„Něco uděláme. Tato žena s vámi může zůstat.“ A pak: „Jak se dostanu do Indie?” Myslím tím „Já” - bylo to tak důležité. Tehdy to
nechápal, myslel si, že je velmi důležité udělat to. Nakonec jsem mu před odjezdem řekla: „Gregoire, tentokrát jsi Mi způsobil
příliš mnoho starostí. Ale to je v pořádku.” Pak řekl: „Omlouvám se.” Jednoho dne Mi zavolal a řekl: „Matko, moje žena potratí.
Odjela do nemocnice, není šance.“ Řekla jsem: „Zapomeň na to. Jeď do nemocnice, bude v pořádku.” Jel do nemocnice a oni mu
řekli: „To je zázrak. Je úplně v pořádku, není žádný problém. Je v pořádku.“ Napadlo ho, jak Mi řekl: „Ach, Matka se o to stará,
proč bych se měl obávat. To je hlavní, proč bych si měl dělat starosti?“ Dítě se narodilo dříve, přišel s tím ke Mně. Také jsem ho
přesvědčila: „Ty víš, co říkám, co dělám. Že se o tebe postarám. Ale když převezmeš zodpovědnost na sebe a začneš o tom
přemýšlet, pak nemohu pomoci.“ Vězte jen, že to máte nechat na Bohu. To vše je jen pro vaše dobro, pro vaše “hitha”. Vše je pro
vaše “hitha”. Ať se jedná o cokoliv, občas na vás musím zakřičet, občas vás musím napravit, občas vám musím říci: „Nechoďte
sem.” Někteří lidé, když se Mě dotknou, mohou Mi dát hrozné pocity. Pak řeknu: „Vy sem nechoďte, vy přede Mnou nestůjte.
Odejděte.” To jim pomáhá. Ale když tady stojí, tak bhútové nikdy neodejdou, protože ti bhútové Mě chtějí trápit. Takže pokud této
podstatě porozumíte, stanete se úplně odpoutanými a budete vědět, že pro naše dobro, pro naše zdokonalení musíte Matku
neustále těšit. Pokud děláme věci, které Matku netěší, bude s námi konec. Abyste tomu rozuměli, co potřebujete - není to ani věk
ani pozice ani kvalifikace, nic. Potřebujete moudrost. Hlubokou osobnost. Viděla jsem velmi mladé lidi, kteří byli tak rozumní.
Jejich rodiče jsou hloupí, naprosto hloupí lidé. Takže potřebujete moudrou, hlubokou osobnost, abyste to udělali a měli byste se



pokusit o rozvoj. To přijde pouze tehdy, přilnete-li k Šiva tattvě, která je pevná, která je Šiva Ačara, která je nehybná, absolutní.
Není relativní, vůbec není relativní. K ničemu se nevztahuje, je absolutní. To vám dá hloubku. Takovou hloubku, která je nutná,
abyste se usadili a mohli jít hlouběji. Šiva je váš guru. Guru je ten, který vám dává přitažlivost, abyste mohli jít přímo dolů, do
hloubky. To je velmi důležité. A toto všechno, doufám, že díky dnešní púdže, se pokusíme ve vás ustálit ve velkém zákonu Šivy.
Nechte naplnit svoji pozornost, každou částečku vaší pozornosti, nechte ji jiskřit a jásat oním požehnáním Šiva tattvy. Všem vám
žehnám! Kéž vám Bůh žehná!
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19830314 - O meditaci - individuální cesta k Bohu

Když meditujete, je to individuální cesta k Bohu. A když se tam dostanete, stanete se kolektivními. Předtím je to naprosto
individuální cesta uvnitř. Naprosto individuální cesta. Měli bychom být schopní vidět, že na této cestě není nikdo vaším
příbuzným, nikdo není vaším bratrem, nikdo není vaším přítelem, jste naprosto sami. Zcela sami. Uvnitř sebe musíte postupovat
sami. Nepociťujte k nikomu nenávist, nebuďte zodpovědní. V meditativním rozpoložení jste však sami. Nikdo se tam nevyskytuje,
jste sami. A jakmile jednou vstoupíte do tohoto oceánu, celý svět se stane vaší rodinou. Celý svět je vaším vlastním projevem.
Všechny děti se stanou vašimi dětmi a vy zacházíte se všemi lidmi se stejným porozuměním. Když vstoupíte dovnitř, do svého
Ducha, dojde k totální expanzi a vy začnete vidět očima Ducha. Uvnitř vás leží takový klid, mír, taková blaženost. Musíte být pro
tuto cestu připraveni. Tato cesta je v meditaci osamělá. A čím víc toho naleznete v meditaci, tím více chcete jít a rozdávat to
druhým. Tak to musí být. Jestli to k vám nepřijde, tak se to nevypracovalo, není tam žádná čistota, je tam nějaký druh
předpojatosti. V tomto individuálním hledání, cokoli naleznete, chcete se tím těšit s ostatními, chcete to dát ostatním. To je
známka člověka, který opravdu medituje. Ten, kdo medituje a nedokáže to, co objevil, rozdávat dál, podvádí sebe i ostatní.
Protože radost, kterou získáte ve své meditaci, musí být rozdána, musí být předána, musí být vidět. Musí to proudit vaší bytostí
jako světlo, které vyzařuje z každé osvětlené lampy. Nemusíte skládat žádnou přísahu, abyste řekli, že je to osvícené světlo.
Stejně tak by světec neměl být úředně ověřován, že je světec. Ale hloubka, které jste uvnitř dosáhli, se šíří všude kolem. Je to
stejná akce i reakce. Čím jste hlubší, tím je záření větší. Jednoduchý člověk, velmi obyčejný člověk, nevzdělaný, může být takový.
V Bombaji máme jednoho muže, který se jmenuje Vardik, je to starý muž. Je velmi hluboký, září. Lidé jsou na něm závislí,
vyzařuje lásku. Je tak meditativní. Nemusíte trávit příliš mnoho času meditací, ale jakýkoli čas tím strávíte, cokoli získáte, to
musí být viditelné navenek. Jak záříte a jak to dáváte druhým. To je kvalita světce, jakým musíte být. Dokud nebudeme hlubší,
nemůžeme zachránit jiné sahadžajogíny a nemůžeme zachránit ani ty, kteří sahadžajogíny nejsou. Musíte růst výš a výš, abyste
nadzvedli celou oponu. Ti, kteří se pokoušejí růst výš, vytahují vše vzhůru a vytahují každého, kdo stoupá s nimi. Jen se tedy
pokuste udržet si jasný cíl. Musíte pochopit, jaký je hlavní cíl vašeho života. Nyní jste proměnění lidé. Už nejste více lidmi, kteří se
zabývají majetkem nebo se o něj strachují, o obyčejné věci, o živobytí. Už nejste lidmi, kteří se musí příliš starat o své zdraví a
podobně, o své osobní životy. Také se nemusíte příliš starat o svá zaměstnání, to není důležité. A v neposlední řadě - nemusíte si
dělat starosti o své rodiny, děti, manžela, manželku, o hledání si hnízdečka, kam se můžete schovat. Protože jediné místo, kde se
opravdu můžete schovat, je láska Boha, kde skutečně můžete obdržet ohromné, uklidňující, vyrovnané vnímání Jeho naprosté
ochrany. Sydney si vedlo velmi dobře a vyvíjí se dále, ale rychlost není taková, jaká by měla být. Takže bychom měli přemýšlet o
nových způsobech a metodách, jak to šířit. Nejprve však musíte přijmout svoji pozici toho, kým jste. Musíte přijmout, že jste
všichni světci, že musíte vykonat ohromnou práci; nerozvíjet tu egoistickou část, ale projev té svatosti. Každý z vás se musí
rozhodnout sám za sebe. Jsem si jistá, že se to vypracuje a že tentokrát vám Moje návštěva velmi pomůže pochopit, jak nejlépe
šířit toto světlo všude kolem.

http://amruta.org/?p=26255
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Nyní jste si všichni uvědomili, že uvnitř nás leží mír, krása a sláva naší bytosti. Je tam toho spousta. Nemůžete to hledat vně.
Musíme jít dovnitř, jak se říká - do stavu meditace, abyste to hledali, abyste se tím těšili. Tak jako když máte žízeň, jdete k řece,
nebo k moři a snažíte se svou žízeň uhasit. Ale ani moře vám nemůže dát sladkou vodu. Jak vám tedy něco, co se rozprostírá
vně, může dát tu hloubku, která je uvnitř vás? Snažíte se to najít vně, kde to není. Je to v našem nitru, zcela nepochybně v našem
nitru. Je to tak jednoduché, protože to vlastníte. Máte to na dosah. Je to tam. Ať už jste doposud dělali cokoli - vycházeli ven,
abyste našli radost, takzvanou radost a takzvané štěstí, takzvanou slávu světské moci a světského vlastnictví, teď to celé
musíme obrátit zpět. Musíte to projevit v sobě. Nebyla to chyba, že jste vycházeli ven, nebylo to správné, že jste vycházeli ven.
Neměli byste litovat toho, co jste doposud učinili. Nebyl to správný způsob, jak získat skutečnou radost ze života, skutečnou
slávu své bytosti. Pracovalo to v mnoha lidech, že jste pronikli do tohoto jemnějšího porozumění. Někteří lidé jsou možná jen na
mentální úrovni, nevadí. Někteří jsou možná jen na fyzické úrovni, kde to mohou vnímat, nevadí. Ale jste na správné cestě,
pohybujete se správným směrem. Pokuste se meditovat, meditovat víc, abyste dospěli ke své vnitřní bytosti. A tato vnitřní bytost
je nekonečný oceán blaženosti, který existuje v každém z nás. Je to nekonečná, oslavující záplava světla, která zaplavuje
každého vnitřní krásou. Takže abyste se jí přiblížili, musíte jít do svého nitra tím, že odmítnete věci, které jsou proti tomu, proti
vašemu pohybu. Někdy pro vás může být vítr velice silný, abyste pochopili, že sláva Boha je uvnitř. Ale obraťte se, každou chvíli si
připomínejte, že váš pohyb musí být dovnitř. Když se pohybujete dovnitř, zapomenete na představy o své vnější slávě. Člověk,
který má velmi přízemní, nízkou povahu, si myslí, že když vydělá spoustu peněz, že získá radost, ale není to tak. Když ho potkáte,
je to ten nejnešťastnější člověk. Strachuje se o bezvýznamné záležitosti. Určitě jste slyšeli, že lidé, kteří jsou velmi bohatí, jsou
kleptomani. Jsou velmi lakomí, dělají si starosti o jehlu tu a tam. Když chybí nějaká drobnost, rozruší je to. Mají mnoho zlozvyků,
bez kterých nemohou žít. Bohatství s sebou tedy vždy neslo prokletí. Takže ti, kteří hledají jen bohatství, se tím nemohou těšit.
Pak existují někteří lepší lidé, kteří si myslí, že tím, že vládnou druhým nebo získáním moci, můžeme dosáhnout v životě velmi
významného postavení - ti také neuspějí. Viděli jste, co se jim stalo - lidé o nich dokonce ani nechtějí mluvit. Pak jsou tu lidé, kteří
se k někomu připoutávají, k jednomu člověku nebo rodině, dětem, příbuzným - v Indii je to velmi běžné. To také není způsob, jak
se můžeme dostat k Bohu. I to je velmi omezené - nutí vás to pořád se kolem nich motat a naprosto plýtvat svou energií. Když ale
plně proniknete do své bytosti, pak všechny tyto záležitosti začnou mít velký význam, všechno má pak svůj význam. V tom
smyslu, že když něco vlastníte, a jste osobou, o níž se předpokládá, že se toho bude držet, pak takový člověk nikdy nic nevlastní,
je od toho úplně odpoutaný; nikdy si nic nepřivlastňuje, je tak odpoutaný. Může si s tím ale pohrávat, protože je tak odpoutaný,
může z toho vytvořit drama, může si s tím vlastnictvím hrát a udělovat lidem lekce. Je tak odpoutaný, tak štědrý, těší se svou
štědrostí. Celé to začne být úplně jiné, velmi dynamické. Všechna krása, kterou lidské bytosti vytvořily v podobě majetku, je vám
odhalena a vy se začnete všemi těmito věcmi těšit, aniž byste je vlastnili. Chápete ten mýtus „vlastnění“. Stejně tak je to s mocí,
kterou mají lidé nad druhými. Ti, kteří se pokoušejí vydělávat peníze na Sahadža józe nebo chtějí mít v Sahadža józe nějaké
výhody, mohou být velmi mazaní, může to zajít velmi daleko. Tato mazanost může zajít tak daleko, že jsem viděla, že se lidé
snaží ušetřit na úkor Sahadža jógy. To také znamená, že pozornost je na penězích. Vydělat peníze nebo ušetřit, udělat si ze
Sahadža jógy obchod, je zcela protismyslné. Když s tím ale přijdete, řeknu: „Dobře, na chvíli do toho jděte, zkuste to. Zjistíte, že
Sahadža jóga není žádný podnik.“ Samozřejmě, že sahadžajogíni spolu mohou pracovat, mohou v něčem podnikat, ale Sahadža
jóga není podnikání, je to podnik Boha, kde musíte dát vše, co máte, k ničemu nebýt připoutaní. Nebýt připoutaní. Nejde o to, že
by se měly dávat peníze, ale musíte do toho dát celé své srdce. Jestliže do toho nedokážete dát celé své srdce, nemůžete toho
dosáhnout. Totéž platí o moci. Někteří lidé si dokonce myslí, že si mohou podmanit sahadžajogíny, zapůsobit na ně, ovládat je,
takoví lidé jsou ze Sahadža jógy zcela vyhozeni. Musíte se těšit silou lásky, aby ve vás lidé viděli své ochránce, své pomocníky,
své patrony, své přátele, a ne někoho, kdo má panovačnou povahu. Musíte být jako otec, a ne jako démonická destruktivní síla,
která neustále každému vyhrožuje. Takoví lidé budou ze Sahadža jógy velmi rychle vyhozeni. Zjistili jste, že pro takové lidi
nemám žádné pochopení, aby vás stáhli, v žádném případě. Držte se od nich dál, jinak až budou ze Sahadža jógy odmrštěni,
můžete vypadnout s nimi, takže buďte opatrní. Pak lidé, kteří marní svůj čas pouze přemýšlením o své rodině, anebo ti, kteří nikdy
o své rodině nepřemýšleli, ti také přicházejí do Sahadža jógy. Je to velmi subtilní oblast, kde mohou přijít o svoji pozornost
zaměřenou na Ducha. Kazí své děti, kazí své muže, kazí své ženy. Veškerá pozornost jde špatným směrem a stane se pro ně
velmi důležitou záležitostí, jak se vydaří manželství, jak jsou na tom děti, to a ono. Nepřenechávají to Bohu. Musejí to přenechat
Bohu. Všichni jsme světci, musíte všechno přenechat Bohu. Na začátku Sahadža jógy každý říkal: „Manžel je takový, žena je
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taková, bratr je takový, děti jsou takové, Matko, postarej se o ně.“ V pořádku, na začátku je to v pořádku. Když ale rostete, musíte
se z toho dostat. Když meditujete, je to individuální cesta k Bohu. A když se tam dostanete, stanete se kolektivními. Předtím je to
naprosto individuální cesta uvnitř. Naprosto individuální cesta. Měli bychom být schopní vidět, že na této cestě není nikdo vaším
příbuzným, nikdo není vaším bratrem, nikdo není vaším přítelem, jste naprosto sami. Zcela sami. Uvnitř sebe musíte postupovat
sami. Nepociťujte k nikomu nenávist, nebuďte zodpovědní. V meditativním rozpoložení jste však sami. Nikdo se tam nevyskytuje,
jste sami. A jakmile jednou vstoupíte do tohoto oceánu, celý svět se stane vaší rodinou. Celý svět je vaším vlastním projevem.
Všechny děti se stanou vašimi dětmi a vy zacházíte se všemi lidmi se stejným porozuměním. Když vstoupíte dovnitř, do svého
Ducha, dojde k totální expanzi a vy začnete vidět očima Ducha. Uvnitř vás leží takový klid, mír, taková blaženost. Musíte být pro
tuto cestu připraveni. Tato cesta je v meditaci osamělá. A čím víc toho naleznete v meditaci, tím více chcete jít a rozdávat to
druhým. Tak to musí být. Jestli to k vám nepřijde, tak se to nevypracovalo, není tam žádná čistota, je tam nějaký druh
předpojatosti. V tomto individuálním hledání, cokoli naleznete, chcete se tím těšit s ostatními, chcete to dát ostatním. To je
známka člověka, který opravdu medituje. Ten, kdo medituje a nedokáže to, co objevil, rozdávat dál, podvádí sebe i ostatní.
Protože radost, kterou získáte ve své meditaci, musí být rozdána, musí být předána, musí být vidět. Musí to proudit vaší bytostí
jako světlo, které vyzařuje z každé osvětlené lampy. Nemusíte skládat žádnou přísahu, abyste řekli, že je to osvícené světlo.
Stejně tak by světec neměl být úředně ověřován, že je světec. Ale hloubka, které jste uvnitř dosáhli, se šíří všude kolem. Je to
stejná akce i reakce. Čím jste hlubší, tím je záření větší. Jednoduchý člověk, velmi obyčejný člověk, nevzdělaný, může být takový.
V Bombaji máme jednoho muže, který se jmenuje Vardik, je to starý muž. Je velmi hluboký, září. Lidé jsou na něm závislí,
vyzařuje lásku. Je tak meditativní. Nemusíte trávit příliš mnoho času meditací, ale jakýkoli čas tím strávíte, cokoli získáte, to
musí být viditelné navenek. Jak záříte a jak to dáváte druhým. To je kvalita světce, jakým musíte být. Dokud nebudeme hlubší,
nemůžeme zachránit jiné sahadžajogíny a nemůžeme zachránit ani ty, kteří sahadžajogíny nejsou. Musíte růst výš a výš, abyste
nadzvedli celou oponu. Ti, kteří se pokoušejí růst výš, vytahují vše vzhůru a vytahují každého, kdo stoupá s nimi. Jen se tedy
pokuste udržet si jasný cíl. Musíte pochopit, jaký je hlavní cíl vašeho života. Nyní jste proměnění lidé. Už nejste více lidmi, kteří se
zabývají majetkem nebo se o něj strachují, o obyčejné věci, o živobytí. Už nejste lidmi, kteří se musí příliš starat o své zdraví a
podobně, o své osobní životy. Také se nemusíte příliš starat o svá zaměstnání, to není důležité. A v neposlední řadě - nemusíte si
dělat starosti o své rodiny, děti, manžela, manželku, o hledání si hnízdečka, kam se můžete schovat. Protože jediné místo, kde se
opravdu můžete schovat, je láska Boha, kde skutečně můžete obdržet ohromné, uklidňující, vyrovnané vnímání Jeho naprosté
ochrany. Sydney si vedlo velmi dobře a vyvíjí se dále, ale rychlost není taková, jaká by měla být. Takže bychom měli přemýšlet o
nových způsobech a metodách, jak to šířit. Nejprve však musíte přijmout svoji pozici toho, kým jste. Musíte přijmout, že jste
všichni světci, že musíte vykonat ohromnou práci; nerozvíjet tu egoistickou část, ale projev té svatosti. Každý z vás se musí
rozhodnout sám za sebe. Jsem si jistá, že se to vypracuje a že tentokrát vám Moje návštěva velmi pomůže pochopit, jak nejlépe
šířit toto světlo všude kolem. Nechť vám všem Bůh žehná.
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Matko, říkají, že pršelo, když jsi přijela. Jen ještě k předchozímu bodu: Matka často používala příměr, že existují tryskáče a volská
spřežení. My všichni musíme vzestoupit na stejnou úroveň. Kolektivní vědomí je právě o tom. Když já dostanu realizaci, nejsem
na o nic vyšší úrovni než vy, když dostanete realizaci. Možná jsem si vyčistil čakry trošku víc než vy, ale my všichni se musíme
spojit, my všichni to musíme společně vypracovat. Musí tu být kolektivní prožitek. Jasné? Není to tak, že já jsem skvělý jogín a vy
nejste nic. Nechme teď Matku odpovědět na tuto otázku. Otázka: Když mají lidé i před realizací jistou úroveň vědomí, jsou blízko
realizace, jaká je jejich pozice, když se s Vámi vůbec nesetkají? Musíte vědět, že vy všichni jste byli hledači už dříve, není to
poprvé, kdy hledáte. Už jste tedy získali určitý stav, v němž cítíte a jste si vědomi toho, že se vám musí stát něco víc - jste na to už
připraveni. Někteří z vás se narodili právě proto do této doby. Protože nebudu mluvit o vaší minulosti, minulost skončila, musíme
myslet na přítomnost. Musíte vědět, že vy všichni získáte realizaci. Někteří lidé mají nějaké problémy na různých čakrách, jak
jsem vám říkala. Lidé mají různé problémy. Díky těmto problémům se Kundaliní vrací ke své pozornosti, protože Kundaliní musí
řešit vaše problémy. Je to vaše matka, takže tam jde, postará se o problém a znovu stoupne. Musíte se však naučit jednu věc -
jak zajistit, aby stoupala, jak s Ní spolupracovat, jak pochopit své vlastní problémy a přispět svou pomocí k jejich vyřešení. S
úžasem zjistíte, že se prostě zbavíte svých falešných ztotožňování se. Úplně se od toho odpoutáte, protože začnete mluvit
jazykem čaker a center. Začnete říkat, že toto centrum je špatné a tamto centrum je špatné, tohle, Matko, není v pořádku, toto
nemám dobré, tohle je se mnou v nepořádku, to je vše. Nebudete říkat, že máte rakovinu, nebudete říkat, že jste zešíleli, že jste
sobečtí. Budete říkat: „Matko, toto centrum není v pořádku. Tamto centrum není v pořádku.“ Záleží na kvalitě vašich center,
protože čakry jsou opravdové kanály, v nichž má proudit energie Boha. Na své čakry tedy musíte být opatrnější. V jakém stavu
máte čakry? Jste čistí nebo ne? Někteří z vás budou cítit v dlaních chladný vánek, ale bude třeba napadena jedna čakra. Na jedné
čakře budete cítit horko nebo znecitlivění nebo můžete na některých prstech cítit také jakési brnění. Kdekoli cítíte brnění, musíte
vědět, že tam probíhá jakýsi zápas mezi těmi čakrami a Kundaliní. Měli byste se tedy snažit pomoci svým čakrám probudit je.
Také musíte vědět, že každý z vás je nedílnou součástí celku. Jste probuzení, jste probuzení do tohoto stavu, a tak musíte být
opatrní. Protože když vás v nějaké čakře něco bolí, Já to cítím. Ale ostatní, kteří nejsou realizovaní, ty vůbec nevnímám, nestarám
se. Může tu být ďáblů, kolik chce, Mně to nevadí. Když však vy, kteří jste realizované duše, máte sebemenší problém, okamžitě
vím, že máte tento problém, a Má pozornost se na něj nasměruje. Musíte proto vědět, že je tu neustále pozornost, aby se o vás
starala, aby vás lépe vedla. Váš Duch neustále pracuje. Musíte se ale naučit, jak se svým Duchem nechat vést, to je to hlavní.
Takže nikdo není níž nebo výš, jak říkal. Viděla jsem, že lidé, o kterých se tvrdilo, že jsou opilci a podobně, s tím skončili ze dne na
den a jsou to skvělí lidé, a nejen to, jsou to velmi dobří sahadžajogíni. Víte, všechny ty mraky přišly na oblohu vaší bytosti v tomto
životě, což nevadí, na tom nezáleží, vaše minulost však byla velkolepá, to je zjevné. Nemusíte si proto dělat starost s tím, jak
daleko jste a kde jste, neexistuje žádný stupeň nebo něco, čím by se to měřilo. Všichni už musíte být vědomí, jinak byste za Mnou
nepřišli, to je první věc. A samo získání realizace je něco velkolepého. Jeden velmi dobrý hledač, kterého znám, za Mnou přišel,
dostal realizaci, ale v dlaních to necítil, protože měl velmi špatnou Višudhi. Se špatnou Višudhi čakrou to možná v dlaních
necítíte, to nevadí. Ale budete se cítit pokojně a radostně. A můžete to cítit na vrcholku hlavy nebo to budou cítit ostatní. Prsty se
vám postupně zlepší a budou vám dávat přesnější zpětnou vazbu. Například lidé, kteří dělají rukama těžkou práci, mohou mít
také znecitlivělé prsty, takže musíme používat jisté metody a pečovat o své ruce. Toto tělo je teď chrámem Boha, a proto se o něj
musíme s úctou starat, ne jako prostitutky, které se o sebe starají, když své tělo chtějí prodat. Nikoli takto, ale s úctou, važte si
svého těla. Musíme o sebe pečovat tak, abychom si udrželi dobré zdraví. A abyste si v Sahadža józe udrželi dobré zdraví, existuje
tisíc a jedna věc, které musíte znát, které lze snadno pochopit a které vám budou sděleny, aniž byste za to platili, nic takového.
Božské velice touží, abyste to získali, upevnili se a radovali se z toho. Takže vy si s tím nemusíte dělat takové starosti. Tyto obavy
je třeba opustit, jen se pokuste porozumět svým centrům. Mnozí z vás cítili chladný vánek. Po nějakém čase to možná ztratíte,
ale to nevadí. Budete stoupat a padat, nevadí. Neznamená to, že byste to ztratili, to vůbec ne. Pojďme vyzkoušet jednu metodu,
jednoduchou metodu. Dejte nejprve levou ruku směrem k Mé fotografii, teď to můžete vyzkoušet, a pravou ruku dejte k Matce
Zemi a uvidíme. Pravou ruku na Matku Zemi... proto jsem chtěla, aby naše setkání bylo venku, ale to teď nevadí, tento déšť je pro
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vás farmáře dobrý, jen ať prší. Takže levou ruku dejte takto a pravou ruku mohou ti, kteří sedí, dát takto, takto. Dozadu. Pravou
takto, ano. Ne levou, pravou. Jogín: Na zem. Takhle ne. Dozadu, ano, pravou ruku. To, co nyní děláme, je síla levé strany, což je
síla emocí. Když máte emoční problém, například někdo bere drogy, je levostranný člověk. Některé drogy, například LSD, jsou
pravostranné, ale většina drog vás vychýlí doleva. Guruové souvisí s levou stranou. Většina těchto problémů jsou mentální,
levostranné problémy. Problémy intelektuálů jsou ale pravostranné. Futurističtí lidé jsou pravostranní. Lidé, kteří v jednom kuse
pracují, jsou pravostranní. Tento druh nadměrné aktivity, víte. Naopak ti, kteří brali drogy, jsou levostranní. Takže nejprve to
zkusíme s levou, uvidíme. Položte pravou ruku na Matku Zemi. Dejte pravou ruku na Matku Zemi. A levou ruku směrem ke Mně.
Postupně ucítíte, že vám to začne proudit levou rukou. Proudí to? Dejte pravou ruku na Matku Zemi, protože Matka Země to
odebere. Víte, vy to prostě uzemňujete, dejte ji na ni, dotkněte se jí, dotýkejte se, uzemňujete se, víte. Je to velice jednoduché.
Levostranné problémy snadno odcházejí do Matky Země. Je to tak, ale nejlepší je mít světlo. Když například máte svíčku, svíčka
je na levostranné problémy nejlepší. Nejlepší je použít svíčku, protože levostranné problémy jsou, lze říci, chladné problémy, nebo
problémy, které vznikají díky chladu. Člověk začne být letargický. Teď se podívejme. Jen dejte levou ruku takto ke Mně a pravou
ruku dejte směrem ke svíčce. Budete koukat, někdy se plamen svíčky začne třepotat a někdy z ní jde tak černý kouř, že když je
blízko stěny, může se stát, že se celá zeď začerní. Je velmi zajímavé sledovat, jak svíčka reaguje, Ale musíte mít před sebou
fotografii. Před fotografií by měla být svíčka a jedna svíčka takto, aby to vytahovala. V pořádku? Je to lepší? V pořádku? Budete
cítit, že to klesá. Budete cítit, jak vám z hlavy ustupuje tlak. Lepší? Takto. Dejte ruku takto, dozadu, ne směrem ke Mně, takto, ano.
Tak. Dejte levou ruku... když sedíte na zemi, je lepší dát levou ruku směrem ke Mně. Přichází to, jde to, pracuje to. Je to jako
energie, víte, která vychází z fotografie, vytlačuje to směrem ke světlu a světlo to spálí. Světlo se díky vám probudí. Je to
překvapivé, ale je to tak. Lepší? Vidíte, vypracujeme to a pocítíte to. Pocítíte to sami, není potřeba nic prokazovat. Budete to cítit
sami. Dejte levou ruku ke Mně, levou ruku takto ke Mně. Ano. Všichni to ucítíte sami. Lidé, kteří chodili ke guruům, kteří se chovají
poněkud schizofrenním způsobem, kteří jsou náladoví lidé, panikáři, dostávají záchvaty, všechno možné, z extrému do extrému,
víte. Jsou velmi emocionální, některé ženy, které příliš pláčou, hysterky, to vše můžeme dostat pod kontrolu touto jednoduchou
metodou, že dáte levou ruku k fotografii a pravou směrem ke svíčce. Vidíte, vypracovává se to? Budete ten pohyb cítit v hlavě.
Jogín: Ano. Cítíte to teď? Ne? Jogín: Takže to tu není. Nyní pravou ruku nahoru. Ti, kteří jsou pořád v práci, důležití lidé, kteří si
myslí, že musí vydělávat peníze, kandidují v politice a podobně, ti mají jiný typ šílenství. Toto je také druh šílenství, víte. Ti lidé,
kteří kvůli tomu mají vysoký krevní tlak, budou mít cukrovku a problémy s játry. Ať si představíme jakýkoli orgán, například srdce,
v Sahadža józe má každý orgán dvojí charakter. Na jedné straně letargický, na druhé hyperaktivní. Řekněme tedy, že jste příliš
aktivní člověk. A když jste přehnaně aktivní, velmi pilně studujete, přemýšlíte o budoucnosti nebo něco plánujete, pak máte
přehnaně aktivní srdce. Nebo máte přehnaně aktivní střeva, přehnaně aktivní játra a celý systém je přehnaně aktivní, pak budete
mít vysoký krevní tlak, všechny problémy spojené s vysokým tlakem, zácpu, všechny tyto věci jdou ruku v ruce s jedním typem
osobnosti. Druhý typ osobnosti může být letargický. Člověk, který má letargické srdce, může mít například bypass nebo něco
podobného, protože jeho srdce nepumpuje. Můžete mít letargická střeva, takový člověk může jít hned na záchod, ať sní cokoli,
nebo může mít letargická játra. Když máte letargická játra, můžete dostat alergii. Alergie jsou způsobeny letargickými játry. Jestli
jste ale přehnaně aktivní člověk, pak tatáž játra, která vám způsobovala alergie, vám budou způsobovat nevolnost, pocity na
zvracení. Migrény, zvracení, dávení. Takže existují také dva typy jater. Také máme dvojí typ ledvin. Vše je dvojího typu. Jestliže
jste letargický člověk a máte letargický problém, musíte používat světlo. Na všechny letargické problémy je nejlepší světlo. Na
letargické problémy používejte světlo, to je levá strana. Na pravou stranu můžete používat Matku Zemi. Nejlepší je Matka Země
nebo voda a sůl. Voda a sůl jsou velmi dobré pro lidi, kteří trpí přehnanou činností. Jak se to dělá? Je to dobré pro oba typy, ale
hlavně pro ně. Musíte dát obě ruce nejprve směrem k fotografii. Obě chodidla do vody s trochou soli. Jestli cítíte vibrace z obou
dlaní stejně, je to v pořádku, nemusíte si dělat starosti. Řekněme však, že jedna ruka proudí více než druhá. Ta, která cítí méně,
musí jít před fotografii, vždycky. Ta, která cítí méně, musí jít směrem k fotografii a ta druhá musí jít směrem ven. Budete žasnout,
ucítíte ten pohyb v sobě, jak se tyto balóny pohybují. A pocítíte, jak se vám v hlavě něco pohybuje a vy se pomalu uvolňujete.
Postupně se stanete mistrem, budete vědět, jak s tímto tělem zacházet. Stane se z vás absolutní mistr. Kdy se stanete mistrem?
Lidé se stanou mistry za osm dní, za osm dní. Jakmile se jednou stanete mistrem, můžete se starat o další těla a pomáhat
dalším lidem. Tak je to jednoduché. Takže zapomeňte na minulost, nyní je přítomnost. Musíme být v přítomnosti. Má někdo
nějakou otázku? Jogín....o mantrách... Mantry, ano. Máme různá centra a všechna tato centra mají svá Božstva. Jak jsem vám
říkala, Pán Ježíš Kristus je zde. Mojžíš je tady, Krišna je tady. Máme k tomu nákres. Máme knihy, které vám dáme. Musíte udělat,
vidíte - Jogín: Dovolíte... (sahadžajogín nese velký nákres) Ano, to je ten nákres, vidíte, jak je to krásně zobrazeno, tento je velmi
názorný. Na každé čakře máme různá Božstva... Pojď dopředu, pojď dopředu, ano? V pořádku, ať vidí. Můžete to poslat. Jogín:
Možná je tu další nákres. Další nákres, dobře. Máme knihy, můžeme jim dát knihy. Jogín: Mají knihy, Matko. Mohou dostat další.



Otevřete ty knihy, jsou v nich nákresy. Vidíte je? Víte, snažíme se pro vás postupně zajistit větší místo, měli bychom se opravdu
zase setkat v hale. Kdy pojedete... Jogín: ...mohou se setkat tady, dokud nezajistíme halu. Ano, jestli chcete, možná halu
nezajistíme, ale můžeme se setkat tady. Vždycky můžete přijít a uvidíte... Co je to? Knihy. Já to ukážu. Jsou to příručky určené
začátečníkům. Tady je ve stručnosti vše. Toto je nákres, který musíte sledovat, můžete to poslat. Dejte to tomu pánovi, který to
chtěl. Aha, už máte. Pán: Mám to tady. Aha, vy si taky vezměte. Mantry tedy říkáme pro čakru, ve které je problém. Například není
v pořádku vaše Nábhí čakra, ano? A když začnete říkat mantru k tomuto, je to k ničemu. Podle svých prstů tedy musíte vědět,
které centrum je napadeno. Můžete to poznat tady, na tomto nákresu, kde vidíte, že na této straně máme napsaná čísla k
jednotlivým centrům. Na této straně, vidíte to zřetelně? Toto jsou čísla center, ano? Na tom nákresu je napsáno i to, kdo jsou
různá Božstva. Nejprve je tedy třeba porozumět tomu, kde všechna tato Božstva jsou a kdy máte tu mantru říkat. Měli byste je
spojit se správnou sahadžajogínskou mantrou - už jste jim to dali? Jogín: V těchto knihách to není. Oni vám to ale řeknou. Ten
model musí vypadat takto - říká, že ať je to cokoli, je to začleněno do celku - chci říci, někdo vás musí doporučit, že? Někdo to
musí říct. Takže musíte říct, že Já jsem ta, která vám dala toto vědění. Musíte tedy jen použít tu konkrétní věc, kterou vám dají,
ten vzor, který je velmi jednoduchý. A musíte použít jména těchto Božstev, různých vhodných Božstev, a užasnete, jak se to
postupně vypracuje. Když ale přijdete sem, oni vám o tom řeknou, je to velmi jednoduché. Velmi jednoduché, ale musíte vědět,
kde jednotlivé čakry jsou. Především si musíte rozvinout citlivost. Takže bych doporučila, abyste začali používat olivový olej na
prsty na rukou a na nohou. Promasírujte si je pěkně, ať jsou prsty citlivé. Naše ruce z různých důvodů zhrubly. Abyste je cítili lépe,
používejte dobrý olivový olej, dobře se namasírujte. Také když si občas na noc navléknete rukavice, ruce vám mohou zhebknout.
Musíte je zjemnit, hebké ruce jsou lepší. Nehty by neměly být příliš dlouhé ani špatně ostříhané, měly by být správně upravené
tak, abyste při pracování na ostatních svými nehty nikomu neublížili. Ale i kvůli sobě, neměli byste je mít příliš... hlavně na pravé
ruce, protože tu budete muset používat takto zde, řekněme pro Višudhi čakru. Pak budete muset takto používat Nábhí čakru.
Takže je třeba nejprve zjistit, co se s vámi právě děje. Především tedy musíte porozumět sami sobě, co je váš problém, čím trpíte,
a pak jak se napravit. Pokud dokážete zjistit, jak to napravit a co je váš problém, pak je nejjednodušší říct mantru, abyste se dali
do pořádku. Ano? Je to velmi jednoduché. Vlastně Mě znáte, měla bych říci, teprve od včerejška, užasnete však nad tím
poznáním, které o sobě teď budete mít; bude ohromné! Takže první je seberealizace, to znamená poznat sami sebe. Jakmile
budete znát sami sebe, začnete poznávat ostatní, protože my všichni jsme kolektivně vědomí. Ti, kteří jsou realizované duše,
začnou znát ostatní. Takže zaprvé, chcete-li znát své vlastní vibrace, musíte se takto dát do bandhanu, jak jsem vám říkala, takto.
Pojďme to udělat. Dejte levou ruku směrem ke Mně. Jogín: Takto směrem ke Šrí Mátadží. Toto jsou vaše vibrace, ať je to cokoli,
zkontrolujte teď, který prst pálí. Pozorně vnímejte. Tento? To je levé Nábhí. Který pálí? Buďte pozorní. Dávejte pozor. Který? Nově
příchozí...(neslyšitelné) Který? Tady? Možná má zácpu? Mívá zácpu? Ano, to jsou játra. To poukazuje na játra a také na zácpu. Je
spíše pravostranný. Protože toto je pravá strana. Takže musí dávat levou stranu napravo, takto. Ano? Nový člověk: Je to prostě
teplé... co by to mohlo znamenat? Máte problém se srdcem. Otázka: Je to alergie? Dejte si pravou ruku na srdce. Nová jogínka:
... poněkud teplé. Teplo? Ano, to nevadí, ta druhá? Nic, dobrá. Tak dávejte levou stranu napravo. Zleva doprava. Jogín: Udělejte
to, když říká zleva doprava, ve skutečnosti děláte to, že si zvedáte levou stranu a berete milost zprava. Jogín: Protože se
vyrovnáváte a dáváte milost na pravou stranu, protože pravá strana nic neukazuje. Když pravá strana nic neukazuje, pak uděláte
to, že zvedáte svou levou stranu, která se mírně projevuje, a vedete ji nahoru a pak pravou rukou dolů. Zleva doprava. Jogín: Když
máte problémy na pravé straně, jestliže máte problémy s prsty na pravé ruce, berete zleva, jdete přes vrcholek hlavy a vedete
milost dolů na pravou stranu. Pak je to naopak, tak je to jednoduché. Pokud ona není - pokud vůbec nic necítíte na své pravé
ruce, pak máte pravostranný problém. Vy necítíte žádné vibrace, že? Co cítíte na levé ruce? Jogín: Trochu teplo na levé straně.
Musí jít zprava doleva. Udělejte to teď sami, dostaňte se do rovnováhy, to je cílem toho, co Šrí Mátadží říká. Jogínka: Můžeme
vyměnit ruce? Ano, můžete vyměnit ruce. Jogín: Jen to znova zopakujte, pokud máte nezvyklé vjemy, horko nebo něco v pravé
ruce, znamená to, že na té straně je poškození, takže zvedněte levou stranu a přeneste milost na svou pravou stranu. Jen
udělejte toto, pokud máte tento problém. Zprava doleva. Veďte svou pravou ruku takto. Jogín: Pokud to máte v opačném směru,
vyměňte ruce, jak to říkala Matka. Vy to dělejte tím druhým způsobem. Je to takhle jednoduché. Dokud se to nevyrovná, dokud se
to nevypracuje. Dělejte to, dokud se to nevypracuje. Byli jste na Mém programu už dříve? Ne... Tak proto! Právě jsme začali, takže
nejdříve musíte získat realizaci, ano? Pojďte sem. Musíme to nejprve vypracovat, protože vaše realizace ještě není vypracovaná,
tak proto. Začalo to. Nechejte to pracovat. Pokud se realizace vypracuje, teprve pak to můžete správně cítit. To je ten důvod.
Pravá strana vůbec ne, proto jsem se ptala. Cítíte to? Dobře. Co cítíte v levé ruce? Chladný vánek na levé dlani, ne na pravé.
Dobře. Takže udělejte to, že přenesete levou stranu napravo. Ne, pravou rukou. Postupně se to praxí naučíte. Je to teď lepší?
Dobré? Dobře. Je v pořádku. Jste v pořádku? Jak se cítíte? Jogín: Ptá se, jestli je cítit horko na levé straně nebo v levé ruce.
Můžete to cítit kdekoli na levé straně nebo na levé ruce. Kde to cítíte? Ano, může to být na obou rukou. Cítíte to napravo? Pak



přenášejte levou stranu napravo. Ne, ne, ne, levou ke Mně a pravou ruku takto. Jen ji zvedněte a dejte ji takto dolů. Zpátky ne.
Jsou obě ruce chladné? Ve které? Dívejte se na Mě. Levou ruku ke Mně takto a pravou zvedněte až sem a pak stlačujte. Je v
pořádku. Jste v pořádku. A co vy? Cítíte chladný vánek na obou dlaních? Rovnováha, ano. Začínáte cítit rovnováhu. To je nejlepší.
To znamená, že máte Višudhi, to nevadí. Dejte si levou ruku na zadní část vaší čakry tady. Pravou ruku dejte ke Mně. Pravou
ruku. A co vy, jak se cítíte? Nic? Necítil jste žádný chladný vánek? Překvapivé. Z kterého jste státu? UP (Uttarpradéš)! (rozhovor v
hindí) Nová jogínka: Jak dlouho trvá, než tyto věci...? Zlomek vteřiny. Nová jogínka: Jak dlouho ta rovnováha vydrží? Jogín: Jak
dlouho ta rovnováha vydrží? Vydrží? Víte, to není nijak časově omezeno. Může to trvat věčně, ovšem jste-li rozkolísaný člověk,
může to trochu opadnout, ale vy musíte vědět, jak to udělat, víte? Řekněme, že řídíte auto. Jak dlouho to vydrží? Tak dlouho, jak si
ho ponecháte. Vy řídíte toto auto. Jaké je to teď? Cítíte tu rovnováhu teď? Nová jogínka: Já? Ano. Dobře, pak je to dobře. Jogín:
Když se vychýlíte z rovno- váhy, pak to takhle napravíte. Nová jogínka: Takže během dne musíte prostě... Ne, ne, ne. Když jste v
rovnováze, nic není v nepořádku, je to v pohodě, úplně v pořádku. Jogín: Můžete to mít, aniž byste měli realizaci? Tu rovnováhu
myslíte? Máte realizaci? To je první věc, to je prvořadé. Jinak jste ještě nevstoupili do Božího království. Prvořadé je mít realizaci.
Tak, teď dejte ruce směrem ke Mně. Jogín: Každý by to měl udělat, protože čím více dáváte ruce směrem k Matce, tím silněji
budou proudit vibrace. Využijte této šance, protože je třeba to rozvinout. Může to být trošku nepohodlné, ale nechejte ruce
směrem k Matce. Máte v dlaních chladný vánek, cítíte to? Začněte, zavřete oči. A co vy? Ne. Jogín: Ti, kteří nemají realizaci,
zvedněte ruce prosím. Pojďte dopředu. Myslím, že nejlepší... A sahadžajogíni se mohou postarat o zbytek lidí. Pojďte. Tito lidé se
mohou od sahadžajogínů naučit, jak dávat realizaci. Vy jste v pořádku, vy tři, běžte. Sahadžajogíni se s nimi mohou setkat a
promluvit si s nimi. Sedněte si. Jen takhle, dejte ruku sem. Cítíte to? Udělejte očima toto, trošku. Jen je stiskněte, sevřete je silně,
velmi silně, třikrát. Třikrát je silně sevřete. Ano? Ještě ne? To přijde. To se vypracuje. Sledujte Mě. Dívejte se na Mě. Vezměte,
prosím, to miminko na chvíli ven, protože všichni se snaží meditovat. V pořádku, jen na minutku. Neciťte se provinile, nikdo z vás
by se neměl cítit provinile. Každý z nás má stále nějaké problémy. Jen řekněte: „Matko, já nejsem vinen.“ Zavřete oči, jen zavřete
oči. Není důvod cítit se kvůli čemukoli provinile. Vše, co jste dosud provedli, už skončilo. Nyní vstupujete do nového vědomí. Do
království Boha. Nyní jste se stali Duchem a Duch nemůže být vinný. Zapomeňte na lidi, kteří s vámi dnes nepřišli. Ať je to
kdokoli, prostě na ně zapomeňte. Začněte být sami sebou. Můžou přijít jindy a vy jim můžete být plně nápomocni. Ti, kdo mají
problémy s játry, by měli jíst cukr, oni vám řeknou, co je potřeba udělat. Když máte cukrovku, musíte sůl. A pro jiné, kteří mají
artritidu a podobně, jsem vás požádala, abyste donesli nějaký benzín nebo petrolej, pokud ne, můžete přijít znovu a vzít si to od
těchto lidí. Moc vám děkuji. Radujte se ze svého života. Nechť vám Bůh žehná!
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Je opravdu báječné být tu dnes s vámi, v tento příznivý den, s Australany, kteří prokázali, že jsou velmi dobrými sahadžajogíny,
kteří dokázali udělat tak rychlé pokroky ve svém duchovním vývoji. Dělá Mi obrovskou radost být dnes tady se svými dětmi. Jak
víte, mám po celém světě tolik dětí, kromě těch, které jsem skutečně porodila. Dnes musíme myslet na všechny, kteří jsou od nás
tisíce mil daleko a modlí se k Bohu všemohoucímu za svůj duchovní růst. Člověk by se měl modlit pouze za duchovní růst.
Jakmile totiž vyrostete, všeho ostatního se vám dostane. Ale protože nestoupáte, nedostává se vám toho, co byste potřebovali.
A proto jsou pak problémy. Dokonce i dnes jsem musela řešit nějaké problémy, než jsem se mohla vydat na púdžu. Ale
rozhodnete-li se, že musíte duchovně růst ve svém nitru, pak získáte cokoli, co je třeba, všechna požehnání, která si vám Bůh
přeje seslat, abyste se stali obyvateli, tohoto velkolepého království, kde už nejste souzeni, trestáni, ani už nejste nijak zkoušeni,
kde přebýváte ve věčné Boží lásce a v Jeho nádheře. Asi před deseti lety bych nevěřila tomu, že během deseti let budu schopna
dosáhnout těchto výsledků. Neměli byste posuzovat vývoj Sahadža jógy podle srovnávání s jinými nepravými guruy. Vytvořit i jen
jediného světce vyžaduje, aby prošel tisíci životy. A z tolika se už stali proroci, je to pro vás nesmírná událost. Pojďme
zapomenout, jaké si v sobě neseme otřesy. Musíme vědět, že jsme proroci. Toto přijetí je třeba v sobě upevnit, že jsme proroci.
Kdybyste jen dokázali přijmout, čím jste, čím jste se stali, budete vyzařovat nádheru Boha. Jako když rozkvétá květ, má svou vůni,
která se z něj automaticky line. Jsou to však jen lidské bytosti, kdo má svobodu to nepřijmout, dramatizovat, anebo přijmout,
kým jsou. A i když se stanou proroky, stále se drží toho, čím nejsou, ve svých představách. Stále jsou ustrašení, stále jsou
egoističtí. Ale to je klam! To není vaše skutečná přirozenost. Je to, jako když hrajete v divadelní hře, ve které jste hercem. Někdo
například hraje roli Šivadžiho. Začne se tedy chovat tak, jako by byl Šivadži. Změní tedy své vystupování, všechno, aby byl jako
Šivadži. Ale když ta stejná osoba hraje roli Hitlera, stane se Hitlerem. Obojí je umělé. A oni se stanou umělými. Teď, když jste
skutečnými proroky, už vám bude zatěžko být svou dosavadní osobností, umělou, která zmizela, už je pryč. To všechno skončilo.
Ten hříšník je mrtev. Je pryč i ten egoista. I ustrašenec je jednou provždy pryč. Jste proroci. Vzestupte do velikosti takové
osobnosti. Lidé, kteří nejsou proroci, kteří nejsou zbožní, kteří se chovají bezbožně, se mohou jako proroci tvářit. Ale ti, kteří jsou
skutečnými proroky, nechtějí přijmout skutečnost, že jimi opravdu jsou. Jakmile to přijmete, stanete se jimi. Dnes musíme
překonat tento způsob smýšlení, který na nás naše mysl dosud hraje. Všechen klam musí odpadnout. Ale samozřejmě, jak jsem
už řekla, nikdy bych ani nesnila o tom, že za deset let dosáhnu takových výsledků, s tolika ďábli všude kolem, kteří se vás snaží
zlákat. Zásluhy je třeba přiznat i vám. Že navzdory všem překážkám a problémům, které jste měli, jste vzestoupili a vyrostli až
tak, že se z vás stali nádherní proroci. Jste natolik transformováni, že už chybí jen málo, jen přijmout to, kým jste, a budete se cítit
tak příjemně. Mluvila jsem se svou vnučkou, tou starší, která je ještě malá holčička, je jí teprve jedenáct let, přesto řekla své
matce: „Už nemůžu mluvit s babičkou, protože je Bohyně, jak bych s Ní mohla mluvit, já se stydím.“ V jejím věku! Ve své třídě je
ale, jak se říká, na nejvyšších příčkách, je redaktorkou školního časopisu, je úžasná, a přitom je tak pokorná, že řekla své matce:
„Stydím se mluvit s babičkou, je to Bohyně, jak bych s Ní mohla mluvit?“ A Rustom mi říkal, že z ní vycházejí vibrace. Takto
musíte růst. Především si musíte uvědomit, že jste proroci, a musíte vědět, že Já jsem Duch svatý, jsem Ádi Šakti. Jsem to Já,
kdo přišel na Zem poprvé v této podobě, abych se zhostila toho nesmírného úkolu. Čím více tomuhle porozumíte, tím lépe.
Změníte se ohromným způsobem. Věděla jsem, že to jednou budu muset říct otevřeně. A řečeno to bylo. Teď je to ale na vás,
lidé, abyste dokázali, že tím jsem. Kristus měl učedníky, kteří nebyli ani realizované duše. A rozšířili křesťanství, ať už je jakékoli.
Za takových okolností, kdy byl Kristus ukřižován, kdy byli ponecháni na holičkách, jen dvanáct průkopníků. Ale dokázali to. Byli to
velmi pokorní lidé. Měli tu kvalitu, že byli nesmírně pokorní a že si byli vědomi toho rozdílu mezi nimi, Kristem a Matkou. Byli si
také vědomi rozdílu mezi nimi a ostatními lidmi. Dali se na život, který byl čistý, osvícený Kristovým jménem. Nebyli realizovaní!
Očistili se a udržovali svůj život krásný. Sahadžajogíni si tedy nemohou dovolit mít těchto šest nepřátel. Předně hněv, což
skutečně neodpovídá soucítění. Nahraďte hněv soucítěním. Dnes jsou Mé šedesáté narozeniny a my musíme zvítězit pouze nad
šesti nepřáteli, které v sobě máme. Druhá věc je, což většina z vás už zvládla, odvést svou pozornost od perverzí. Většina z vás
to už udělala. Vaše oči už jsou lepší, ustálené. Přesto však jste dosud egoističtí, ješitní. Lidé jsou dosud žárliví, soupeřiví. Stále na
vás ulpívá určitý materializmus. A nově se ukazuje, že začínáte být připoutaní ke svým rodinám. Musíme to teď tedy přetvořit k
jinému účelu. Tutéž věc lze použít ke konání Boží práce. Dají se použít jako šest rukou sahadžajogína. Prvním je hněv. Musíte se
zlobit sami na sebe, když děláte špatné věci. Ne se cítit vinni, ale za špatnosti se na sebe zlobit. Vina je tou nejúčinnější cestou,
jak se toho nikdy nezbavit. Je to jako skladiště, vydržované jako soukromý archív, uzamčený. Trpěla jsem opravdu hodně kvůli
vašim pocitům viny, velice. Vyplouvají napovrch jeden za druhým. Jakmile se tedy cítíte vinni, musíte se na sebe rozzlobit: „Jak
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to, že cítím vinu, jak jsem to mohl udělat?! Tohle už nikdy neudělám!“ Rozviňte tedy hněv vůči sobě samému, ne vůči ostatním. A
hněv by se měl zachovat pro den válečného boje. Jinak až nastane bitva, všichni Ardžunové odhodí zbraně a bude se říkat, že
Ardžuna byl velký válečník, dokud nezačal boj. Nebudeme tedy plýtvat svou energií na boj s věcmi, které jsou pouhé stíny.
Nebudeme bojovat se stíny. Od sexu a zvráceností je třeba se odvrátit a zaměřit se na rodinu, na svoji manželku. Musíte
respektovat svou cudnost. Pak se to celé obrátí do cudnosti. Vést cudný život. Nechovat se jako pes, ale jako lidská bytost.
Veškerá pozornost tímto směrem se musí stát cudnou, což je vaše síla, vaše ochrana, vaše spojení s Božským. Ne vynucená
cudnost. Ale cudnost rovnováhy a porozumění. V rodině, s vlastní manželkou, můžete žít velmi cudným životem. Platí to stejně
tak pro ženy, řekla bych, že spíše pro ně. Neměly by jít na ruku chlapovi, který pomlouvá jejich manžela nebo je proti jejich
manželovi ponouká. Všichni takoví muži by měli být ze Sahadža jógy vyhozeni, ti, kteří se snaží ženám očerňovat jejich manžely.
Jedná se o zcela posvátný svazek, do kterého nesmíte zasahovat, nesmíte se stavět proti manželovi. Na to nemá nikdo právo!
Je-li tam nějaký problém, měli byste to dát vědět Mně. Tohle je známka stupidity. Dále je třeba přeměnit ješitnost na hrdost. Měli
byste být hrdí na to, že jste sahadžajogíni, velmi hrdí! Pozvedněte hlavu s hrdostí, že jste sahadžajogíni. Hrdost nikdy neomezuje.
Být hrdý je něco velkolepého. Ješitnost omezuje. Hrdost ve skutečnosti není nic jiného než projev sebeúcty. Žebrání, vypůjčování
si, napodobování druhých, to vše pochází z nedostatečného pochopení sebe sama. Z ješitnosti by se měla stát hrdost a hrdost
by měla být projevem sebeúcty. Sebeúcta je něco zcela jiného než ego. Jedno je skutečnost, druhé naprostá vyumělkovanost.
Muži by se měli chovat jako muži, a ne jako ženy, poslušní, jako voli uvázaní na laně, vláčeni svojí ženou. To oni musí vést
společnost. Indické ženy nikdy nebojovaly za práva žen, to dělali muži. Nikdy nebojovaly. To muži, protože muži jsou i otcové,
bratři a mají zájem o dobro žen. Ženy málokdy bojovaly. Vědí totiž, že jakmile začnou praktikovat boje s muži, nemá to konce.
Pochopily, že s muži musí žít, ne s nimi bojovat. To muži sami (za ženy) bojovali. I v Americe to byl Abrahám Lincoln, kdo bojoval
za osvobození žen. Ne ženy. Nesmíte tedy být egoističtí, nýbrž hrdí. Hrdí na to, že jste sahadžajogíni, hrdí, že jste se narodili v
době, kdy máte převzít povinnosti práce pro Boha. Že vás Bůh vybral. Měli byste na tu úroveň tedy vyrůst. Zjistila jsem totiž, že z
některých lidí se náhle stanou mrzouti, samotáři… v Sahadža józe. Těm nikdy nebude odpuštěno! Protože Bůh vám daroval tolik!
Řekněme, když vám někdo daruje diamant, jste hrdí, navléknete si ho a vystavujete na odiv. Když vám byl tedy darován váš Duch,
měli byste být hrdí a nechovat se jako samotáři. Někdo má pocit: „Odteď bych už neměl pracovat. Nebudu vycházet ven, budu
sedět doma a meditovat.“ Pro takové lidi není v Sahadža józe místo. „Tohle nemůžu dělat.“ Slovo „nemůžu“ by mělo zmizet ze
slovníků lidí, kteří se mají stát sahadžajogíny. Ti nemohou říct: „Tohle nemůžu dělat.“ Sebeúcta vám tedy dá ten druh
dynamičnosti, jaká je pro Sahadža jógu třeba. Uvážlivou dynamiku, moudrou dynamiku. Pak nebudu muset řešit žádné vaše
problémy. Vlastnosti jako soupeřivost a žárlivost by se měly napravit. Máte soupeřit sami se sebou, jako ten, kým jste, proti
tomu, kým jste byli. Kdo vyhrává? Vaše minulost, nebo přítomnost? Vaše přítomnost by si měla pospíšit, zrychlovat a zrychlovat.
Zanechávat minulost za sebou, jak jste toho jen schopni. Mezi sahadžajogíny by neměla být žádná soupeřivost. V nabývání…
Někdy jsem vás viděla soupeřit i v křičení, v ječení, v hrubostech jednoho vůči druhému, v tom probíhá velký souboj. Pojďme
soupeřit v soucítění v jemnosti, v sladkosti, v krásném chování. Kdo je kultivovanější, kdo je větší džentlmen, kdo je hlubší.
Udržujte si tak před sebou nějaký svůj vzor, někoho, o kom si myslíte, že je skutečný džentlmen, nebo ženu, která se chová jako
skutečná žena. Když si však naopak za svůj ideál vyberete ženu, která se chová jako muž, tak je to také špatně. Nebo muž, který
se chová jako žena, také není ideálem. Naopak. Žena, která se snaží poukazovat na to, jak jsou ženy jiné než muži, že ženy musí
dostávat to a to… V Sahadža józe není nic jako ženy nebo muži, že ženy musí dostávat tohle a muži tamto. Protože vy jste
Duchem. Jen ten plášť, který nosíte, to tělo, které máte, vaše světlo, vaše lampa, jsou rozdílné. Aby to světlo zářilo, žena musí být
ženou a muž musí být mužem. Jak jsem vám říkala včera, že jablko by se nemělo snažit být mangem a mango by nemělo chtít
být jablkem. Je hezké být nejlepším jablkem a je pěkné být nejlepším mangem. Tedy ti samotáři, kteří říkají: „Musíte se od všeho
osvobodit,“ se opravdu nechovají jako lidské bytosti, ale myslím, že jako… Ani nevím, které zvíře se tak chová. Jako když jste na
podpoře. Vy nemůžete zahálet, nemůžete. Pokud je to jen možné. Nelíbí se mi, když lidé berou podporu. Není to známka dobrého
sahadžajogína. Všichni byste měli tvrdě pracovat, mít kvalifikace, být schopnými lidmi, nejlepší ve všem. Dobří studenti, dobré
kuchařky, dobré matky, dobří otcové, dobří vedoucí pracovníci. Odkud jinak seženeme takové lidi? Nemůžeme být umývači
nádobí, že ne? Soupeření mezi ženami a muži tedy musí přestat. Ženy musí mít své místo a muži zase své. A ženy musí vědět, že
muži jsou jejich ruce. Jestliže vy jste šakti, oni jsou stroje. Nerozbíjejte tedy své stroje tím, že na ně křičíte, ječíte, srážíte je, děláte
z nich ustrašence. Nebudete tu pro vás žádné místo! Musíte jim dodat odvahu dělat Boží práci. Musíte je podporovat, pečovat o
ně, protože oni jsou ty stroje, oni jsou ty ruce. A vy jste tou silou. Samozřejmě, jestliže ty ruce jdou proti síle, budou trpět. Nemělo
by být ani žádné soupeření mezi vámi a dětmi, moje dítě, jeho dítě, nesmí být žádné takové soupeření. Odvraťte od toho svou
mysl. Mělo by být naprosté sdílení. Soupeření by se tedy mělo změnit ve sdílení. Jak moc se dělíme? Jak moc se dokážeme
dělit? Víte, pijani nemohou sedět a pít sami, musí mít další kumpány, s nimiž to budou sdílet. Zloději musí být v bandě deseti



zlodějů, aby kradli. Ale když přijde na nektar Boží lásky, jak bychom jej mohli mít sami? Nedalo by se z něj radovat, nedal by
vůbec žádné potěšení! Buďme k sobě tedy navzájem jemní a hodní. Lidé, kteří se budou těšit tím nektarem, by měli soupeřit v
jeho sdílení, díky čemuž ho budou dostávat víc a víc. Kdo se více dělí? Kdo je štědřejší? Materializmus by měl být přiveden ke své
kráse. Můžete mít jednu věc, kterou jste sami vyrobili. To je mnohem hezčí, než honit se za penězi a přepočítávat je. Byly by z vás
nakřápnuté hrnce. Skutečně! Ti, kteří od rána do večera přepočítávají své peníze, jsou opravdové nakřápnuté hrnce. Pořád ztrácí
peníze, mají něco s mozkem. Počítejte svá požehnání. Sledujte život, krásu ve hmotě. Jak pracuje to, co je živé. Podívejte se na
dřevo. Vidím, jak na něm život vytvořil svůj otisk. Není ale mrzutý. Není mrtvý. Není nemastný neslaný. Je plný života. Vidíte to v
umění. Vidíte to ve všem, co je krásné, ten odraz kreativní síly Boha a tu radost, kterou chtěl vyzařovat, abyste byli šťastní. Vy jste
se místo toho stali otroky hmoty, což si On ale nikdy nepřál. Vy jste mistry. A nakonec je tu vaše připoutanost k dětem, k vaší
ženě, vaše, vaše, vaše. Cokoli je mé, nejsem já. Můj dům není mé já. Moje tohle, moje, moje, toho se musíte vzdát. Mamatva musí
být zničena. Místo toho byste měli říkat „my“. „My“ je dobré slovo. Říkám „my“ tak často, až se lidé začali udivovat, co že oni…
Někdo se mě zeptal: „Matko, když říkáš my, co tím myslíš? Jak v nás můžeš vytvářet pocit, že jsme všichni jedním, tím, že říkáš
‚my‘?“ Řekla jsem: „Proč ne? Jste nedílnou součástí Mého těla.“ Cožpak nejsme „my“? Separuji snad svůj prst od svého srdce?
Jestliže jste nedílnou součástí Mého těla, pak musím říkat „my“, protože jsem si vědoma té kolektivní bytosti, která tu sedí.
Musíme tedy mluvit jako „my“, a ne „já“, „moje“. A když už musíte mluvit sami o sobě, mluvte ve třetí osobě. Například řeknu:
„Tato Nirmala teď odjíždí do Londýna.“ Opravdu, tak to je. Protože Mé tělo tam odjíždí, ale srdce zůstane tady. Říci tedy, že já
odjíždím, není pravdivé. Jestliže jsem Ádi Šakti, kam bych jela? Nejedu nikam, Já jsem všude. Kam bych mohla jít? Neexistuje
žádné místo, kde bych nebyla. A když už musím někam jet, tak jedině peklo je místem, kam bych jela nerada. Když tedy říkám:
„Tato Nirmala teď opustí Austrálii… Zítra odjedu.“ Co se tedy stane? Musí se přesunout jen toto tělo. To je vše. Takhle začnete
mluvit o svém těle: „Ta moje mysl, ta mysl pana X a Y.“ Je lepší říkat si pán, paní nebo slečna. „Tak slečno, vstaneš už?!“ Je lepší
se oslovit. Děti takto mluví, ve třetí osobě. Budete koukat, jak díky tomu uvidíte tu legraci za tím vším. Budete se umět zasmát
sami sobě. „Ó, tak pane, no tak! Teď se chováte takhle?!“ A stanete se skutečnými mistry sami sebe. Protože budete vědět, jak
tohle děcko zvládat. Dá vám to smysl pro vyzrálost. Říct tedy, že tohle je mé dítě, tohle je moje manželka… Samozřejmě se o
svou ženu a děti musíte starat, máte za ně zodpovědnost. Ale dělejte toho pro ostatní děti více, než byste chtěli dělat pro své
vlastní dítě. (Někdo přišel.) Toto naprosté ztotožnění se se svými dětmi, přespřílišná starostlivost, vás dostane do potíží. Musíte
mít víru v to, že vaše rodina je rodinou vašeho Otce, a Matka se o ně tedy stará. Když si myslíte, že se o svou rodinu můžete
postarat sami, prosím. Nebuďte tedy příliš starostliví, nemějte tolik obav, nebuďte ohledně své rodiny nervózní. Udržujte si velmi
společenskou povahu, aby se vaše děti nestaly také takovými. Učte je dělit se. Upadne-li jedno dítě, požádejte ostatní děti, aby
mu pomohly. Vytvořte místo, kde jim budete moci ukázat, jak když přichází dítě, které má problém s chůzí, ostatní děti
přispěchají a snaží se najít způsob, jak mu pomoci se z toho dostat. Učte je skrze divadlo, příběhy, nejrůznější věci, co je to
dobrota. Musíte pomáhat, aniž byste si uvědomovali, že pomáháte. Je to potěšení, je to výsada. Je to velká pocta, že to můžete
dělat. Musíte změnit své postoje, naprosto. Hodně lidí má ve zvyku dát jídlo nejprve svému dítěti, absurdní! To je naprosto
vulgární, svědčí to o špatném vychování. Nejprve musíte obsloužit druhé, a teprve pak vlastní rodinu. Ukrývat něco pro své děti,
schovávat jídlo pro své vlastní děti, to jsou znaky osobnosti, která je jako „kúpamanduka“, což je žába, která žije v malé studni.
Dostaňte se z toho. Vy muži se pokuste vytvořit vaši skupinu mužů a ženy by si měly vytvořit jejich ženskou skupinu. Muži by
moc neměli předávat ženám rozumy. To se nedělá. Přišla jsem na tolik podivných věcí a vůbec nechápu, odkud se tyhle věci
berou. Je to však kvůli tomu, že na jedné straně cítíte, že vaše rodina je vám příliš drahá, váš manžel je vám vším, že musíte být
stále v ústraní, pryč od všech ostatních lidí. Nebo se svého manžela naopak úplně vzdáte, že je k ničemu, že manželství není
úspěšné, a tak se přilepíte k něčemu jinému, co by měl být jakýsi vyšší cíl sebedestrukce. Ani jeden případ tedy není dobrý. Měli
byste stát za svým manželem, za svou manželkou, za svými dětmi, když je to správné. Ale nemělo by to být zjevné, nesmí to být
okaté. Dítěti máte říct: „Dobrá, já tě chápu, ale nebudeme to řešit na veřejnosti.“ Lidé by neměli poznat, že jde o vaše dítě podle
toho, jak zapadá mezi ostatní, drží se ostatních, dělí se s nimi. Takový by měl být sahadžajogín. Jak víte, sama jsem dosud ještě
ani nedala realizaci svým dětem. Věřili byste tomu? Nepředat jim vědění o Kundaliní. Můžete je učit. Vím, že jim to mohu předat
kdykoli, kdy budu chtít. Vůbec jsem se jimi nezabývala, jimi ne. Když si všimnete, kolik času trávím se svými vlastními dcerami…
Jen pramálo. Za celý rok jsem s nimi letos pobyla jen tři dny. Ty nejdůležitější vztahy v této době jsou k Sahadža józe a k
sahadžajogínům. Viděla jsem některé sahadžajogíny psát svým rodičům, matkám, bratrům mnohem více, než píšou ostatním
jogínům. To je tak udivující! Svým otcům, ale ne druhým sahadžajogínům. Musíte začít psát ostatním sahadžajogínům. Ti, kteří
bydleli v Londýně, kolik z vás píše lidem do Londýna? Navázali tam nějaká přátelství a vztahy? Nic takového. Jsou příliš
zaneprázdnění vlastními problémy. Nemají zájem vytvořit si ta pouta lásky. Jako by je Sahadža jóga nezajímala. Bydleli jste v
londýnském ašrámu, kolik z vás jim tam teď píše? Kolik dopisů píšete? Také jste se potkali na takovémhle programu. Kolik z vás



si píšete a udržujete kontakt? Kolik času zabere napsat dopis? Žádný. Doufám, že hned, jak se dnes vrátíte, všichni napíšete o
dnešních narozeninách, jak krásně jsme je oslavili. Ne vlastní rodině, ne svým lidem, ale ostatním. Všichni jsou všude možně,
víte, jak to mají. Napište jim, protože jak víte, oni jsou v čele celé věci. Když napíšete Gregoirovi, nebo můžete napsat Rúth do
Itálie, můžete napsat Genevievě do Janova. Potkali jste je všechny. Měli byste jim psát. Ženy musí psát ženám a muži mužům.
Arneau je v Lausanne, proč nenapsat jemu? On je tam. A jestlipak víte, že jeho manželka musí odjet rodit do Ameriky? Měli
bychom o sobě vědět velmi důvěrně. O kolika lidech takto vím Já? O tolika věcech, do všech podrobností. Takto se musíte
zaplavit tou láskou. Zítra pojedete do Ameriky nebo na kterékoli z těchto míst, kde už budete mít upevněné své bratry a sestry.
Pište jim o Matce, o čem přemýšlíte. Vy občas píšete jen Mně. Ale nikdy sobě navzájem. Nepište sáhodlouhé dopisy, hlavně ne
Mně. Pište ale hezké, sladké, poetické dopisy, oni budou šťastní, je to jako kdybyste poslali květiny. Když se tím inspirujete, bude
to velmi dobrý nápad. (Děje se něco?) Takto se vypořádáte s těmi šesti nepřáteli a uděláte z nich své sluhy. A použijte je pro svou
věc. Pak se z nich stane něco skvělého, budou z nich vaši pomocníci. Budou vojevůdci vaší armády. Budou vás zdobit. Máte to
ve svých rukou, s moudrostí to dokážete. V této době, když Mi už bylo… Vždycky jsem tu byla, stejně stará. Vždy jsem byla takto
vyzrálá, takto dětská, zrovna jako mladá dívka a stará žena, obě zároveň. Každý rok, vždycky. Jednoznačně jsem však dozrála v
pochopení lidských bytostí. Každopádně jsem už nabyla lepšího porozumění a dozrála jsem ve svých znalostech o lidech.
Protože když jsem se narodila, byli pro mě jako cizinci. Prostě cizinci, chápete? No, že tohle může říct Ádi Šakti… ale je to pravda!
Navzdory tomu, že jsem vás stvořila, byla jsem úplným cizincem. Ale teď už jsem vyzrála, skvěle jsem vás pochopila, vím, že jste
Moje děti, vím, jak moc Mne milujete a jak moc jsme si blízcí. Proč tolik pláče? J: Chce jít na záchod, Matko. Nech ho jít. J: On
chce, abych šel s ním. Snažím se ho přimět, aby šel sám, ale… Ať jde. Tak tohle je ono. Víte, tyhle děti jsou podle Mě hrozně
tvrdohlavé. J: Chce, abych šel s ním. To je bhútické, že? Můžeš sedět a on ať jde. Neposlechne. Měl bys jít. Vidíte? Dobrá, vezmi
ho. Co dělat? Jsou hrozně tvrdohlaví, bhúti. Takový velký kluk nemůže jít na záchod? Jen aby ho rušil, to je celé. Teď ho skutečně
musíš plácnout. Když ho dvakrát plácneš, ten bhút z něj uteče. Je třeba je dvakrát plácnout, příště už to neudělá. Pochopte, teď je
ho třeba plácnout. Ne příliš silně, ale ať pozná, že se vám to nelíbí. Bhútů se někdy nezbavíte jinak, než plácnutím, jak jsem viděla.
Obzvlášť u dětí to tak bývá. Dvě plácnutí přes tvář a jsou v pořádku. Protože to způsobují bhúti, a ti musí pryč. Na vše, co jsem
vám včera říkala o dětech, dbejte! Musíte své děti učinit přínosem pro Sahadža jógu, a ne přítěží. Pokuste se tedy vychovat je
správně. Pozvedněte je. Potřebují dobré vedení, abyste je zvládli. Na začátku musíte být velmi přísní. Potrestejte je, když dělají
něco špatného. Aby věděly, co je správné, co je špatné. A až vyrostou, užasnete, jakým budou přínosem. Některé děti jsou
opravdu skvělé. Ale když ty problémové děti mají příliš silný vliv, mohou zkazit i ty dobré děti. Proto raději podporujte děti, které
jsou hodné, které jsou velmi sladké. Vzpomínám na své mládí, na své dětství a na ten sen, jak se stal skutečností. Vše, o čem
jsem snila, se splnilo nad moje očekávání. Teď je to hotové. Alespoň co se Mě týče, už Mne moc nepotřebujete. Vše, co vám bylo
třeba poradit, už jsem vám řekla. Naučila jsem vás metody, jak zachránit ostatní a jak je utěšit. Víte vše. Teď se jen staňte mistry
tohoto umění. Zapomeňte na svou minulost. Všichni jste velikáni, všichni. Příští rok bych tedy měla vidět vás sedět na tomto
místě. Ne na Mém klíně. Samotné, učící své děti. Nechť nyní přijde na řadu druhá generace. První generace je dostatečně
zkušená. Teď musí přijít druhá generace a vy se o druhou generaci musíte postarat. Chci být skutečnou babičkou opravdu
skvělých vnoučat. To je obzvláštní výsada, skutečné povýšení a dozrání. Podívejte se na to. (silně prší) Chystá se rozvodnit vaši
Parramattu. (řeka v Sydney) Protože jsem teď řekla, že jsem Duch svatý. Zdá se, že každý přetéká štěstím a radostí. Děkuji vám,
že jste Mne zde přijali. A myslete na všechny sahadžajogíny, všude ve světě, na ně všechny. Myslím, že dnes bychom měli
rozeslat asi dvanáct telegramů, je-li to možné, do všech center, ve kterých bude stát, že jsme Matčiny šedesáté narozeniny
oslavili s nesmírnou radostí, že posílá požehnání a podobně. Budou z toho mít velkou radost. Ale podle indických počtů jsou
šedesáté první, protože i den, kdy jsem se narodila, byly narozeniny. To byl ten skutečný den narozenin. Oni tedy říkají šedesáté
první. A my budeme mít velký program také v Indii. Vám se dostalo velké výsady. A doufám, že i vy poskytnete zvláštní výsadu
Mě. Doufám, že letos vy všichni převezmete své nové role a nový styl života, kdy budete jemnými lidmi, ne poslušnými muži, ale
jemnými lidmi a poslušnými ženami. Ženy musí být spíše poddajné, domácké. Budou vypadat hezky. Zjemní tím, budou mít hezčí
úsměv, budou vytvářet spoustu radosti. Jsme tu pro dávání radosti, a ne abychom si užívaly nějakých práv, která jsou umělá.
Dávat radost. Kolik radosti vytváříme? Kolik radosti dáváme druhým? Dnes tedy, v den takové velké události, musíme cítit radost
ve svých srdcích. Velmi hluboko, uvnitř nás, leží zdroj této radosti. Musíme jít tedy hluboko do svého nitra a vnímat radost vaší
šedesátileté Matky, radost, kterou mám v sobě. Jděte hlouběji! Je tam! Radujte se z ní! A pak ji dejte ostatním. Měli byste žít jako
fontány radosti. Bůh vám žehnej!
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Nuže, podstata Sahadža jógy, jsem si jistá, že vám pan Gavin Brown vysvětlil, co to je. A mnozí z vás jsou sami ze Sahadža jógy.
Takže vám nemusím vysvětlovat všechny podrobnosti. Ale dnes musíme pochopit jednu věc - že je to velmi vážná doba, do které
jsme se narodili, nesmírně vážná. A když se díváme na život, nechápeme, že když propásneme tuto šanci našeho vývoje, nejenže
ji propásneme pro sebe, nejenže ji propásneme pro Anglii nebo jen pro jednu zemi, ale propásneme ji pro celé stvoření. Potíž je v
tom, že ve jménu Boha, ve jménu evoluce, ve jménu vyššího života se vynořilo tolik falešných lidí, že už není možné nikoho
přesvědčit, že v tom zůstalo něco jako Pravda. Za těchto okolností je třeba mluvit o Pravdě. Ale mluvení o Pravdě vám vůbec
nedává zkušenost Pravdy. Diskuse o ní vám ji nedá, je to jiná sféra, do které je třeba vstoupit, je to nové vědomí, které musíte
získat, abyste pochopili Pravdu. Na což nevím, kolik lidí je připraveno a kolik lidí by ji chtělo poznat, a i kdyby ji chtěli poznat, kolik
lidí ji získá. Takže problém je opačný. Není problém v tom, že máme málo lidí, není problém v tom, že vám Sahadža jóga nemůže
dát realizaci, není problém v tom, že nepoznáte Pravdu, ale celá situace je taková, že cokoli je falešné, cokoli je podvrh, cokoli je
pošetilé, hloupé, to oslovuje masy. Někdy mám pocit, že jsem vyvinula metodu, díky níž mohu dát opravdu masovou realizaci po
celém světě. Rozhodně jsem to dokázala. Ale problémem zůstává, že masy nemají zájem. Je jen velmi málo těch, kteří se
opravdu dokáží živě zajímat o svůj evoluční proces a chtěli by vyjít z nevědomosti, v níž žili. Ve všech egoisticky orientovaných
zemích je velmi těžké prokázat, že jsme stále nevědomí, že toho musíme hodně vědět. Je to velmi obtížné. Protože si myslí - my
víme všechno, protože jsme byli na Měsíci, jako Rusové říkají: „Nikdy jsme Boha neviděli, byli jsme na Měsíci, ale Boha jsme
neviděli.“ Je to jako říkat, že jsem přišla do třetího patra a Boha jsem neviděla. Kde sídlí Bůh? Kde se v nás projevuje? Jakým
způsobem se projevuje, tomu nechceme porozumět. Chceme vidět to, že pokud jsme díky svému úsilí nebyli schopni Boha
spatřit, pak neexistuje. Takový je náš postoj. Raději řekněme 'ne' všemu, co jsme nepoznali díky svému úsilí, protože dosud jsme
o Něm nevěděli. Takže neexistuje. Takže se v jeskyni otočíte, a když vidíte svoje stíny, věříte jenom v ně a říkáte: 'Nikdy
neexistovalo nic jiného, světlo neexistuje.' Takový postoj existuje, respektive se s ním vytrvale setkávám. A někdy nevím, jak jim
dát realizaci. Jak jsem řekla, je to naopak. Musíte hledat. Musíte o to žádat. Musíte o to skutečně prosit. Nikdo vám nepadne k
nohám a neřekne: 'Dobrá, dostaneš svou realizaci. Dobrá, měj to proboha, jen to měj.' Protože zde se nic neprodává. Jsme tak
moc zvyklí na propagaci, že si myslíme, že když se něco prodává, tak vás lidé musí přesvědčovat, žádat, prosit, 'můžete ušetřit
libry', víte, výprodej a podobně. Ale nic není na prodej. To je velmi těžké pochopit v současné atmosféře, kdy vůbec nevíme, jestli
můžete mít něco, co není na prodej. Ale, doufám, že pomalu to postupně všichni musíme pochopit. Nějak je na tom třeba tvrdě
pracovat. Někdy je to velmi frustrující a je to tak hloupé - jak lidé reagují, že prostě nevím, co na to říct. Třeba nedávno jsme měli
setkání v Brightonu. Celou dobu jsem se smála, ale je to tak smutné. Nějaký pán přišel na náš program a stěžoval si, myslel si,
říkal: „Nahrávali mě na video.“ Kdo měl čas ho natáčet na video, koho zajímalo pořizování jeho fotografií. Řekl: „Jsem generální
ředitel.“ No a co? V přítomnosti Božského, co je generální ředitel, co je král? Jen se nad tím zamyslete. Kým je? Co si o sobě
myslí? A stěžuje si na nás. Doufám, že kvůli tomu nepůjde na policii. Dokonce i zákony jsou někdy tak hloupé, že nechápu, jak
může mít právo si stěžovat, když přijdete na program, kde se natáčí videozáznam se mnou, a když jste vyfotografováni, jak si
můžete stěžovat? Mám pocit, že na jedné straně jsou takoví hloupí, zbyteční lidé a na druhé straně takoví velcí hledači. A jak se k
nim dostat? Jako diamant pokrytý spoustou bláta. Tolik bláta. Všechno je to bláto. Najít v něm tyto diamanty, ponořit se do
tohoto bahna nevědomosti, dostat ven tyto diamanty, které jsou ztracené. Je to taková starost, že mám někdy pocit, že to bahno
jim pokryje mozek, ego, všechno, a oni nemusí získat svou realizaci. Je možné, že jim tento bod unikne. Ve skutečnosti Božské
neví, co lidské bytosti vytvořily. Opravdu vám říkám, že Božské nemá ponětí, jaké nesmysly jste kolem sebe vytvořili. Všechny
druhy nesmyslů jste vytvořili ze své nevědomosti, ze svého ega, ze své volby, kterou jste měli. Nedokážu vysvětlit, proč lidé
vytvořili takovou nevědomost, kterou nelze zlomit, nelze ji odstranit. Protože jsou s ní tolik ztotožněni. Je to jako nalepená
známka, která nemůže z lidí pryč. A když se něco takového stane, cítíte - Ach, Bože! Celé stvoření bylo stvořeno, uskutečnilo se
celé dílo, lidské bytosti se tak dobře vyvinuly, z améby se dostaly do tohoto stádia. A nyní v této moderní době najdete lidské
bytosti tak hloupé, tak bláhové a obelhávající ostatní svou hloupostí a bláhovostí. Jak máme přistupovat k lidem, kteří skutečně
hledají, kteří byli hledači po celé věky? Ti, kteří hledali po celá léta, všechny své předchozí životy, kteří jsou ztraceni. Někdy je to
velmi velké zklamání. Ale přesto doufám v nemožné, doufám, že se dostaneme do všech koutů tohoto vesmíru, kde najdeme
všechny lidi, kteří jsou opravdovými hledači. Je to jejich právo na poznání, je to jejich schopnost poznat Božské. Není to pro
každého, protože někdo je generální ředitel nebo král nebo něco takového. Co na tom záleží v přítomnosti Boha, budou vytlačeni.
Nebude jim dovoleno vstoupit do Božího království. Komu bude dovoleno vstoupit do Božího království? Těm, kteří to poznali.
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Ani ne těm, kteří o Bohu jen mluví. Těm, kteří říkají: „My jsme uctívači Boha, tolik jsme se toho naučili.“ Těm řeknou: „Dobrá, jděte
se svými knihami na místa, odkud jste přišli.“ To, co musíte vědět, je skrze vaše vědomí, ve svém vědomí musíte vědět. Vědomí
musí být osvíceno. Není to to, co znáte tímto lidským vědomím, které je stále v bodě, o kterém říkám, že musí tolik růst. Nejprve
musí být probuzeno a pak musí růst ve svém světle. Je to tak dlouhá cesta, kterou musíme ujít i po realizaci. Někdy to nezabere
žádný čas, aby realizaci získalo mnoho lidí. Vím, že se to stalo u mnoha lidí. Ale oni nevědí, čeho mají dosáhnout. Je to tak
strašná věc, tohle ego, že lidé nechtějí vidět, co v sobě nemají, co mají mít a co si zaslouží. Jsou tak ztotožněni s egem a
spokojeni s ním, že nechtějí vidět tu krásu, která se v nich skrývá, Ducha, odraz Boží Lásky, která je jako to nejvyšší a nejcennější,
co si můžete představit. Nevím, kolik jsem v této Anglii měla přednášek a jak usilovně jsem pracovala. Samozřejmě, že tu jsou
výsledky, o tom není pochyb. Ale jde to tak pomalu. Ve srovnání s falešnými lidmi, ve srovnání s umělými lidmi, ve srovnání s
lidmi, kteří na vás vydělávají peníze, s těmi, kteří vás vykořisťují, ničí, Sahadža jóga funguje velmi pomalu. Nebyla bych tak
zklamaná, kdyby to bylo v době Krista, protože tehdy bylo velmi málo hledačů. Vlastně ani rybáři, které Kristus shromáždil, nebyli
hledači. Vy jste hledači Pravdy. A tolik z vás se narodilo jen proto, aby hledalo Pravdu. A kam jdeme? Co pro to děláme? Jaké
jsou naše představy o Pravdě? Můžeme mít vlastní představy, koncepce o Pravdě? Není to tak, že nám spoustu představ dalo
samo naše ego? Není to tak, že nechceme vidět Pravdu? V této zemi se setkávám s nejrůznějšími lidmi. Musím říct, že jsou velmi
vysoce postavení, velmi významní, někdo je lord a někdo je dáma a někdo je další významná osobnost a tak dále. Ale řekli mi:
„Kdo se chce změnit?“ Řekla jsem: „Opravdu. To je pravda.“ Protože si myslí, že jsou nejskvělejšími lidmi, jací se kdy narodili, a že
si všechna svá panství a tituly vezmou s sebou do nebe. Řekli: „Kdo se chce změnit?“ Řekla jsem: „Dá se k tomu říct taková
spousta věcí, ale jestli se nechcete změnit, tak to je definitivní konec, úplný konec. Nemůžete s nimi mluvit.“ Teď musím říct, že
tohle může fungovat jen s lidmi, kteří hledají, kteří chtějí skrze své vědomí poznat, co je Pravda. Musíte poznat svého Ducha. Bez
poznání svého Ducha nemůžete vědět, co je Pravda. Cokoli vám budu říkat, je plýtvání, naprosté plýtvání, protože dnes nemáte to
vědomí, abyste věděli, o čem mluvím. Takže první věc je, že vás žádám, abyste se stali Duchem. Je to tak jednoduché. Stejně
jako když se mám podívat do vaší kůže, budu muset použít mikroskop. A lidé pak řeknou: „Dobře, přes mikroskop vidíte, co
pouhýma očima vidět nemůžete.“ Ano? Dejme tomu, že si budu chtít poslechnout něčí srdce, pak mi lidé řeknou: „Použij
stetoskop, jinak si něčí srdce poslechnout nemůžeš.“ Fajn. Tehdy to nezpochybňujete, že ne, prostě si ho nasadíte a snažíte se
poslouchat. Proč to ohledně Ducha neuděláme stejným způsobem, proč neuděláme to, co je vám řečeno, že musíte získat svou
realizaci, že se nejprve musíte stát Duchem, že dokud toto vědomí není osvíceno Duchem, nemůžete vidět. Je to jako říkat něco
o barvách slepému. Musíte otevřít oči, ale ani tuto jednoduchou věc lidé nepřijímají. Důvodem je, že lidé jsou velmi naivní. Nevědí,
co to je, a také to nechtějí pochopit. Když vidíte, že někde stojí strom, a je tam mnoho stromů, musíte také vědět, že k nim patří
kořeny. Ale někdo vám řekl, že tam jsou kořeny. Nemusíte tomu věřit, ale proč se o tom nepřesvědčit, o to jde. Proč se nepodívat,
jestli tam kořeny jsou, nebo ne? Dejme tomu, že řeknu: „Ať už jste venku jacíkoli, uvnitř jste mnohem víc.“ Tak proč se na to
nepodívat? To je jednoduchá otázka, kterou bychom si měli položit: „Proč bych měl tomuto vidění klást jakékoli překážky, když
mi to dá jen to nejlepší na tomto světě. Pokud mi to dá, byť jen náznak, té krásné věci zvané Duch, proč to nemít?“ Nemusíte za
to platit, nemusíte se kvůli tomu namáhat, nemusíte dělat nic, ale musíte si to přát. To je to, o co mi jde, že když si to nebudete ze
srdce přát, tak Bůh vám nepadne k nohám: „Nyní po mně, prosím, prahněte,“ že ne? Je to tak jednoduché, a pokud, vy lidé,
pochopíte, že po tom musíte opravdu toužit, protože je to takový začarovaný kruh, musím vám říct, že tato Kundaliní (není zde
obrázek), tato Kundaliní je čisté přání uvnitř vás. Je to přání, které se ještě neprojevilo, ještě není probuzené ve smyslu, že působí,
ale ještě se neprojevilo. Je-li tomu tak, jak moc je důležité, abyste měli přání být zajedno s Božským, být v józe, být zajedno se
svým Duchem. Toto přání musí být silné, pokud to není silné přání, napadáte svou vlastní Kundaliní, jste proti Kundaliní a
Kundaliní pak nebude stoupat. Ale čeho tento mozek dosud dosáhl? Jen se na to podívejte. Musíte pochopit, čeho jsme tímto
mozkem dosáhli? Například ten hloupý ředitel, jen se ho zeptejte, co dobrého pro někoho udělal? Co ví o duchovním životě?
Čemu rozumí z Kristova života? Ale když pošle dopis, noviny jsou velmi ochotné to napsat. Jen se podívejte na celou tu hloupost.
Bez pochopení toho, že cokoli, co má jít k masám, by mělo být něco rozumného od rozumného člověka, který má být autoritou v
duchovním životě, o kterém mluví. Co dobrého ten chlapík udělal, to nikdo neví. Ale když já něco napíšu nebo nějaký
sahadžajogín řekne: „Podívejte, příchodem do Sahadža jógy jsme se zbavili všech svých špatných návyků, vyléčil jsem se z
rakoviny,“ nikdo vás nebude poslouchat. Myslí si, že jste blázen. Ale když něco napíše takový člověk, tak to zveřejní. Takže to
velmi jasně ukazuje, že žijeme s lidmi, kteří jsou opravdu nejen blázni, ale jsou to naprosto hloupí lidé, kteří nemají vůbec žádný
smysl pro to, jak mají žít a jak se mají posunovat. Tohle jsme se dozvěděli o tolika lidech, že někdy to musíte vzít na sebe, jít do
toho a zjistit, co je pravda. Jste to vy, kdo to musí zjistit. Víte, bylo by to něco podobného, jako když teď řeknu: „Tohle je místo,
kde je spousta diamantů,“ řekněme, že to řeknu, nebo: „Tohle je jeskyně, ve které, když se tam přesunete, je spousta zlata.“ To
zlato odtamtud nepřijde, že ne? Je to tak jednoduché. Chcete-li zjistit, jestli tam to zlato je, nebo není, musíte jít směrem k němu,



ale neříkám, že k něčemu máte jít nebo dělat něco takového, jen si to musíte přát a přát si to ze srdce. Je pro mě nemožné
vypracovat Kundaliní, pokud si to nepřejete, protože přání, čisté přání, je Kundaliní. Chápete teď můj problém? Čisté přání je
Kundaliní, a pokud jste proti svému čistému přání, co s tím mohu dělat? Mohu ji přinutit? Nemůžete ji vytlačit, chápete, jako
semínko, když chcete, aby vyklíčilo, musíte ho vložit do Matky Země, ale nemůžete z něj vyjmout kousek semínka a vzklíčit ho,
že? Je to živoucí proces a pro tento živoucí proces musíte mít čisté přání. A pokud tu toto přání není, mám pocit, že si rozbíjím
hlavu o kameny. Takže je důležité, abyste pochopili, že musíte mít toto přání, které je nejvyšší. Ale pokud jste spokojeni s věcmi,
které jsou zbytečné a nesmyslné, tak co s tím mám dělat? Teď mi jen řekněte jak někoho, kdo se zajímá o věci, které jsou
nesmyslné, přivést k rozumu. Myslím, že neexistuje žádná psychologie, která by je přivedla k rozumu, protože musíte mít přání
být v pořádku. Ale je to něco tak vrozeného, samotný proces je živoucí a nefunguje, pokud lidé nemají čisté přání. Tohle bylo
napsáno už dávno. Nedá se to změnit, nedá se to vnutit, nedá se to nějak vysvětlit, ani o tom diskutovat, ani se o tom hádat, nedá
se s tím nic dělat, musí to ve vás zafungovat. A teď, i když to na někom vypracujete, je možné, že ten člověk nedosáhne
požadovaných výsledků. To je možné. Může, ale nemusí. Takže když je situace tak obtížná a když jsou děti navíc tak neoblomné,
co může matka dělat? Natlačit je do toho. Víte, mám velké obavy, že toto ego, které je někdy tak sobecké a domýšlivé, se samo
uspokojuje a je velmi šťastné, a nedovolí vám, abyste se dostali do toho bodu, kde skutečně stojíte, kde máte všechny své síly,
kde jste pánem svého bytí. Nedovolí to. Ztotožnění se s egem je tak velké, že je snadné chytit býka za rohy, ale provést člověka
orientovaného na ego praxí Sahadža jógy, je velmi obtížné. Dnes jsem spíše v náladě, řekla bych, mírného znechucení, ale
přichází na mě i druhá nálada - naprostého soucitu a obrovské lásky. Že bych nějak měla něco udělat, abych těm lidem vnesla do
hlavy rozum. Něco by se jim mělo stát, protože jinak to, co vidím, je naprostá katastrofa. Přijde to, věřte mi, přijde to. Nechci vás
strašit jako paní Thatcherová o Rusech. To může být jen představa. Ale tohle je skutečné a já vám říkám, že to k nám přijde.
Přijde to jako nemoci, sebezničení. Ale největší věc je selhání samotného Boha, že nedokázal komunikovat s vámi, lidmi, kteří
jste byli speciálně stvořeni, kteří jste byli přivedeni na tuto Zemi v tomto čase, kteří máte mít Království nebeské. A najednou
zjistíte, že všichni propadli sítem. Sahadžajogíni se také někdy cítí velmi frustrovaní, já vím. Ale ať už je to jakkoli, pokud jde o mě,
mám teď obrovské přání. Ale jsem natolik bez přání, že ani toto přání nemusí fungovat. Víte, jsem člověk bez přání. Co s tím
naděláte. Takže žádám sahadžajogíny, aby měli přání, aby lidé měli tuto velkou touhu stát se Duchem. To je to největší, co
můžeme dát svým bratrům a sestrám, potomkům, lidem, kteří jsou dnes dětmi, tomuto krásnému světu. Potřebujeme tato
krásná světla a krásný čas, kterým se všichni mají těšit. Doufám, že ti, kteří přišli poprvé, pochopí mé obtíže a pokusí se
vynasnažit, aby si přáli pouze svoji seberealizaci a nic jiného. Přejte si jen toto. Žádám vás, abyste si přáli svou seberealizaci a
zapomněli na všechno, dokonce i když jste generální ředitel nebo možná král Jiří V. Raději zanechte všechny své pozice venku a
jen si přejte, abyste se stali Duchem. Víte, rozdíl mezi mnou a Kristem je tento - byl už tak znechucený, že řekl: „Nechte mě
ukřižovat.“ Samozřejmě to bylo v plánu, že má být ukřižován. Ale chci říct, že to teď problém nevyřeší. Musím se postarat o to,
abyste všichni nějak dosáhli svého vzkříšení. Je to jako přání matky, která chce vykoupat dítě a nějak ho očistit. Takže jakýmkoli
způsobem chcete - ať už chcete čokoládu, nebo ať chcete trochu pokárání, nebo jakkoli chcete, jsem ochotná to vypracovat, ale
prosím, alespoň si přejte, abyste měli svou seberealizaci. Nechť vám všem Bůh žehná! Doufám, že ti, kteří dostanou realizaci, se
skutečně usadí, pochopí, že je to dnes vaše zodpovědnost, že jste se narodili tady v této zemi, což je pro mě a pro Sahadža jógu
výjimečná věc, a že byste měli získat seberealizaci, velmi dobře ji pochopit, strávit ji a vrůst do ní a stát se velmi, velmi silnou
osobností, kterou máte být. Ale i taková maličkost, jako když řekli: „Sundejte si boty.“ Protože, víte, boty vás trochu stahují.
Dokonce i jen o tolik, když je požádáte - 'Ách' - jako bych po nich chtěla sto liber! Ani takovou maličkost nechtějí udělat, a proč
jsou tady, to nechápu, takovou dálku jdou kvůli čemu? Nechcete získat svou realizaci? Nechcete získat největší požehnání
Božského? Co mám tedy dělat? Jak s vámi mám jednat? Možná jste velmi vzdělaný člověk, dobrá, vzdělaný člověk, ale dosud
jste nic nepoznali. Děje se to v případě guruů, děje se to v případě všech, drží se gurua, drží se gurua, kterého se nemohou vzdát,
ať je jakýkoli, je to další druh ega, protože si myslí: 'Dobrá, udělali jsme něco špatného, co je na tom, když jsme to udělali, tak
jsme to udělali a pokračujeme.“ Toto je další kategorie lidí, kteří se nechtějí vzdát ničeho, co je nesmyslné. Pak je třetí kategorie,
která jen čeká: „Dobrá, ať přijde katastrofa. Čekáme na ni,“ chci říct, že mi řekli: „Matko, to nevadí, nedělejte si starosti, my
čekáme na katastrofu. Kdy přijde? Jen nám to řekněte. Všichni netrpělivě čekáme. Jestli přijde, tak je to moc dobře, teď jsme s
takovou situací smíření.“ Na pařížských ulicích, najdete mnoho takových, kteří diskutují o tom, kdy se potká deset hvězd, takže se
všichni srazíme a bude z toho pěkná kaše. Musím vám říct, že z nás žádná kaše nebude, ale něco strašného, co je tisíckrát horší
než to, co děláte na pařížských ulicích. Ale tento přístup tří typů lidí, nevím, říkám si, že teď už jsem v Londýně tolik dní a blíží se
čas mého odjezdu a já nevím, co se teď stane, protože sahadžajogíni jsou sami zoufalí a všichni se chtějí usadit v Indii.
Nedovolím jim, aby se v Indii usadili, dokud nebude mít realizaci alespoň polovina Angličanů. Ano, to je zcela jisté. Jestli si
myslíte, že když tam teď Matka odjela, tak si vezměme svá zavazadla a usaďme se v nějakém pěkném ašrámu a užívejme si, nic



takového! Musíte tvrdě pracovat. Musíte nějak dát realizaci alespoň polovině Britů; pokud to nedokážete, nemůžete si užívat
odpočinku a já si také nebudu moci za svého života odpočinout, pokud se toto nestane. Doufám, že všichni chápete moji starost,
mou obrovskou starost a lásku ke zdejším Britům, kteří musí pochopit, jaké je jejich místo v tomto velkém Božím díle a jak k
tomu mají přistupovat. Nechť vám všem Bůh žehná!



1983-0724, Guru púdža, 24/07/1983, Lodge Hill, Sussex, Anglie,

View online.

Dnes jsme se tu všichni sešli, abychom udělali Guru púdžu. Váš Guru je nejprve Matkou a pak Guruem a to Mi hodně pomáhá.
Dříve jsme měli také mnoho Guru púdží, většinou v Anglii. A mohli byste se podivovat, proč Matka vždy jaksi dělá Guru púdžu v
Londýně. Časově to vychází tak, že na Guru púdžu jsem zde, touto dobou musím být v Londýně. Takže tolik let už děláme Guru
púdžu v Anglii. Jestliže se vše děje ve shodě s ritambára prádžna, pak tu musí být nějaký důvod, proč je Matka kvůli Guru púdže
zde v Anglii. V Puránách je uvedeno, že Ádi Guru Dattátreja uctíval Matku na březích řeky Tamasy. Tamasa je totéž, co vaše
Temže a On sám přišel a zde Ji uctíval. A druidové, kteří se projevovali ve Stonehenge a tak dále, pocházeli z té doby, z té skvělé
země Šrí Šivy, Ducha. Takže Duch sídlí zde tak, jako v srdci lidských bytostí a Sahasrára je v Himalájích, kde Sadášiva existuje na
Kailáši. Toto je velké tajemství, proč jsme zde měli tolik Guru púdží. A dnes to vrcholí touto zvláštní Guru púdžou v roce
šedesátých narozenin vaší Matky, což má velmi zvláštní význam, jelikož je to Guru Sašthi - dnes se slaví šedesát let vašeho
Gurua. A proto je to veliká příležitost, že jste se tady všichni sešli opět vlivem ritambary prádžni. Tedy vše, co se stalo, stalo se v
důsledku vlastního dárku přírody pro vás a všechno se tak dobře vypracovalo, protože to bylo přání Božského a plán Božského.
Tedy řeka Temže, které říkáme Thales - víte, Angličané mají metodu, jak všechno poangličtit. Podobně vytvořili Bombaj - Mumbai
je Bombaj, nebo Calcutta, jako jiná taková slova. Jako Váránasí bylo předěláno na Benáres. Řeka Temže, která byla ve
skutečnosti Tamsa, byla nazvána jako Thames. Tedy ze jména Tamsa bychom měli vědět, že to je místo Tamo guny. Je to místo,
kde odedávna žili levostranní. Takže lidé byli velmi zbožní, levostranní lidé emocionálního typu a uctívali Boha natolik, že
přistupovali k obětem - jagňas a tak dále. A žil zde Dattátreja a meditoval na březích řeky Temže. Proto nám má Guru púdža zde
poskytnout skvělé zázemí pro probuzení vašeho Guru principu. Musíme se dostat ke kořenům všeho tak, abychom pochopili
jeho důležitost. Pokud a dokud nepoznáte kořeny a tradice v pozadí, nemůžete pochopit hloubku, důležitost ani sílu žádné
púdže. Dnes jsme se zde shromáždili, aby- chom udělali Guru púdžu, znovu. Důvodem je, že máme v sobě Guru princip, jak jsem
vám říkala minule a také jsem podala složitě Desatero, jak je uvnitř vás vyjádřeno, což popisují rozličné typy naší vnitřní podstaty.
Ta podstata Guru púdže se v nás má probudit. Proto máme tento program zde. Je tedy důležité, že musíme v sobě upevnit
dharmu. Bez dharmy nemůžeme vzestoupit. A jak jsem vám předtím říkala, čistota naší bytosti spočívá na tom, jak nábožně
dharmu následujete. V Mojžíšově době se to vypracovalo a všechna pravidla a nařízení byla vytvořena pro realizované duše. Ale
jak jsem četla v jedné z knih - bylo to moc dobré, protože kdybych to řekla, lidé by nevěřili, že se to musí změnit. Myslím, že
během řeči by zde děti neměly být, je lépe je vzít ven. Po projevu je můžete vzít dopředu - ty, které dělají hluk. Ty, které jsou zticha,
to je v pořádku, ale ty, které dělají hluk, raději odveďte ven. Chystají-li se tropit hluk, je lépe být venku nebo poblíž dveří, takže když
dělají hluk, můžete je vzít ven, aby nerušily. A během púdže je to v  pořádku, měli byste být u brány, dveří nebo na nějakém místě,
odkud můžete odejít. Takže zákony a nařízení, které byly lidským bytostem dány, byly ve skutečnosti pro realizované duše, které
by porozuměly. Když ale Mojžíš zjistil mravy lidských bytostí, musel to proměnit ve velmi přísná pravidla, jelikož na lidské bytosti,
jakými jsou, je nutno být obzvlášť přísný. Nechápaly nic jiného, než strach. Pokud máte v ruce nějaký klacek, můžete je dát do
pořádku. Bez toho klacku nebudou lidské bytosti poslouchat. Jsou v pořádku pouze tehdy, když je tu strach. Tedy když vidíte
dnešní podmínky všech národů, těch, které mají vůdce, či premiéry nebo prezidenty, všichni jsou to lidé obzvláště přísní, velmi
panovační a velmi nevlídní. A obvykle se lidem takoví lidé líbí. Dokonce i Hitler uspěl kvůli takové povaze. Tedy charakter
nějakého gurua je velmi přísné povahy pro lidi, kteří nejsou realizovaní. Běžně žádný guru - dobrý guru, satguru, nerad mluvil příliš
k lidem. Házeli kameny nebo nechtěli mluvit k lidem, kteří nebyli realizovaní. Ale pokud realizovaní jsou, tito guruové změní svůj
postoj vůči lidem, kteří se s nimi chtějí setkat. Existuje obrovský rozdíl mezi člověkem, který je realizovaný a nerealizovaným
podle Božího protokolu. Člověk může být králem, či něčím takovým a bude požádán, aby seděl venku. Nemá to nic dělat s tím,
jakému postavení se těšíte. Jakmile je realizovanou duší a pokud není posedlý, je mu poskytnuto nejvyšší postavení. Jste-li ale
posedlí, pak mu také guru řekne, „Vypadni odtud, nejdřív se zbav svojí posedlosti a pak přijď.“ A byla zde všechna tato přísná
pravidla, že ten a ten člověk musí být zabit, takovému a takovému člověku musí být vyměřen trest utětí rukou, utětí nohou,
dokonce úplné zničení očí. To se dělalo, protože nebyli realizovanými dušemi. Myslím, že to bylo velké Mojžíšovo poznání, že
přijal jiný druh zákona, který je nyní znám jako šaríja a to je to, co následují muslimové. Myslím, že svým způsobem je to dobré,
protože lidé, kteří jsou normální, si opravdu takové zákony zaslouží, ale nemělo by to být tak fanatické, že nerozlišujete mezi
realizovanou duší a nerealizovanou duší. Nyní bude ve vás probuzen váš guru uvnitř, pokud jste na sebe přísní. Tento bod je
velmi důležitý. Dokud a pokud nejste na sebe přísní, nebude ve vás ten guru probuzen. Lidé, kteří jsou línými hlupáky,
neschopnými cokoliv obětovat, kteří velmi milují pohodlí, nemohou nikdy být guruy, berte to ode Mne. Mohou být dobrými
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organizátory, mohou být čímkoliv, ale nikdy guruem. Guru by měl být svolný žít způsobem, kterým žít musí. Měl by být schopen
spát na kamenech, měl by být schopen spát za jakýchkoliv okolností. Ne, že by žák na něj naléhal, ale měla by to být jeho vlastní
přirozenost, že se umí sám přizpůsobit. Pohodlí se nemůže ke guruovi připlížit. Takže ti z vás, kteří chtějí mít probuzený svůj
Guru princip, musí vědět, že by neměli vyžadovat pohodlí. Dokonce i takové věci, jako tanec, který jste včera viděli, člověk musí
dělat skutečné tapasja. Musíte dělat usilovné odříkání, dokonce se nemůžete naučit takovou věc, jako tanec, aniž byste kvůli
tomu přijali pokání. Je důležité, aby guru prošel vším odříkáním. Sahadžajogín tím projít nepotřebuje, ale sahadžajogín guru to
dělat musí. Musíme mít odříkání, a odříkání mohou být určitým druhem přání, která máte. Předpokládejme, že máte velmi rádi
jídlo, prostě nejezte jídlo, které jíst chcete. Pokud máte velmi rádi sladké jídlo, pak jezte něco velmi hořkého umocněno na sto
osmou. A když máte oblíbený nějaký druh velmi… - jako mají Indové, někdy velmi kořeněné jídlo, pak jezte velmi nevýrazné jídlo,
bez soli… Naučte svůj jazyk chovat se slušně. Pro gurua se nesluší věnovat svou pozornost jídlu. Viděla jsem některé jogíny, kteří
jsou v pořádku, a plně soustředění, když je tady jídlo, ale když dojde na program, žádné soustředění nemají. To je smutná věc,
takoví lidé nemohou být guruy. Mohou být kuchaři, dobrá, či mohou být ochutnávači jídla nebo něčím takovým. Bude jim to lépe
vyhovovat, ale pokud mají být guruy, musí se naučit kontrolovat svůj jazyk a svá přání. Mám tím na mysli, že půst je pro
sahadžajogíny dobrý, půst je velmi dobrý. Po celý čas se starají, co budeme mít k obědu, co budeme mít k večeři. Takoví lidé
nemohou mít probuzený svůj Guru princip ani nemohou být guruy. Tak buďte prosím opatrní. Guru musí mít nad jazykem
kontrolu. Musí vědět, kdy se rozzlobit a kdy být vlídný. Musí vědět, co a kdy říci, kolik toho říci. Proto je mnoho guruů mnohem
úspěšnějších, když nemluví. Mlčení je nejlepší způsob, jak ostatním pomoci, ale pokud dojde na vysvětlování Sahadža jógy,
mluvit byste měli. Viděla jsem ale u některých lidí, jak jsou velmi výmluvní, když dojde na nesmyslné věci, ale když dojde na
Sahadža jógu, nevědí o ní nic. Musíte tedy být mistry Sahadža jógy, pokud máte být guruem, nikoliv pouze v mluvení, ale ve svém
chování, ve všem. A "karamat" - zázrak, je to... nevím, zda používáte charismatická slova, nebo říkáte, jak to udělat, jak zvednout
Kundaliní, jak ji přivést do Sahasráry, jak prolomit Sahasráru, všechny tyto věci musíte znát. Umět využít své znalosti se nazývá v
sanskrtu vinijóga. Guru princip se v člověku probudí, když on sám něčeho dosáhl. Představte si gurua nedouka, který vede řeči
jako nějaký guru. Skončí nakonec jako učedník. Musíte být mistry sami sobě, ale když do vás Guru princip vstoupí, musíte to
dávat ostatním. Jde o to dávat to ostatním. Abyste dávali ostatním, musíte být na vyšší úrovni, musíte být na velmi vysoké
úrovni. Pokud lpíte na penězích, pokud lpíte na jídle, pokud lpíte na světských věcech, nemůžete dávat. Vyššího stavu, než
tohoto, je možno dosáhnout. Stav, který je Mou přirozenou vlastností, ale může být dosažen. Znamená to, že nesmíte mít žádnou
takovou závislost, že všechna pravidla a předpisy, řeči, jako že se nebudu starat o jídlo, že bych se měl postit a tak dále, to
všechno skončí. Když jíte, "nejíte", to je ten stav, který bychom měli mít, že to jídlo jíte a když se zeptáte: „Už jsi obědval?“ „Já
nevím ...“ „Budeš obědvat?“ „Já nevím ...“ Naprosto lhostejní k problémům těla. „Kde jsi spal?“ „Já nevím ...“ „Co jsi jedl, co budeš
mít?“ „Já nevím ...“ Tento druh stavu se jmenuje stav atíta, kde jste nad tím a cokoliv děláte, děláte proto, protože se to má
udělat. Aniž byste tomu věnovali pozornost. Je to automatické. Nic není důležité, ale to je - před tím, než se stanete atíta, musíte
sami sobě říci: „Nic není důležité“ - víte, to je avir bháva - stav nazývají to jakási divadelní hra, do které se musíte zapojit. „Ó, nic
není důležité, ten koberec není důležitý, měl bych zkusit spát na betonu.“ To je to první, co musíte udělat. Ale po nějaké době se
stane, že si nevzpomenete, zda jste spali na betonu nebo na posteli. „Kde jsem spal? Já nevím.“ To je stav atíta. A tohoto stavu
mají teď mnozí sahadžajogíni dosáhnout ve stavu, kdy jste nad. Řekněme, že je někdo před vámi a vy jste se rozzlobili. Dobrá,
dáte jim pěkně zleva, zprava, zleva, zprava a pak se v příští chvíli smějete. „Ty ses na toho člověka zlobil? - Já nevím, zlobil jsem
se?“ Jako Buddha jednou v jedné vesnici cosi řekl a byl tam nějaký strašný chlap, který povstal, a řekl Mu spoustu věcí. A když
odešel do další vesnice, ten chlapík pocítil: „Ó, neměl jsem to dělat“ - možná levá Višuddhi. Šel tedy za Ním a řekl: „Pane, lituju,
řekl jsem to a neměl jsem to říkat. Nevěděl jsem, že jsi Osvícený, tak se to stalo, tak mi prosím odpusť.“ Buddha řekl: „Kde, kdy jsi
to řekl?“ Chlap řekl: „V poslední vesnici.“ „Ó, v poslední vesnici jsem tam sám zanechal všechno a nemám s tím problém.“ To je
stav atíta, kterého musíte dosáhnout. Takže to ani nepociťovat, to není důležité. Když tato ztotožnění zcela odpadnou, děláte věci
ve stavu akarma - nečinnost, kde jako slunce svítí a není si vědomo, že svítí. Když vibrace proudí a vy si nejste vědomi, že proudí.
Začalo to ve vás už pracovat. Překvapuje vás, že zvedáte ruce a Kundaliní se zdvihá. Vy vlastně nevíte, že zvedáte Kundaliní. Jak
ji zvedáte? Vy to nevíte, to je ono. Tento stav už ve vás nastartoval atíta, ale upevněte ho ve všech oblastech života, že vždy jdete
nad to. A když se vám to podaří, je to to nejvyšší, čeho musíte dosáhnout. U inkarnací je to velmi odlišné, je to obráceně. Všechno
je obráceně. Nemusí dělat nějaké tapasja - odříkání. Nemusí hladovět, nemusí se sami očišťovat, Cokoliv dělají, je puňja -
zásluha. Nemusí také shromažďovat puňji. Když někoho zabijí, je to dharma. Pokud někoho uhodí, je to dharma. Nic neudělají
špatně. Jsou zcela neposkvrnění. Když někoho oklamou, když někoho ošidí, je to naprosto v pořádku. Jelikož se pro vyšší cíl
musíte vzdát nižších cílů. Víte, je to odůvodněno naším každodenním životem, že když bráníte svoji zemi, je tam váš nepřítel,
pokud musíte bránit svoji zemi, nemůžete ho zabít. Můžete ho napálit, diplomaticky ho můžete oklamat. Je to dovoleno, proč?



Protože se pro vyšší cíl musíte vzdát nižších cílů. Ale pro inkarnaci je to vždy vyšší cíl. Ona se vůbec nestará o menší cíle.
Nemusí rozvažovat, přemýšlet, zdůvodňovat, školit se nebo tvořit nějaké drama či cosi takového, vše je to vykonáno. Dokonce i
pohyb, každý pohyb, každé pohnutí nějaké inkarnace má v sobě zvlnění, které je pro dobro. Není nic, dokonce ani na chvilku není
taková, aby nebyla pro dobro světa. Tedy inkarnace je zcela odlišná záležitost, kterou není možné dosáhnout, kterou se musí být.
Tedy například, inkarnace je bhokta, je utěšitel, dává radost ve všem. Například, mnozí lidé tvoří, nyní zde máme koberec z
Turecka. Tyto koberce vytvořili turečtí lidé kdysi pro posezení nějaké inkarnace. Tedy ritambara prádžňja to oživí takovým
způsobem, že to aspoň mohu vidět, nebo to mít tak, aby jejich duše byly požehnány a aby se cítily pěkně. Řeknu vám například,
že Michelangelo netvořil pro papeže ani pro všechny ty zbytečné lidi, kteří tam chodí. Ani Blake netvořil všechno to dílo pro
zbytečné lidi, kteří chtějí přijít a vidět nahé umělce. Vše to bylo uděláno pro inkarnaci, aby to viděla. To je způsob, kterým nejvíce
požehnají, protože oni jsou nad tím, nic se jich netkne, nic není důležité, není to ale rozumové nebo něco, že by se sami školili, ale
je to tam automaticky. Jako se Šrí Krišna musel oženit se šestnácti tisíci ženami. Dovedete si to představit? V oněch dobách
monogamie by byl stokrát stíhán. Důvodem bylo, že měl šestnáct tisíc sil a On se měl narodit na tuto Zemi s těmito šestnácti
tisíci silami a pět prvků se stalo Jeho královnami. Musel se nějak ospravedlnit, aby je měl kolem sebe. A jako mám Já nyní
sahadža- jogíny, kterým jsem, domnívám se, dala realizaci, tak jsem automaticky vaše Matka, to je potvrzeno, ale pro Něj z toho
nebyla jiná cesta, než se oženit s těmito šestnácti tisíci silami. A tak se oženil, ale nikdy nebyl ženatý, byl po celý svůj život
svobodný mládenec. Protože je Jógéšvara a také je brahmačárin. Kdo může oženit ... Jeho? Pro Něj jsou všechny ty světské věci
prostě divadlo, které vůbec nemá význam. Je to jen divadelní představení. Člověk, který není inkarnací, by se neměl pokoušet jí
být. Není to právo lidské bytosti. Podobně jako policista, který stojí na silnici, když dá ruce napravo či nalevo - my podle nich
jdeme. Ale řeknete-li nějakému bláznu, aby šel a postavil se tam, zavřou ho. Tak pro normální lidi, dokonce, i když jste nějaký
guru, neměli byste jim dovolit, aby se dotýkali vašich chodidel. Pouze chodidel inkarnace je nutné se dotýkat, a nesmíte se
dotýkat nohou nikoho jiného. Samozřejmě, v samajačáře - jako máme v Indii zvyk dotýkat se chodidel otce, protože otec je
představitelem otce ve vás - nebo matky. To je symbolické, ale ve skutečnosti se vy nikomu jinému neodevzdáváte, než nějaké
inkarnaci. Také, je-li to váš učitel v nějakém oboru, či nějakým způsobem mistr, musíte se dotýkat jeho chodidel. Dokonce, když
vyslovíte jeho jméno, musíte se vytahat za uši. Ale nikdo, žádná lidská bytost, by se neměla dotýkat vašich nohou, obzvláště
sahadžajogíni by neměli. Nikdo by neměl nikoho žádat, aby se dotýkal vašich nohou. Někoho staršího můžete, to je jiná věc, ale
ne jako gurua. Je to velmi nebezpečná věc, když s tím jednou začnete - víte, co se stane s mnohými - že prostě odejdou ze
Sahadža jógy. Abyste v sobě rozvinuli guruovský princip, musíte především zcela rozvinout sami sebe. Musíme vědět, jak sami
sebe rozvinout ke Guru principu. Jak jsem vám říkala dříve, máme v sobě deset principů a měli bychom rozvinout všech těchto
deset principů takovým způsobem, že budeme vyčnívat nad ostatními. Včera jsem vám říkala, že když děláme dhjána - dhárana -
samádhí a dosáhneme požehnání ritambary prádžni, pak vložíme celou věc do různých oblastí, nazývanými déša - oblast nebo
bhúmí - země. Je otázkou, jak toho využít - je to prostřednictvím manter, čistěte to mantrami, čistěte to svojí pozorností, každý
den musíte vědět, která čakra se musí čistit. Musíte o sobě vědět, kde je problém, jak to má být vyčištěno, jak to musíme vyčistit.
Neberte to za dané. Mnozí lidé, kteří mají, řekněme, levostranný problém, jenom jim přinesete citron a čili a domníváte se, že
Matka práci udělá. Mohu tu práci udělat jen dočasně, ale pokud tam nastane opět vakuum, vy to nasajete. Víte... tato vakua
uvnitř vás mají zase hlad, aby si dala nášup. Tedy vaší prací je odstranit toto vakuum a kvůli tomu se musíte zbožně pustit do
všech svých závad. To je pro vás všechny ta nejdůležitější věc. A snažte se věnovat plnou pozornost všem těm rozličným déšám
- to jsou národy, jak se tomu říká. A když jste to jednou vyčistili, je to osvícené, je to plné světla potom tomu říkáte pradéš, což
znamená, že déša byla osvícena. Když toho bylo jednou dosaženo, pak jste dosáhli bodu, kdy se můžete stát guruem, ale ještě
nejste satguruem. Abyste se stali satguruem, musíte dosáhnout stavu atíta. Stav atíta je takový, že ta osoba, která není dobrým
člověkem, se bude před vámi třást. Člověk, který je lhář, kdo podvádí lidi, ztratí svůj jazyk - řeč. Člověk, který má chlípné oči, který
je člověkem, který se neumí kontrolovat, bez jakékoliv kontroly nad svou myslí, co se týká žen, co se týká mužů, takový člověk
bude mít ve svých očích třes. Někteří z nich se budou třást, ti, kteří jsou posedlí, se budou z toho třást. Všichni budou odhaleni ve
světle satgurua. Když toho dosáhnete, nebudete s nimi muset bojovat, oni se odhalí sami a vy nebudete muset dělat nic. Jednou
Mi bylo řečeno, že existuje jakási služebná, která je v rodině velmi posedlou osobou. Řekla jsem: „Zbavte se jí.“ Jela jsem na
letiště a po cestě jsem se v tom domě zastavila a ta služebná šla zrovna dovnitř a byla tam velká strouha s proudící vodou,
myslím, že to ani nebyla strouha, ale cosi otevřeného a ona Mne uviděla a spadla do toho. Řekla jsem: „Ó Bože.“ Řekla jsem
šoférovi, aby popojel s autem trochu dopředu. A ona do toho spadla. Stává se to. Cestovala jsem jednoho dne letadlem a nějaký
pán vpředu začal prostě skákat. A nějaký sahadža- jogín se zeptal: „Vy děláte transcenden.meditaci?" Pán řekl: „Jak to víte?“
Jogín povídá:: „My to víme.“ Sedla jsem si tedy dozadu. Možná, že mají všechno... Může přijít nějaký den, kdy začnou takto
skákat. Nebo pilot třeba může začít skákat. Je to pro Mne velký problém. Dokonce i světla... ... vejdete do kostela a najednou



zjistíte, že světla takto explodují. Zjistila jsem také, že i při velkých banketech, když tam sedím, najednou každý přijde a posadí se
a všichni jejich bhútové se shromáždí kolem, oni začnou skákat a lidé se začnou dívat: „Co se děje, hoří tam?“ Tolik věcí se může
stát, například jeden pán byl velice posednut ve válce - přišli jsme na loď, kde byla malá plošina, na kterou jsme museli nejdřív
vyskočit, a plošina začala dělat takhle - chlapík nevěděl, co s tím, nechápal, proč se to děje. Když dosáhnete toho stavu, nemusíte
se dohadovat nebo něco dělat, dokonce i když zvednete oči, stane se, že takový člověk bude mít problémy. Nebo vyskytnou-li se
nějací egoisté, ti roztají. Nejdříve musíte hrát divadlo gurua, oblékat se prostě a jednoduše, musíte se chovat způsobem, který je
velmi laskavý a vlídný, protože je musíte přitahovat: „Pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem.“ To je reklama, inzertní oddělení. A
když se to jednou udělá, odehraje se drama, bude to velmi brzy odhaleno. Oni zjistí, že nejste k ničemu, že jste pouze dramatik či
herec. Jakmile je drama u konce, můžete před ně chytře přivést své skutečné Já. Neukazujete jim zpočátku, že jste skutečný,
drsný zadavatel úkolů. Nikdy. Nejdříve použijte všech svých přívětivých vlastností. Čím obtížněji jsou zvládnutelní, tím jsem k nim
laskavější. Pak přijdou dovnitř. Pak je dáte do mlýnku a můžete je léčit. Nejdříve je připravte. Oni jsou především tak polekaní,
jsou tak nervózní, jsou tak rozčílení, někdy tak plni ega. Tak buďte přívětiví. Postupně také ve vaší přítomnosti zesílí a pak, i když
je uhodíte, jsou v pořádku. Takto to musí být provedeno velmi chytře a pokud vidíte způsob, jakým řídím svůj Gururdom, může se
vám to podařit také. Ale klíč ke guruovi je trpělivost, naprostá trpělivost a naprostá závislost na Bohu Všemohoucím. To je ten
klíč, naprostá trpělivost. Nejdřív jim řeknete, že by to mělo být takové, ale oni to nepřijmou. Budou se dohadovat jak, proč, tohle,
ono. Dobrá, jen do toho! Pak se vrátí s modrým okem, nebo mohou přijít s rozbitým nosem. Řeknete si: „No, dobrá, já ho zklidním“
a zklidníte ho a pak jim to řeknete. To je moudrost, Jógéšvarovo rozlišování, které byste měli mít. Jak jednat s lidmi je velmi
důležité, - proč říkám Jógéšvara - protože ve stavu gurua to musíte dát na kolektivní úroveň. Individuální úroveň končí a vy musíte
povyskočit na kolektivní, jakmile se začnete stávat guruem. Tedy všemi těmito metodami, které jsem onehdy vysvětlovala
Modimu, lze pochopit, že deset z vašich problémů a Voidu - když se jednou vyřeší - vyřešíte šestnáct problémů Višuddhi. Když
jednou překročíte šestnáct problémů, přijdete do Ádžni. V Ádžňa čakře je taková obrovská oběť, že ji ani nepocítíte, jak byste
čekali. A musíte vidět, co můžete obětovat v tomto stavu atíta, jelikož nemůžete obětovat nic. Všechno už bylo opravdu
obětováno, co tedy obětovat? A takového stavu by bylo zapotřebí dosáhnout při tom, když si uvědomíte, že jste realizované duše.
Že nejste obyčejní lidé a nemůžete mít běžné světské typy zákonů a předpisů. Například jami a jama - příkazy nirmy - očišťování
jsou pro vás, jama je pro ostatní, pro vás nikoliv S vámi by měly být naprosté pravdy. Natolik, že byste je měli projevovat a
všechny tyto pravdy mají síly. S každou pravdou, která je ve vás upevněná, nemusíte nic dělat, ony se samy vypracovávají. Tedy
především musíte dát do pořádku svoje čakry. Na čakry musíte zaměřit svoji pozornost. Po stavu samádhí je začnete otevírat
jaksepatří. Vyčistěte je. Zjistěte, které čakry jsou špatné. Viděla jsem lidi, kteří měli několik čaker velmi špatných a mnoho čaker
dobrých, ale oni se budou radovat pouze těmi dobrými čarami a nebudou se starat o ty špatné. Zaměřte pozornost na svoje
špatné čakry a čistěte je, čistěte je. Zaměřte na to celou svoji pozornost. Zaměřte pozornost na Boha toho Božstva, které
uctíváte, a získáte ... ... v sobě úplný projev jejich sil. Tedy čistěte všechny čakry, všechny pradéši se ustálí a po ustálení pradéš
budete muset upevnit svůj vztah s ostatními na kolektivní úrovni. Potom stav, kdy se stanete úplným Duchem v Ádžňa čakře. V
Sahadža józe je to nejsnazší a říkala jsem vám důvod, protože jste takoví šťastní lidé. Nejlehčí z nejlehčího je Sahadža jóga.
Podstatou Sahadža jógy je to, že to je nejlehčí věc, kterou můžete dělat. A to je důvod, proč bychom měli využít celou výhodu této
nejlehčí metody, udělané jednoduše - zcela pro vás. Toto je požehnání Guru púdže pro vás, že byste se všichni měli v příštím roce
stát guruy. Musíte se jen odevzdat a říci si dnes ve svém srdci, slíbit Mi ze srdce, že: „Matko, ne, že se pokusíme, ale my
budeme,“ a třikrát byste měli říci: „My budeme, my budeme, my budeme.“ A nakonec vám chci říci, že nyní jsem dovršila Můj
šedesátý rok, a už žádné oslavy Mých narozenin, toto je poslední. Prosím, pamatujte na to. Akceptovala jsem všechno, co jste
řekli, protože šedesáté narozeniny jsou velmi příznivé. Po tomto už žádné oslavy Mých šedesátých narozenin. Pomýšleli jste už
na to, že Mi dáte nějaký dárek od všech Evropanů. K šedesátým narozeninám jsem to přijala, ale už by se nemělo tímto
způsobem plánovat pro šedesáté narozeniny, které jsou nyní za námi. Říkám vám to velmi otevřeně, dobře? Tedy se už nikdo
nechystejte slavit Moje šedesáté narozeniny. Doufám, že je vám to jasné. Protokol Gurua a Matky má být v Sahadža józe
pochopen hlavně tím, že se prožije. Ale to neznamená, že sejdete z cesty, abyste zakusili, jaké je to na druhé straně. Tím, že
budete víc a víc dodržovat protokol, zjistíte, že dostanete mnohem víc pomoci. Jako jsem Nickovi onehdy řekla - on vám to
potvrdí - byly tu dvě ženy, které chtěly jet do Belgie. Vzkázala jsem jim, aby jely druhý den. Ženy řekly: „Ne, my jedeme dnes.“ Nick
řekl: „Matka řekla, že máte jet zítra, tak jeďte zítra, ať je to jakkoliv.“ Ony řekly: „Ne, jedeme dnes. Jak to, že Matka prohlásila, že
máme jet zítra?“ On řekl: „Ale Ona to řekla.“ - Neposlechly. Tak jsme je poslali na letiště a ony zjistily, že musí letět příští den.
Takže protokol by měl být takovýto: "Ano, Matka prohlásila, že to nevadí. Možná se to nepodaří, nevadí. Ať řekla cokoliv,
poslechněme a uvidíme.“ Poznáte to pouze, když to zažijete, ale ze začátku jen řeknete: „Ne, my nebudeme toto nebo toto dělat“
- to není správné. Tedy protokol je to nejjednodušší a nejprostší, jak to udělat. To je podstata Sahadža jógy, to nejjednodušší a



nejprostší je protokol. Pokud porozumíte protokolu, nemusíte nic dělat, budete o tom vědět automaticky. Vy ale máte v protokolu
nedostatky a proto nevíte. Vtip je v tom, že nejlépe se v Sahadža józe roste, když znáte protokol, na který se můžete zeptat
ostatních. Můžete se zeptat zkušených lidí, nebo pokud chcete mít své vlastní zážitky, můžete je mít. Ale někteří lidé se
pokoušejí o opačné způsoby, jako Mi odmlouvat tím, že říkají všechno možné a myslí si: „Zkusme, co to udělá.“ A pak si polámou
krky a přijdou ke Mně, abych je vyléčila. Tak by se to dít nemělo. Zkušenost by měla sloužit zlepšení. A proto - můžete-li se zeptat
ostatních, přijměte jejich rady, těch lidí, kteří stoupají výše, než je běžné: "Jaký je protokol? A zaměřte na to svoji pozornost, jak
můžete zdokonalit svůj protokol, co bychom měli dělat, abychom protokol dodržovali, co děláme špatně, kde to děláme špatně?
Protože podstatou Sahadža jógy dnes je protokol, který by měl být nejjednodušší. Mělo by být nejjednodušší to udělat, a když
jednou znáte protokol, víte, že: „Když to Ona prohlásila, když je to určeno, pak je to v pořádku.“ Ale někteří lidé jsou tak směšní, že
Mne začnou citovat. „Matka řekla, že se každý musí postit:“ Řekla jsem někomu: „Měl by ses postit.“ Druhý den přijde nějaký
hubeňour a omdlévá. Řekla jsem: „Co se stalo?“ Řeknu-li něco určité osobě, prostě to dá do oběhu, protože si myslí: „Proč bych
se měl postit sám, všichni se musí postit.“ To, že Mě vždy citují, je velký problém. Nikdo by Mě neměl citovat ostatním. Je jedna
důležitá věc, cokoliv musíte říct, dejte to na nástěnku, Možná s Mým podpisem, lépe - pro obecné věci a pro jednotlivé, cokoliv
řeknu, byste měli udělat jako dílčí. Aspoň tolik soudnosti bychom všichni měli mít. A zkoušejte. Velice vám to pomůže, budete
překvapeni, bude vám velice pomáháno, jelikož je to všechno pro vaše zlepšení a obzvláštní duševní pohodu a milost, pokud
pochopíte podstatu protokolu. Takto vás vedu do bodu, kde začnete rozumět, že se nic nemá odevzdávat Matce jako takové,
protože Ona nic nepřijímá, nic nejde k Ní. Je to pouze vaše vlastní odevzdání, kdy opustíte vše, co je nechtěné. Je to velmi
zkrášlující proces, který bychom měli přijmout. Všichni jste tolik vystoupili a musíte hodně růst i nadále. Jsem si jistá, že půjdete
dopředu a stanete se skvělými guruy do příštího roku, jak jste dnes slíbili. Tedy - Já nevím, jaké je řízení dnešní púdže, ať je
postup jakýkoliv, začněme. Nejprve jedenadvacet jmen Šrí Višnua, poněvadž to je kvůli podpoře. Pak je Ganéša púdža, Ganéšova
púdža. Pak třetí věc... Potom sankalpa - odhodlání, záměr. Sankalpa je zasvěcovací slib - proč se tato púdža dělá - ten musíte říci
všichni. Pak Ganéša púdža. Po Ganéša púdže pak děláte Guru púdžu a po Guru púdže, a po Guru púdže budeme dělat Déví
púdžu. Po Déví púdže půjdeme ven kvůli havanu, a potom - pokud se nezlobíte - je oběd. Nyní jenom zaměřte pozornost na
púdžu. Malý návrh je, že toto jsou mantry pro váš centrální kanál Sušumna nádí. Každá mantra má velmi hluboký význam a
smysl. Rezonance určitě pomůže vaším čakrám, aby se otevřely. První a nejdůležitější věcí je, že to musíte říkat ze srdce. Ne
jazykem, ale ze svého srdce. Řekněte to ze srdce, pak docílíte velké intenzity. Nejme obyčejnými lidmi, abychom říkali obyčejné
mantry. Jsme realizované duše, musíme to říci od srdce. To je ta část, zvaná sankalpa, kde musíte mít zasvěcovací prohlášení
vůči Mně, proč tuto púdžu děláte. Je to do celého světa, ke všem, do všech směrů, všem bohům, každé slovo je zaznamenáno v
historické dokumentaci. Takže musíte říci, proč děláte tuto púdžu tohoto dne, v tomto čase, kde ... Nuže, vinijóga - použití, užití,
přenos, to slovo pochází z... zneužíváte to jméno. Co je to zneužívání jména Šrí Ganéši? Když si Ho připomenete, pak kde ho
zneužíváte? Vinijóga je velmi dobré slovo. Budou nyní číst v  angličtině o Mahávišnuovi, který byl inkarnací, která přišla na tuto
Zemi jako Pán Ježíš Kristus. Jak byl stvořen a podstata toho byla... Když pak byl tím, který měl podstatu Šrí Ganéši, a že nakonec
přišel na tuto Zemi jako Pán Ježíš Kristus. Ale jak se stal Mahávišnuem a bychom měli říci , i jaká byla Jeho požehnání, A byl i
synem Šrí Krišny.
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Nyní bude ve vás probuzen váš guru uvnitř, pokud jste na sebe přísní. Tento bod je velmi důležitý. Dokud a pokud nejste na sebe
přísní, nebude ve vás ten guru probuzen. Lidé, kteří jsou línými hlupáky, neschopnými cokoliv obětovat, kteří velmi milují pohodlí,
nemohou nikdy být guruy, berte to ode Mne. Mohou být dobrými organizátory, mohou být čímkoliv, ale nikdy guruem. Guru by
měl být svolný žít způsobem, kterým žít musí. Měl by být schopen spát na kamenech, měl by být schopen spát za jakýchkoliv
okolností. Ne, že by žák na něj naléhal, ale měla by to být jeho vlastní přirozenost, že se umí sám přizpůsobit. Pohodlí se nemůže
ke guruovi připlížit. Takže ti z vás, kteří chtějí mít probuzený svůj Guru princip, musí vědět, že by neměli vyžadovat pohodlí.
Dokonce i takové věci, jako tanec, který jste včera viděli, člověk musí dělat skutečné tapasja. Musíte dělat usilovné odříkání,
dokonce se nemůžete naučit takovou věc, jako tanec, aniž byste kvůli tomu přijali pokání. Je důležité, aby guru prošel vším
odříkáním. Sahadžajogín tím projít nepotřebuje, ale sahadžajogín guru to dělat musí. Musíme mít odříkání, a odříkání mohou být
určitým druhem přání,která máte. Předpokládejme, že máte velmi rádi jídlo, prostě nejezte jídlo, které jíst chcete. Pokud máte
velmi rádi sladké jídlo, pak jezte něco velmi hořkého umocněno na sto osmou. A když máte oblíbený nějaký druh velmi… - jako
mají Indové, někdy velmi kořeněné jídlo, pak jezte velmi nevýrazné jídlo, bez soli… Naučte svůj jazyk chovat se slušně. Pro gurua
se nesluší věnovat svou pozornost jídlu. Viděla jsem některé jogíny, kteří jsou v pořádku, a plně soustředění, když je tady jídlo, ale
když dojde na program, žádné soustředění nemají. To je smutná věc, takoví lidé nemohou být guruy. Mohou být kuchaři, dobrá, či
mohou být ochutnávači jídla nebo něčím takovým. Bude jim to lépe vyhovovat, ale pokud mají být guruy, musí se naučit
kontrolovat svůj jazyk a svá přání. Mám tím na mysli, že půst je pro sahadžajogíny dobrý, půst je velmi dobrý. Po celý čas se
starají, co budeme mít k obědu, co budeme mít k večeři. Takoví lidé nemohou mít probuzený svůj Guru princip ani nemohou být
guruy. Tak buďte prosím opatrní. Guru musí mít nad jazykem kontrolu. Musí vědět, kdy se rozzlobit a kdy být vlídný. Musí vědět,
co a kdy říci, kolik toho říci. Proto je mnoho guruů mnohem úspěšnějších, když nemluví. Mlčení je nejlepší způsob, jak ostatním
pomoci, ale pokud dojde na vysvětlování Sahadža jógy, mluvit byste měli. Viděla jsem ale u některých lidí, jak jsou velmi
výmluvní, když dojde na nesmyslné věci, ale když dojde na Sahadža jógu, nevědí o ní nic. Musíte tedy být mistry Sahadža jógy,
pokud máte být guruem, nikoliv pouze v mluvení, ale ve svém chování, ve všem. A „karamat“ - zázrak, je to... nevím, zda používáte
charismatická slova, nebo říkáte, jak to udělat, jak zvednout Kundaliní, jak ji přivést do Sahasráry, jak prolomit Sahasráru,
všechny tyto věci musíte znát. Umět využít své znalosti se nazývá v sanskrtu „vinijóga“. Guru princip se v člověku probudí, když
on sám něčeho dosáhl. Představte si gurua nedouka, který vede řeči jako nějaký guru. Skončí nakonec jako učedník. Musíte být
mistry sami sobě, ale když do vás Guru princip vstoupí, musíte to dávat ostatním. Jde o to dávat to ostatním. Abyste dávali
ostatním, musíte být na vyšší úrovni, musíte být na velmi vysoké úrovni. Pokud lpíte na penězích, pokud lpíte na jídle, pokud lpíte
na světských věcech, nemůžete dávat. Vyššího stavu, než tohoto, je možno dosáhnout. Stav, který je Mou přirozenou vlastností,
ale může být dosažen. Znamená to, že nesmíte mít žádnou takovou závislost, že všechna pravidla a předpisy, řeči, jako že se
nebudu starat o jídlo, že bych se měl postit a tak dále, to všechno skončí. Když jíte, „nejíte“, to je ten stav, který bychom měli mít,
že to jídlo jíte, a když se zeptáte: „Už jsi obědval?“ „Já nevím ...“ „Budeš obědvat?“ „Já nevím ...“ Naprosto lhostejní k problémům
těla. „Kde jsi spal?“ „Já nevím ...“ „Co jsi jedl, co budeš mít?“ „Já nevím ...“ Tento druh stavu se jmenuje stav atíta, kde jste nad tím
a cokoliv děláte, děláte proto, protože se to má udělat. Aniž byste tomu věnovali pozornost. Je to automatické. Nic není důležité,
ale to je - před tím, než se stanete atíta, musíte sami sobě říci: „Nic není důležité“ - víte, to je „avir bháva“ - stav nazývají to jakási
divadelní hra, do které se musíte zapojit. „Ó, nic není důležité, ten koberec není důležitý, měl bych zkusit spát na betonu.“ To je to
první, co musíte udělat. Ale po nějaké době se stane, že si nevzpomenete, zda jste spali na betonu nebo na posteli. „Kde jsem
spal? Já nevím.“ To je stav atíta. A tohoto stavu mají teď mnozí sahadžajogíni dosáhnout ve stavu, kdy jste nad.
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Abyste v sobě rozvinuli guruovský princip, musíte především zcela rozvinout sami sebe. Musíme vědět, jak sami sebe rozvinout
ke Guru principu. Jak jsem vám říkala dříve, máme v sobě deset principů a měli bychom rozvinout všech těchto deset principů
takovým způsobem, že budeme vyčnívat nad ostatními. Včera jsem vám říkala, že když děláme dhjána - dhárana - samádhí a
dosáhneme požehnání „ritambary prádžni“, pak vložíme celou věc do různých oblastí, nazývanými déša - oblast nebo bhúmí -
země. Je otázkou, jak toho využít - je to prostřednictvím manter, čistěte to mantrami, čistěte to svojí pozorností, každý den
musíte vědět, která čakra se musí čistit. Musíte o sobě vědět, kde je problém, jak to má být vyčištěno, jak to musíme vyčistit.
Neberte to za dané. Mnozí lidé, kteří mají, řekněme, levostranný problém, jenom jim přinesete citron a čili a domníváte se, že
Matka práci udělá. Mohu tu práci udělat jen dočasně, ale pokud tam nastane opět vakuum, vy to nasajete. Víte... tato vakua
uvnitř vás mají zase hlad, aby si dala nášup. Tedy vaší prací je odstranit toto vakuum a kvůli tomu se musíte zbožně pustit do
všech svých závad. To je pro vás všechny ta nejdůležitější věc. A snažte se věnovat plnou pozornost všem těm rozličným déšám
- to jsou národy, jak se tomu říká. A když jste to jednou vyčistili, je to osvícené, je to plné světla potom tomu říkáte „pradéš“, což
znamená, že déša byla osvícena. Když toho bylo jednou dosaženo, pak jste dosáhli bodu, kdy se můžete stát guruem, ale ještě
nejste satguruem. Abyste se stali satguruem, musíte dosáhnout stavu atíta. Stav atíta je takový, že ta osoba, která není dobrým
člověkem, se bude před vámi třást. Člověk, který je lhář, kdo podvádí lidi, ztratí svůj jazyk - řeč. Člověk, který má chlípné oči, který
je člověkem, který se neumí kontrolovat, bez jakékoliv kontroly nad svou myslí, co se týká žen, co se týká mužů, takový člověk
bude mít ve svých očích třes. Někteří z nich se budou třást, ti, kteří jsou posedlí, se budou z toho třást. Všichni budou odhaleni ve
světle satgurua. Když toho dosáhnete, nebudete s nimi muset bojovat, oni se odhalí sami.
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Šrí Krišna púdža, 28/8/1983, Tannay , Švýcarsko Dnes oslavujeme v této Svaté zemi narozeniny Šrí Krišny. Šrí Krišna je dokonalé
otcovství, které jsem vám popsala již dříve. Přišel na tuto Zemi a demonstroval tuto dokonalost. Takže na této Zemi to nejvyšší
otcovství je vědomí Šrí Krišny. Ale v Božím království, můžeme říci na nebesích, nebo dokonce nad vším ostatním, přebývá
Sadášiva, který se neinkarnuje. On je jedním z aspektů, Šrí Krišna je jedním z aspektů Sadášivy, což je Otec. A Ádi Šakti čili Duch
svatý, je dalším aspektem Sadášivy - je Jeho síla. Když se tedy Šrí Krišna inkarnoval na této Zemi, aspekt této Ádi Šakti přišel na
tuto Zemi jako Rádha. Ona je ta, která přišla jako Kristova matka a dala Kristovo jméno jako příjmení Šrí Krišny, jako kdyby Šrí
Krišnovo jméno - Krišna, od Krišny. V indických jazycích se nazývá Krišt. A už jsem vám řekla, proč byl nazýván Džesu či Ješu.
Dnes se tedy podíváme na ty dva aspekty Šrí Krišny, které byly projevem Jeho božského zrození. V Rámově životě byl ukázán
člověk, „Purušótama” - ten nejlepší otec ve světských záležitostech. A v Krišnově životě bylo ukázáno nejvyšší otcovství ve formě
Jógéšvary čili v Božím světě. Takže musíme chápat, že první aspekt Krišny je Jógéšvara a Jeho druhý aspekt je Viráta.
Jógéšvara znamená Pán jógy nebo síla jógy. Nazývá se tak, protože dosáhl toho optimálního stavu, kterého musíme dosáhnout
jako jogíni. On je ideálem, kterého musíme dosáhnout. A jako jogín se narodil z královské rodiny, žil však v džungli, v pralese, s
krávami a s obyčejnými lidmi. Spával na obyčejných místech, někdy na kameni, někdy na trávě, když chodíval na pastvu se svými
krávami. A za druhé, On si velmi uvědomoval, dokonale si uvědomoval svoje síly, bez jakéhokoli ega. Měl zvláštní sílu, zvanou
„samhárašakti”, s jejíž pomocí dokázal zničit všechny, kteří se pokoušeli škodit projevům Boha. „Samhárašakti” je vyjádřena jako
čakra v Jeho ruce. A další je „gada” - kyj, palcát - v Jeho ruce. Tyto síly byly s Ním a On jednal v souladu se silou Rádhy, protože
Ona byla tou, která podporovala sílu Šrí Krišny. Důkazem toho je, že když On byl v Gókulu s Rádhou, dělal všechnu svou
„samhára” práci, „Samhárakárja”, a poté se stal „Sárti” - vozatajem Ardžuny. Takže pro svého žáka Ardžunu se dokonce stal
vozatajem. Jiná skvělá kvalita Jógéšvary byla dokonalá síla rozlišování, která Mu byla vrozena. Věděl tedy, kdo je ďábel a kdo ne,
kdo je dobrý a kdo špatný, kdo je posedlý a kdo není, kdo je nevinný a kdo není. Toto Měl vrozené, tu síla absolutního rozlišování.
A On měl schopnost, více vyjadřující Jeho kvalitu být svědkem, jako „Sakši”. Měl schopnost, mám na mysli, že On sám byl
„Sakši”. Řekla bych, že takto to lze snáze pochopit. To, že byl „Sakši”, znamená, že měl schopnost pozorovat celý svět jako hru.
Za Rámových časů byl Ráma ten, kdo byl vtažen do svých problémů, aby ukázal, že je plně lidskou bytostí. Takže lidská bytost by
neměla říkat, že je Bůh. Jak bychom mohli přijmout Boha? Protože konec konců, On byl Bůh. A tato Jeho schopnost být svědkem
musí být vidět v každém jogínovi. Element, který On ovládá, je éter. V sanskrtu ho nazýváme „akáša”. Tento éter, jak víte, nyní
využíváme pro televizi a rádio, pro jakýkoli druh kolektivní práce. Takže my jako jogíni musíme ovládat element éteru. A to je ze
všeho nejsubtilnější v tom smyslu, že s ním proniknete do každé věci, do všeho. A je nade vším; například umělá hmota také
proniká do všeho, do hmoty, do všeho, včetně ovzduší. Do éteru však vstoupit nemůže. Negativity tedy nemohou vstoupit do
éteru. Takže když vstoupíte do své éterické zóny, vstoupíte vlastně do oblasti, která je bezmyšlenkovým vědomím. Abyste tedy
dosáhli svého éterického stavu, musíte rozšířit své bezmyšlenkové vědomí. A podporu k tomu poskytuje Kristus, Duch. Jako
jogín si nyní můžete uvědomit, že váš stav mysli by měl být éterický. A jaký by měl být stav vašeho superega? Toto se týká ega,
že byste měli být v éterickém stavu. A z pozice superega byste to měli vidět jako hru. Měli byste vidět hru negativního. Negativita
uteče, nenechte se však do ní vtáhnout, nenahrávejte jí. Pak se ta negativita od vás oddělí. Takže ego i superego vycházejí z
Višudhi čakry. Mohou ustupovat pomocí Ádžňá čakry, musí být však absorbovány ve Višudhi. Nejskvělejší kvalitou Jógéšvary je,
že On vůbec není vtažen do ničeho, je absolutně odpoutaný. Když jí jídlo, nejí ho, jestliže hovoří, nemluví, jestliže vidí, nevidí,
jestliže slyší, neslyší. Nijak se Ho to nedotýká, neulpívá to na Něm, nepůsobí to na Něj. V jakékoli ze svých forem je úplný.
Šestnáct okvětních lístků je kompletní forma, šestnáct dnů v měsíci je púrnima. Takoví musíme být, úplní sami v sobě, s
naprostou důvěrou v sebe sama. Důvěra by se však neměla zaměňovat za ego. Důvěra je úplná moudrost, úplná dharma. Je to
úplná láska, úplná krása a je úplným Bohem. Tak by to mělo být. Když On tedy v Gítě řekl: „Vzdejte se všech svých dharem a
odevzdejte se Mně,” mínil tím: „Když se vzdáte všech ostatních věcí, o které máte starost, a sjednotíte se se Mnou, postarám se
o vás.” Odevzdejte odpovědnost Šrí Krišnovi. Pak se dokonale integrované Božství začne projevovat skrze vás. Jestliže řeknete,
že musíte být zodpovědní, On řekne: „Dobrá, do toho, zkus to.” Řeknete-li však: „Ty jsi odpovědný, já jsem jen orgán nebo nástroj
ve Tvých rukou,” pak to začínáte projevovat dobře. A tím se vaše Višudhi otevírá. Toto je určitá část Jógéšvary, o níž jsem vám
říkala. Jelikož však je mozkem uvnitř nás, stává se mozkem v nás. Musíme vědět, že všechny kvality Božího mozku jsou s Ním.
Takže cokoli děláme svým mozkem, - například intriky, zlodějnu, klamání, což podle vašeho mozku jsou všechno špatnosti, jak to
nazýváte, - On provádí za božským účelem, aniž by se tím jakkoli poskvrnil. A druhá stránka toho je, že cokoli děláme takzvaně
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pozitivního, například politiku či diplomacii, vůdcovství, to všechno je Jeho vlastní činnost, dokonce i přemýšlení o budoucnosti a
všechno, co On pro nás dělá. Plánování, přemýšlení o všech těch věcech, administrativu - jako hru, vše dělá jako hru, protože On
je Mistr, jak říkáme „Sútradhara”, ten, který dělá v dramatu prolog, ten, který si hraje se strunami, s pantomimou. Další věc, kterou
musíme v tomto stádiu Sahadža jógy vědět o Šrí Krišnovi, je, že je to Viráta Šakti, která se manifestuje v této době, a nikoli Šrí
Krišna Šakti, která byla v Jeho době. A síla, která zde pracuje, už není síla Rádhy nebo Marie, ale síla Virátangany. Proto vědění
sahadžajogínů je mnohem širší, než vědění všech svatých všech dob. Není však hlubší než jejich. Pokud své vědění dokážete
prohloubit, toto širší vědění bude mít ve vás řádné kořeny. Takže mozek jsou kořeny, zde jsou kořeny celého stromu života.
Kundaliní vlastně vzestoupí a zavlaží nejprve mozek, takže celý strom života je promáčen božskou blažeností a božským
věděním. Tato Viráta Šakti, kterou musíme vypracovat, nám nejprve dává smysl pro kolektivní vědomí. Nejprve to musíme
pochopit silou svého mozku. Celá síla mozku má však být vedena srdcem. Má být zavlažen, v sanskrtu je velmi krásné slovo -
„sinčena”. Jako kapky rosy rozprašované s Boží láskou. Takže integrace tohoto mozku musí začít vaším srdcem a játry. Pouze
pak Viráta Šakti nabývá jinou formu. Zbraně zabíjení se stanou zbraněmi odpuštění. Každý druh ničivé síly je použit pro budování,
jako by se to trikem otočilo. Právě teď jsem jim řekla trik, jak ošálit tyto guruy. Síla, kterou mají, může být trikem obrácena proti
nim, jak On řekl, že jejich zuby se musí zakousnout do jejich krků, do jejich hrdel. Místo aby se jim vytrhaly zuby, je lepší obrátit je
na jejich vlastní hrdlo. A pokud tohle umíte udělat, pak není žádný problém, co se týče jejich vlivu na nás, protože vy jste mocnější
a chytřejší. Protože Viráta Šakti nyní přijala tuto formu. Stejně jako strom, když roste, roste směrem nahoru, ale když je obtížený
ovocem, klesá dolů. Nejprve je přitažlivý svými květy, svým dřevem, všemi ostatními částmi svého těla. A lidé se ho kvůli tomu
snaží zničit. Když se však objeví plody, chtějí ho zachovat. A strom se sehne, jeho pokora je velmi cenná. Takže vy jste ty plody,
jako Virátangana Šakti, vy jste plody. Protože máte tak velkou cenu, tak ti lidé, kteří chtěli zničit nebo vymýtit Boží sílu z této
Země, si začnou myslet, že musí z těchto plodů něco získat. Takže dnes vám Viráta Šakti dala velkou hodnotu, protože lidé vidí,
že mít mezi sebou jediného sahadžajogína má velkou cenu. Řekněme, že jeden obyčejný člověk dostane realizaci, pak si rozvíjí
svoji hodnotu, a tím, díky své vlastní hodnotě, může být respektován, milován a je mu dáno to nejvyšší, je-li správný
sahadžajogín. Takže byste dnes měli pochopit, že Viráta Šakti je - budeme uctívat tuto Viráta Šakti, která dala ovoce. Díky tomu
všechny ty různé církve a fanatismus, ateismus, komunismus a všechny ty „ismy” - to vše se neutralizuje, protože budou vidět, že
z toho mají prospěch. Ale musíte se tím stát; to největší, co člověk musí vědět, je, že se má sklánět k Matce Zemi, být pokorný.
Absolutní pokora skrz naskrz vám skutečně dá úplnou hodnotu ovoce Sahadža jógy. Ti sahadžajogíni, kteří se chvástají, jsou
jako plody, které se zkazí už na stromě. Jedině plody, které se ohýbají dolů, jsou přijímány jako dobré a vyzrálé plody, ne ty, které
tvrdí, že jsou nejvýše. Někteří negativní lidé by toho však v žádném případě neměli využívat a říkat, že jsou dobří, protože se
sklánějí dolů - v tom to není. Někteří z nich se chlubí, že jsou pokorní; i shnilé ovoce se sklání dolů. Ale vyzrálé ovoce ukazuje
pokoru svojí váhou. To je Guru tatva - váha. Takže od síly Virátangany získáme sílu dozrát až do ovoce a pak jsme požehnáni
Guru - principem. Ti, kteří se stále ještě snaží získat více místa na slunci nebo být lépe zásobováni vodou a podobně, ještě nejsou
vyzrálí, protože ovoce už nepotřebuje nic. Nepotřebuje nic od Matky Země, ani od elementů, ale odevzdává se, sklání se, klaní se
Matce Zemi. Takže sahadžajogín, který se pořád Matky na něco ptá a přináší osobní problémy, hloupé nápady, negativity, všichni
ti lidé stále ještě nejsou ovocem. Vyzrálí lidé jsou ti, kteří se odevzdávají, kteří se pokloní Matce Zemi. Svůj stav nejlépe
posoudíme podle toho, nakolik se dokážeme sklonit. A zanechat všechno síle gravitace své Matky, aby udělala každou práci za
vás; a opustit všechny své malé starůstky. Musíte se povznést nad tyto omezující síly. A dosáhnout úplnosti této Viráta Šakti,
která se v konečném důsledku stává Madhura Šakti. Madhura - v angličtině není žádné takové slovo, znamená to sílu sladkosti.
Tak jako se ovoce stane sladkým, i vy musíte stát velmi sladkými. Krišna se snažil učinit všechno velmi sladkým v tom smyslu,
že to vše byla Madhura Šakti, která konala, ve vší Jeho hře, v celém Jeho tanci, ve všech Jeho příbězích, pokud si je přečtete, není
nic jiného než Madhura Šakti - vůči gópiům a gópím, vůči jiným sahadžajogínům. Musíte tedy své Matce dělat stále radost tím, že
budete dělat radost všem ostatním sahadžajogínům, a ne ostatním lidem, ti nejsou důležití. Takže dnes zkrátíme púdžu; proto to
tak trvalo po schodech nahoru, abychom ji zkrátili. Takže ztracený čas je čas získaný na věky věků. Bůh vám všem žehnej.



1983-0828, O kvalitách Jógéšvary (9 min)

View online.

19830828 - O kvalitách Jógéšvary

Jiná skvělá kvalita Jógéšvary byla dokonalá síla rozlišování, která Mu byla vrozena. Věděl tedy, kdo je ďábel a kdo ne, kdo je
dobrý a kdo špatný, kdo je posedlý a kdo není, kdo je nevinný a kdo není. Toto měl vrozené, tu sílu absolutního rozlišování. A měl
schopnost která více vyjadřovala Jeho kvalitu být svědkem, jako „Sakši”. Měl schopnost, mám na mysli, že On sám byl „Sakši”.
Řekla bych, že takto to lze snáze pochopit. To, že byl „Sakši”, znamená, že měl schopnost pozorovat celý svět jako hru. Za
Rámových časů byl Ráma ten, kdo byl vtažen do svých problémů, aby ukázal, že je plně lidskou bytostí. Takže lidská bytost by
neměla říkat, že je Bůh. Jak bychom mohli přijmout Boha? Protože konec konců, On byl Bůh. A tato Jeho schopnost být svědkem
musí být vidět v každém jogínovi. Element, který On ovládá, je éter. V sanskrtu ho nazýváme „akáša”. Tento éter, jak víte, nyní
využíváme pro televizi a rádio, pro jakýkoli druh kolektivní práce. Takže my jako jogíni musíme ovládat element éteru. A to je ze
všeho nejsubtilnější v tom smyslu, že s ním proniknete do každé věci, do všeho. A je nade vším; například umělá hmota také
proniká do všeho, do hmoty, do všeho, včetně ovzduší. Do éteru však vstoupit nemůže. Negativity tedy nemohou vstoupit do
éteru. Takže když vstoupíte do své éterické zóny, vstoupíte vlastně do oblasti, která je bezmyšlenkovým vědomím. Abyste tedy
dosáhli svého éterického stavu, musíte rozšířit své bezmyšlenkové vědomí. A podporu k tomu poskytuje Kristus, Duch. Jako
jogín si nyní můžete uvědomit, že váš stav mysli by měl být éterický. A jaký by měl být stav vašeho superega? Toto se týká ega,
že byste měli být v éterickém stavu. A z pozice superega byste to měli vidět jako hru. Měli byste vidět hru negativního. Negativita
uteče, nenechte se však do ní vtáhnout, nenahrávejte jí. Pak se ta negativita od vás oddělí. Takže ego i superego vycházejí z
Višudhi čakry. Mohou ustupovat pomocí Ádžňá čakry, musí být však absorbovány ve Višudhi. Nejskvělejší kvalitou Jógéšvary je,
že On vůbec není vtažen do ničeho, je absolutně odpoutaný. Když jí jídlo, nejí ho, jestliže hovoří, nemluví, jestliže vidí, nevidí,
jestliže slyší, neslyší. Nijak se Ho to nedotýká, neulpívá to na Něm, nepůsobí to na Něj. V jakékoli ze svých forem je úplný.
Šestnáct okvětních lístků je kompletní forma, šestnáct dnů v měsíci je púrnima. Takoví musíme být, úplní sami v sobě, s
naprostou důvěrou v sebe sama. Důvěra by se však neměla zaměňovat za ego. Důvěra je úplná moudrost, úplná dharma. Je to
úplná láska, úplná krása a je úplným Bohem. Tak by to mělo být. Když On tedy v Gítě řekl: „Vzdejte se všech svých dharem a
odevzdejte se Mně,” mínil tím: „Když se vzdáte všech ostatních věcí, o které máte starost, a sjednotíte se se Mnou, postarám se
o vás.” Odevzdejte odpovědnost Šrí Krišnovi. Pak se dokonale integrované Božství začne projevovat skrze vás. Jestliže řeknete,
že musíte být zodpovědní, On řekne: „Dobrá, do toho, zkus to.” Řeknete-li však: „Ty jsi odpovědný, já jsem jen orgán nebo nástroj
ve Tvých rukou,” pak to začínáte projevovat dobře. A tím se vaše Višudhi otevírá. Toto je určitá část Jógéšvary, o níž jsem vám
říkala. Jelikož však je mozkem uvnitř nás, stává se mozkem v nás. Musíme vědět, že všechny kvality Božího mozku jsou s Ním.
Takže cokoli děláme svým mozkem, - například intriky, zlodějnu, klamání, což podle vašeho mozku jsou všechno špatnosti, jak to
nazýváte, - On provádí za božským účelem, aniž by se tím jakkoli poskvrnil. A druhá stránka toho je, že cokoli děláme takzvaně
pozitivního, například politiku či diplomacii, vůdcovství, to všechno je Jeho vlastní činnost, dokonce i přemýšlení o budoucnosti a
všechno, co On pro nás dělá. Plánování, přemýšlení o všech těch věcech, administrativu - jako hru, vše dělá jako hru, protože On
je Mistr, jak říkáme „Sútradhara”, ten, který dělá v dramatu prolog, ten, který si hraje se strunami, s pantomimou.
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1983-0828, O Šrí Krišnovi (3 min)
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19830828 - O Šrí Krišnovi

Šrí Krišna je dokonalé otcovství, které jsem vám popsala již dříve. Přišel na tuto Zemi a demonstroval tuto dokonalost. Takže na
této Zemi to nejvyšší otcovství je vědomí Šrí Krišny. Ale v Božím království, můžeme říci na nebesích, nebo dokonce nad vším
ostatním, přebývá Sadášiva, který se neinkarnuje. On je jedním z aspektů, Šrí Krišna je jedním z aspektů Sadášivy, což je Otec. A
Ádi Šakti čili Duch svatý, je dalším aspektem Sadášivy - je Jeho síla. Když se tedy Šrí Krišna inkarnoval na této Zemi, aspekt této
Ádi Šakti přišel na tuto Zemi jako Rádha. Ona je ta, která přišla jako Kristova matka a dala Kristovo jméno jako příjmení Šrí Krišny,
jako kdyby Šrí Krišnovo jméno - Krišna, od Krišny. V indických jazycích se nazývá Krišt. A už jsem vám řekla, proč byl nazýván
Džesu či Ješu. Dnes se tedy podíváme na ty dva aspekty Šrí Krišny, které byly projevem Jeho božského zrození. V Rámově životě
byl ukázán člověk, „Purušótama” - ten nejlepší otec ve světských záležitostech. A v Krišnově životě bylo ukázáno nejvyšší
otcovství ve formě Jógéšvary čili v Božím světě. Takže musíme chápat, že první aspekt Krišny je Jógéšvara a Jeho druhý aspekt
je Viráta. Jógéšvara znamená Pán jógy nebo síla jógy. Nazývá se tak, protože dosáhl toho optimálního stavu, kterého musíme
dosáhnout jako jogíni. On je ideálem, kterého musíme dosáhnout.
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Šrí Ékadéša Rudra púdža, 17/09/1983, New York, USA

Podle indického kalendáře je dnes den, který se nazývá Parivartaní Ékadéši. Dnes je jedenáctý den měsíce, jedenáctý je ékadéša.
Ze Sahadža jógy znáte Ékadéša rudry, které jsou zde a které nakonec zničí vše, co už nebude potřeba. To je Ékadéša, zde.
Znamená to jedenáct. Ale dnes je zvláštní den, kdy použijeme sílu Ékadéš, aby vykonaly parivartan, to znamená transformaci. Ne
tedy za účelem ničení, ale přeměny. V takový den jsme se sešli v New Yorku, kde použijeme ničivé síly k transformaci lidských
bytostí. Je to tedy velmi významný den, kdy budeme transformovat lidi projevením sil Ékadéša ruder. Je jich jedenáct a jsou
umístěny tady nad vaším čelem. A vy víte, jak fungují. Deset z nich pochází z destruktivních sil Voidu. Void má také deset
destruktivních sil. Z těchto deseti se ta ničivá síla usadí zde. Když se člověk, řekněme, chová sebedestruktivně a začíná v něm
bujet rakovina, pak tady můžete cítit pulzaci, na vrcholu vašeho Voidu. Pulzování. Ale logicky neznamená, že když to zde pulzuje,
jde o rakovinu. Když však bují rakovina, pulzovat to zde bude. To znamená, že životní síla se ji snaží vytlačit. Na obou stranách
čela se však začnou kumulovat překážky a uprostřed je centrum Višudhi, Viráty, kde se Šrí Krišna stal Virátou, velkolepou
Prapůvodní bytostí. To je tedy ta jedenáctá část destrukce. On má sílu, které se říká Samhára šakti, se kterou zabíjí lidi. Než je
však zabije, než s nimi skoncuje, se je milosrdenstvím vaší Matky nejprve musíme pokusit změnit. Pokud je nelze transformovat,
v pořádku, pak se o ně postarají Ékadéša rudry. Těchto jedenáct velmi destruktivních sil použije Šrí Kalkí, ten, jenž se chystá přijet
na bílém koni. Ale než se to stane, je tu velmi významný dnešní den, kdy tyto síly použijeme k transformaci. A jak lze ničivé síly
použít k transformaci? Především, když si lidé uvědomí, že se projevují destruktivní síly, dostanou strach, začnou mít obavy:
„Může nás to zničit, musíme se obrátit k Bohu.“ Zadruhé, když se člověk dozví o nějaké smrtelné nemoci, například o rakovině,
snaží se nalézt řešení, jenže na lidské úrovni žádné dostupné řešení není. A tak začíná rozmýšlet o Bohu a touží se k Němu
dostat blíž. Ten strach ho přivede blíž k Bohu. Začne záviset na Bohu více než na své racionálnosti, než na svém egu nebo
superegu. Touží moci se spolehnout na Boží síly, aby ho vyléčily, aby ho zachránily od této zkázy. Protože jakmile se ukáže
rakovina, už má jen krůček k smrti. Ví, že to samo nezmizí, že ho čeká konec. To je tedy další cesta, jak se lidé začínají měnit, jak
se mění jejich postoje, jak se mění jejich žebříček hodnot. Poznala jsem mnoho manželů a manželek, kteří dostali rakovinu, a z
jejich protějšků se stali velmi mírní, jemní, laskaví, romantičtí lidé. Snaží se dát veškerou lásku, ochranu, všechno nejlepší
člověku, který díky Ékadéša rudrám brzy zemře. Začíná se tedy projevovat jistý druh transformující se povahy člověka, jenž vidí,
že osoba, se kterou žil celý život, s ním už nebude. Začne se tedy projevovat jistý druh krásných citů vůči druhému, kdy se mu
snaží dát ze sebe to nejlepší. A tak si člověk rozvine jiný druh osobnosti, která se nikdy předtím neukázala. Takže všechna
tvrdost a agresivita odpadne a začne vyplouvat jen sladkost. Tím se tedy v člověku probudilo milosrdenství, které ho změní.
Mnozí lidé, kteří ztratili své příbuzné, své nejbližší, začali být mnohem jemnější, hodnější. Protože Ékadéša rudry v nich vyvolaly
bázeň. A také do mysli těchto lidí vstoupí další obava: „Zítra se to může stát mně, musím s tím něco udělat.“ V takové době jim
Sahadža jóga velmi pomůže. Protože přijdou do Sahadža jógy s pocitem velkého ohrožení. Pohání je to do Sahadža jógy, aby se
změnili. Je ještě jeden subtilnější způsob, kterým tato destruktivní síla pomáhá. Ona ničí vše negativní, co je v nás. Protože
dokud v nás není zničeno to, co je negativní, nemůžeme se stát lidmi, kteří mohou vstoupit do Božího království. Máme své ego a
superego a obojí se na nás může podepsat zde. Když máte ego, velmi velké ego, budete zde mít ohromnou bouli, jak se ego tlačí
na tuto stranu. Když budete mít superego, můžete vidět z hlavy vystupovat bouli zde. Můžete mít i obě, když máte oba sympatiky
přetížené. Když nejste moc kolektivní člověk, můžete mít blokádu zde. Může se vám to zde tedy vydout egem, superegem i
centrem Viráty, nafouknout, takovým způsobem, že si ten člověk vypěstuje tvář jako nějaké monstrum. Tato oblast zhutní a
vystupuje. Existuje jedna taková postava. Myslím, že se jmenuje Frankenštejn nebo tak nějak, že? Ano, vynořila se z nevědomí,
postava Frankenštejna. Tohle celé je napuchlé, trčí to ven a toto takhle visí. Tohle se skutečně lidem přihodí, když se z nich stane
sám ďábel. Takto v nás tedy pracuje Ékadéša, když ničí negativity v nás. V Indii se v tento den mnoho lidí postí na znamení
pokání, jedenáctého dne je to naprosto běžné, je třeba splnit Ékadéši. Všichni hinduisté dodržují Ékadéši, takže jedenáctého dne
nejí vůbec nic. Ale vy byste to teď, po příchodu vaší Matky, dělat neměli. Protože Já sama jsem Ékadéša. Tak proč to dělat, když
jsem teď zde? Dělávali to, aby Mě přivolali. Teď jsem tu, tak Ékadéša pokání už není třeba. Musíte však být opatrní. Ékadéša
přichází, jak jsem už říkala, z Voidu. Přichází především, když přijmete někoho za svého gurua, ty, kteří jsou falešní, kteří jsou
proti Bohu, proti Kristovi. Rozvinete si tedy jisté zmohutnění na této straně, když ten člověk, kterého uctíváte a respektujete jako
gurua, není pravým guruem. Pak si vypěstujete superego, které se ukáže zde, v této oblasti. Na druhé straně se to rozvine, když si
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člověk myslí, že je svým guruem, že si medituje po svém, že nepotřebuje ničí vedení, že je dost dobrý takový, jaký je. Tomu se
vytvoří boule nalevo. Z těchto důvodů má jednu tady a tu na pravé straně čela si rozvine kvůli superegu od falešných guruů.
Někdy se také stává, že když se příliš oddáváte tomuto druhu chování ze superega, pak se může stát, že je do sebe nasajete a
začnete je využívat svým egem, což je pro vás to nejhorší, co lze. Tehdy se totiž chováte jako sám ďábel. Jak s tím jednou
začnete, vaše Ékadéša se úplně zničí. Myslím, že pak už se toho nedá snadno zbavit. Je to velmi obtížné. Když je to jen na jedné
straně, je to mnohem snazší. Dnešní den se tedy nazývá Ékadéša a přinese transformaci. Když projdete transformací, mnoho
věcí je ve vás automaticky zničeno. Jak zcela jasně vidíte, všechna vaše mylná ztotožňování se odpadla. Mylné představy o sobě
typu: „Jsem Američan, křesťan nebo žid apod.“ Všechny tyhle falešné představy o sobě samých odpadly. A stali jste se pouhým
člověkem, především jste lidská bytost. Pak se stanete nadlidskou bytostí, bez ega. Budete bez ega. Vaše ego je tedy zničeno,
vaše superego je zničeno, vaše podmíněnosti jsou zničeny a všechny vaše mylné představy o vědění jsou také zničeny. Co
zůstane a vyjde na povrch, je tedy realita. Podívejte se, jak se z květu stane ovoce. Prakticky všechno z květu odpadne. Z květu,
lze říci, například odpadne kalich, pak okvětní plátky, poté odpadnou i jeho kališní lístky, co však zůstává, když se podíváte, je
jádro. A okolo jádra se pak všechno vytvoří a vznikne plod. Zbytek odpadne. V některých plodech se něco zachová, z jiných se
nevyužije vůbec nic. Jen malého růstu se dočká plod, u kterého zůstal i květ. Stejně tak v nás. Ať se stane cokoli, Duch zůstává,
to ostatní odpadá. To je to, čemu říkáme Ékadéša, která přivodí transformaci. Každý by měl pochopit, že musíme odhodit mnoho
věcí. Viděla jsem některé říkat: „No a, tak kouřím, ale vibrace mám dobré.“ Jiní zas: „No a co, tak piju, vždyť vibrace mám dobré.“
„Chodím za tímhle guruem a vibrace mám stále.“ „Pořád vedu tentýž nemravný život, a přesto cítím vibrace.“ Takhle to jde velmi
dlouhou dobu. A vibrace mají stále. Ale pak náhle ustanou a vy zjistíte, že jste za hranicí. Že jste zcela vyhozeni. Přitom ani
nepociťujete, jak jste vyhazováni. Nakonec vám dojde, že jste přímou čarou vyletěli, buďte proto opatrní. Pracuje v nás totiž síla,
která je odstředivá, a druhá, dostředivá. Síla Ékadéši je tedy odstředivá, a tou jsme vyhazováni. Sahadža jóga se před nikým
nesklání, nikoho se neprosí, nikomu nepochlebuje. Pokud v ní chcete být, musíte v ní být naplno. Pokud v ní být nechcete, vyhodí
vás rychleji, než vám bude milé. Tak to prostě chodí. A to je kámen úrazu Sahadža jógy, o kterém vám jako Matka musím říct, že
velmi dychtí vyhodit vás. Řeknu vám, že když se Christine, a nyní Mi to potvrdila, zasnoubila s Michaelem, tak byli napůl vyhozeni.
Protože měli představu, že by měli mít milostný poměr už před svatbou. Že když máte svatbu bez románku, není to žádná
svatba. Opravdu netuším, kde na to přišli. Ale máte-li románek už před svatbou, kde je pak svatební kouzlo? Jako když máte dát
někomu dárek, tak jej schováváte až do toho dne, kdy dětem to překvapení můžete dát. Stejným způsobem, když už jste si tu
romanci odbyli, co je pak svatba, k čemu jsou ty oslavy? Je to naprosto nelogické. Popravdě, v tomto případě romantiku nezažijí.
Naopak jsem viděla, že svatba po románku končí rozvodem. Tak je to vždycky. Protože se začnete nudit a zjistíte, že ten
románek před svatbou byla fantasmagórie, která skončila, a že teď po svatbě už nezbylo nic, z čeho se těšit. Tak toho mají dost a
další měsíc se rozvádějí. Ale svatby bez předchozího románku si uchovají vše pro správný čas. Právě pro ten čas, kdy zažijete
opravdovou romantiku a skutečný pocit jednoty a vůbec. V Indii je první noc novomanželů ohromná událost. Proto jsou naše
manželství stálá. Je Mi 60 let a mému muži 63 a sami víte, jak je stále romantický. Taková romance nikdy neustane, protože
začíná v příznivý den, posvěcena celým společenstvím, kdy se o jejich vztah všichni starají... Vstup do manželství je tak úžasná
událost! Všichni lidé se tou svatbou těší, radují se... Jogínka: „Dáte si ovoce, Matko?“ Ne děkuji. Tak tedy, když na to přijde u lidí
ze Západu, mají pocit, že důležitý je románek. Ale nemyslím si, že bychom se mohli čemukoli učit z manželství na Západě.
Protože celý ten jejich způsob je úpadkový. Nemá nic, čím by nás mohl obohatit. Můžeme se přiučit mnohému jinému, například
jak ovládat kameru, ale jak zvládnout manželství, to je lépe učit se od Indů. Mají velmi solidní průpravu pro manželství.
Především to, jak jsou již od dětství vedeni, aby měli úspěšná manželství. Tolik jim na tom záleží. Například bez horoskopu ani
bez příznivého dne by se nevzali. Všechno mají propracované do nejmenšího detailu, aby ten sňatek nemohl skončit fiaskem.
Navíc to vypracovávají kolektivně. Kdyby Mi třeba manžel dělal potíže, řekněme jako příklad, jeho sestra by si ho vzala na paškál.
Každý může zasáhnout, když se někdo pokouší o cokoli proti manželství. Každý z rodiny půjde po krku tomu, kdo se pokouší
rozbít manželství. Pak každý ví, že by zůstal jako kůl v plotě, kdyby se rozvedl. Takový už nemá ve společnosti místo. Ale když
jsme poprvé přijeli do Anglie, byli jsme v šoku. Vůbec se za to nestyděli. „Už jsem třikrát rozvedený a tohle je čtvrtá partnerka!“
Takový šok pro nás, ó Bože. Pro nás je rozvod horší než lepra. Proč jsi rozvedený? Co je to s tebou? Jak můžeš být rozvedený?
Manželství je tak příznivá věc! Je to takové požehnání, Bohem požehnané. Jak to můžeš udělat? Je to takový úpadek! A takhle se
to řeší. A ani omylem nejsme něco méně než vy, co se týče manželství, protože my můžeme mít mnohem více dětí než vy. Děti se
chtějí rodit jen v Indii, nikde jinde. A to je problém, kterému čelíme. Náš populační problém způsobuje to, že naše manželství jsou
tak úspěšná a lidé jsou tak klidní. Děti se bojí narodit do noční můry New Yorku. Přirozeně. Protože nikdo netuší, kde zítra bude
matka a kde otec. Jsme obviňováni z vysoké porodnosti, jenže co s tím? Děti neposlechnou, nechtějí jít na taková místa, kde jim
nedají existenční jistotu. Jen realizované děti, jsou-li na velmi vysoké úrovni, ty se narodí. Musí být dábelsky odvážné, aby šly na



taková místa. Takže to mohou zkusit. Anebo možná skuteční ďáblové, kteří z toho chtějí těžit. Ale jinak se ti, kteří v životě touží
po klidu a radosti a lásce rodičů, chtějí narodit v Indii. A proto poslední dobou zjišťujeme, že populace v Indii roste tak rychle, že
nevíme co dělat. Takže vaše svatební postupy je šokovaly, protože nedokážou pochopit, že spolu nejdřív musíte mít románek. Co
bychom si měli o Ékadéšách uvědomit hlouběji, je, že nesmíme dovolit, aby se v nás jakkoli vybudovaly. Protože to jsou
sebedestruktivní věci. Začínají se rozvíjet pochybováním. Když začnete pochybovat o Sahadža józe, začnou se formovat. Ty
pochyby způsobí jejich rozvoj v celé úrovni medhy, v této oblasti. A může z toho vzniknout velký hutný pancíř. Dnes jsem slyšela
někoho říkat: „Zaklepej to na dřevo.“ „Zaklepej to na dřevo,“ znamená do tohoto místa. Kde už by nemělo být žádné dřevo,
chápete? Dá se říct: „Zaklepej to na kámen.“ Když se chvástáte, můžete pak říct: „Ne, ne, zaklepávám to na dřevo, nemyslel jsem
to vážně.“ Lidé jsou si totiž dost vědomi... Říkají to sice nevědomky, ale uvědomují si, že by neměli říkat něco, co by vypadalo jako
vychloubání se, jako nějaké chvástání se, nebo říkat něco ohromného, co by se pak mohlo pokazit. A tak říkají: „Zaklepej to na
dřevo.“ A tohle je to dřevo, Ékadéša. Jsme si tedy docela vědomi těchto sil, které jsou v nás, a teď bychom si měli uvědomit, že
tyto síly budou lidi transformovat. Dnes se tedy budeme modlit, aby tyto síly transformovaly Ameriku skrze svou schopnost lidi
vyděsit, aby pak přišli do Sahadža jógy. Protože když už to dosáhlo až takové úrovně ega, kdy lidé řeknou: „A co má být?!“ Jako
tehdy v Anglii, když jsem poprvé hovořila, řekli: „To je staromódní, naprosto nepoužitelné!“ Řekla jsem: „Dobrá, neříkám nic. Ale
budete mít takové nemoci, že se budete muset vrátit.“ Právě tehdy zákon uznal homosexualitu a toleranci všeho možného. A teď
máte AIDS. Teď vám tu řádí AIDS. A AIDS přinesl strach z Ékadéš. Klidně si ho dostaňte! „No a co?!“ A co vy teď na to? Tahle
bázeň a tento strach jsou tedy velice důležité. Je nesmírně důležité, abyste měli tu bázeň a strach, že Bůh je Všemohoucí a my
proti Němu nejsme ničím. V tomto bodě si musíme pamatovat, že jsme nedílnou součástí tohoto Boha a že se musíme probudit
do takového vědomí, kde poznáme, že On je celkem a že se s tím celkem musíme sjednotit. A tím se dostaneme nad své
Ékadéša rudry. Dnes vás tedy všechny požehnám silami Ékadéši, které budou transformovat. Bůh vám všem žehnej při vaší
práci, kterou se snažíte dělat pro dobro Američanů. Vy zodpovídáte za záchranu Ameriky. Víte, že je to Višudhi čakra, a ve
Višudhi čakře spočívá veškerá zodpovědnost Sahadža jógy. Jak moc je tedy důležité, aby se uskutečnila transformace! Dokud
transformace nezačne pracovat, uvidíte, že to nebude fungovat. Nemůžete mluvit k lidem, nemůžete s nimi hovořit. Musíte se
tedy modlit, aby začal transformační proces, aby se spustil, aby pádil tryskem a aby se šířil jako přírodní požár. Takto bychom se
měli modlit. Bůh vám žehnej! Bůh vám žehnej. Tohle nastane, když se rozzlobí Šrí Šiva, protože Šiva je skutečným rudrou, to Jeho
síly jsou propůjčeny Ékadéšám. Šiva je opravdovým vrcholným ukončením všeho. On je ten, kdo zruší celý svět. To On dává
těchto jedenáct destruktivních sil. On sám má dvanáct sil, ale jednu si nechává na závěr. Jedenáct jich propůjčuje Ékadéšám.
Když tohle nastává, Ékadéši v lidech začínají konat. Dnes bych to viděla jako púdžu ke Šrí Ganéšovi a pak k Ékadéšám.



1983-0917, Ekadéša Rudra (21 min)
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19830917 - Ekadéša Rudra Podle indického kalendáře je dnes den, který se nazývá Parivartaní Ekadéši. Dnes je jedenáctý den
měsíce, jedenáctý je ékadéša. Ze Sahadža jógy znáte Ekadéša rudry, které jsou zde a které nakonec zničí vše, co už nebude
potřeba. To je Ekadéša, zde. Znamená to jedenáct. Ale dnes je zvláštní den, kdy použijeme sílu Ekadéš, aby vykonaly parivartan,
to znamená transformaci. Ne tedy za účelem ničení, ale přeměny. V takový den jsme se sešli v New Yorku, kde použijeme ničivé
síly k transformaci lidských bytostí. Je to tedy velmi významný den, kdy budeme transformovat lidi projevením sil Ekadéša ruder.
Je jich jedenáct a jsou umístěny tady nad vaším čelem. A vy víte, jak fungují. Deset z nich pochází z destruktivních sil Voidu. Void
má také deset destruktivních sil. Z těchto deseti se ta ničivá síla usadí zde. Když se člověk, řekněme, chová sebedestruktivně a
začíná v něm bujet rakovina, pak tady můžete cítit pulzaci, na vrcholu vašeho Voidu. Pulzování. Ale logicky neznamená, že když
to zde pulzuje, jde o rakovinu. Když však bují rakovina, pulzovat to zde bude. To znamená, že životní síla se ji snaží vytlačit. Na
obou stranách čela se však začnou kumulovat překážky a uprostřed je centrum Višudhi, Viráty, kde se Šrí Krišna stal Virátou,
velkolepou Prapůvodní bytostí. To je tedy ta jedenáctá část destrukce. On má sílu, které se říká Samhára šakti, se kterou zabíjí
lidi. Než je však zabije, než s nimi skoncuje, se je milosrdenstvím vaší Matky nejprve musíme pokusit změnit. Pokud je nelze
transformovat, v pořádku, pak se o ně postarají Ekadéša rudry. Těchto jedenáct velmi destruktivních sil použije Šrí Kalkí, ten, jenž
se chystá přijet na bílém koni. Ale než se to stane, je tu velmi významný dnešní den, kdy tyto síly použijeme k transformaci. A jak
lze ničivé síly použít k transformaci? Především, když si lidé uvědomí, že se projevují destruktivní síly, dostanou strach, začnou
mít obavy: „Může nás to zničit, musíme se obrátit k Bohu.“ Zadruhé, když se člověk dozví o nějaké smrtelné nemoci, například o
rakovině, snaží se nalézt řešení, jenže na lidské úrovni žádné dostupné řešení není. A tak začíná rozmýšlet o Bohu a touží se k
Němu dostat blíž. Ten strach ho přivede blíž k Bohu. Začne záviset na Bohu více než na své racionálnosti, než na svém egu nebo
superegu. Touží moci se spolehnout na Boží síly, aby ho vyléčily, aby ho zachránily od této zkázy. Protože jakmile se ukáže
rakovina, už má jen krůček k smrti. Ví, že to samo nezmizí, že ho čeká konec. To je tedy další cesta, jak se lidé začínají měnit, jak
se mění jejich postoje, jak se mění jejich žebříček hodnot. Poznala jsem mnoho manželů a manželek, kteří dostali rakovinu, a z
jejich protějšků se stali velmi mírní, jemní, laskaví, romantičtí lidé. Snaží se dát veškerou lásku, ochranu, všechno nejlepší
člověku, který díky Ekadéša rudrám brzy zemře. Začíná se tedy projevovat jistý druh transformující se povahy člověka, jenž vidí,
že osoba, se kterou žil celý život, s ním už nebude. Začne se tedy projevovat jistý druh krásných citů vůči druhému, kdy se mu
snaží dát ze sebe to nejlepší. A tak si člověk rozvine jiný druh osobnosti, která se nikdy předtím neukázala. Takže všechna
tvrdost a agresivita odpadne a začne vyplouvat jen sladkost. Tím se tedy v člověku probudilo milosrdenství, které ho změní.
Mnozí lidé, kteří ztratili své příbuzné, své nejbližší, začali být mnohem jemnější, hodnější. Protože Ekadéša rudry v nich vyvolaly
bázeň. A také do mysli těchto lidí vstoupí další obava: „Zítra se to může stát mně, musím s tím něco udělat.“ V takové době jim
Sahadža jóga velmi pomůže. Protože přijdou do Sahadža jógy s pocitem velkého ohrožení. Pohání je to do Sahadža jógy, aby se
změnili. Je ještě jeden subtilnější způsob, kterým tato destruktivní síla pomáhá. Ona ničí vše negativní, co je v nás. Protože
dokud v nás není zničeno to, co je negativní, nemůžeme se stát lidmi, kteří mohou vstoupit do Božího království. Máme své ego a
superego a obojí se na nás může podepsat zde. Když máte ego, velmi velké ego, budete zde mít ohromnou bouli, jak se ego tlačí
na tuto stranu. Když budete mít superego, můžete vidět z hlavy vystupovat bouli zde. Můžete mít i obě, když máte oba sympatiky
přetížené. Když nejste moc kolektivní člověk, můžete mít blokádu zde. Může se vám to zde tedy vydout egem, superegem i
centrem Viráty, nafouknout, takovým způsobem, že si ten člověk vypěstuje tvář jako nějaké monstrum. Tato oblast zhutní a
vystupuje. Existuje jedna taková postava. Myslím, že se jmenuje Frankenštejn nebo tak nějak, že? Ano, vynořila se z nevědomí,
postava Frankenštejna. Tohle celé je napuchlé, trčí to ven a toto takhle visí. Tohle se skutečně lidem přihodí, když se z nich stane
sám ďábel. Takto v nás tedy pracuje Ekadéša, když ničí negativity v nás. V Indii se v tento den mnoho lidí postí na znamení
pokání, jedenáctého dne je to naprosto běžné, je třeba splnit Ekadéši. Všichni hinduisté dodržují Ekadéši, takže jedenáctého dne
nejí vůbec nic. Ale vy byste to teď, po příchodu vaší Matky, dělat neměli. Protože Já sama jsem Ekadéša. Tak proč to dělat, když
jsem teď zde? Dělávali to, aby Mě přivolali. Teď jsem tu, tak Ekadéša pokání už není třeba. Musíte však být opatrní. Ekadéša
přichází, jak jsem už říkala, z Voidu. Přichází především, když přijmete někoho za svého gurua, ty, kteří jsou falešní, kteří jsou
proti Bohu, proti Kristovi. Rozvinete si tedy jisté zmohutnění na této straně, když ten člověk, kterého uctíváte a respektujete jako
gurua, není pravým guruem. Pak si vypěstujete superego, které se ukáže zde, v této oblasti. Na druhé straně se to rozvine, když si
člověk myslí, že je svým guruem, že si medituje po svém, že nepotřebuje ničí vedení, že je dost dobrý takový, jaký je. Tomu se
vytvoří boule nalevo. Z těchto důvodů má jednu tady a tu na pravé straně čela si rozvine kvůli superegu od falešných guruů.
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Někdy se také stává, že když se příliš oddáváte tomuto druhu chování ze superega, pak se může stát, že je do sebe nasajete a
začnete je využívat svým egem, což je pro vás to nejhorší, co lze. Tehdy se totiž chováte jako sám ďábel. Jak s tím jednou
začnete, vaše Ekadéša se úplně zničí. Myslím, že pak už se toho nedá snadno zbavit. Je to velmi obtížné. Když je to jen na jedné
straně, je to mnohem snazší. Dnešní den se tedy nazývá Ekadéša a přinese transformaci. Když projdete transformací, mnoho
věcí je ve vás automaticky zničeno. Jak zcela jasně vidíte, všechna vaše mylná ztotožňování se odpadla. Mylné představy o sobě
typu: „Jsem Američan, křesťan nebo žid apod.“ Všechny tyhle falešné představy o sobě samých odpadly. A stali jste se pouhým
člověkem, především jste lidská bytost. Pak se stanete nadlidskou bytostí, bez ega. Budete bez ega. Vaše ego je tedy zničeno,
vaše superego je zničeno, vaše podmíněnosti jsou zničeny a všechny vaše mylné představy o vědění jsou také zničeny. Co
zůstane a vyjde na povrch, je tedy realita. Podívejte se, jak se z květu stane ovoce. Prakticky všechno z květu odpadne. Z květu,
lze říci, například odpadne kalich, pak okvětní plátky, poté odpadnou i jeho kališní lístky, co však zůstává, když se podíváte, je
jádro. A okolo jádra se pak všechno vytvoří a vznikne plod. Zbytek odpadne. V některých plodech se něco zachová, z jiných se
nevyužije vůbec nic. Jen malého růstu se dočká plod, u kterého zůstal i květ. Stejně tak v nás. Ať se stane cokoli, Duch zůstává,
to ostatní odpadá. To je to, čemu říkáme Ekadéša, která přivodí transformaci. Každý by měl pochopit, že musíme odhodit mnoho
věcí. Viděla jsem některé říkat: „No a, tak kouřím, ale vibrace mám dobré.“ Jiní zas: „No a co, tak piju, vždyť vibrace mám dobré.“
„Chodím za tímhle guruem a vibrace mám stále.“ „Pořád vedu tentýž nemravný život, a přesto cítím vibrace.“ Takhle to jde velmi
dlouhou dobu. A vibrace mají stále. Ale pak náhle ustanou a vy zjistíte, že jste za hranicí. Že jste zcela vyhozeni. Přitom ani
nepociťujete, jak jste vyhazováni. Nakonec vám dojde, že jste přímou čarou vyletěli, buďte proto opatrní. Pracuje v nás totiž síla,
která je odstředivá, a druhá, dostředivá. Síla Ekadéši je tedy odstředivá, a tou jsme vyhazováni. Sahadža jóga se před nikým
nesklání, nikoho se neprosí, nikomu nepochlebuje. Pokud v ní chcete být, musíte v ní být naplno. Pokud v ní být nechcete, vyhodí
vás rychleji, než vám bude milé. Tak to prostě chodí. A to je kámen úrazu Sahadža jógy, o kterém vám jako Matka musím říct, že
velmi dychtí vyhodit vás. Co bychom si měli o Ekadéšách uvědomit hlouběji, je, že nesmíme dovolit, aby se v nás jakkoli
vybudovaly. Protože to jsou sebedestruktivní věci. Začínají se rozvíjet pochybováním. Když začnete pochybovat o Sahadža józe,
začnou se formovat. Ty pochyby způsobí jejich rozvoj v celé úrovni medhy, v této oblasti. A může z toho vzniknout velký hutný
pancíř. Dnes jsem slyšela někoho říkat: „Zaklepej to na dřevo.“ „Zaklepej to na dřevo,“ znamená do tohoto místa. Kde už by
nemělo být žádné dřevo, chápete? Dá se říct: „Zaklepej to na kámen.“ Když se chvástáte, můžete pak říct: „Ne, ne, zaklepávám to
na dřevo, nemyslel jsem to vážně.“ Lidé jsou si totiž dost vědomi... Říkají to sice nevědomky, ale uvědomují si, že by neměli říkat
něco, co by vypadalo jako vychloubání se, jako nějaké chvástání se, nebo říkat něco ohromného, co by se pak mohlo pokazit. A
tak říkají: „Zaklepej to na dřevo.“ A tohle je to dřevo, Ekadéša. Jsme si tedy docela vědomi těchto sil, které jsou v nás, a teď
bychom si měli uvědomit, že tyto síly budou lidi transformovat. Dnes se tedy budeme modlit, aby tyto síly transformovaly
Ameriku skrze svou schopnost lidi vyděsit, aby pak přišli do Sahadža jógy. Protože když už to dosáhlo až takové úrovně ega, kdy
lidé řeknou: „A co má být?!“ Jako tehdy v Anglii, když jsem poprvé hovořila, řekli: „To je staromódní, naprosto nepoužitelné!“
Řekla jsem: „Dobrá, neříkám nic. Ale budete mít takové nemoci, že se budete muset vrátit.“ Právě tehdy zákon uznal
homosexualitu a toleranci všeho možného. A teď máte AIDS. Teď vám tu řádí AIDS. A AIDS přinesl strach z Ekadéš. Klidně si ho
dostaňte! „No a co?!“ A co vy teď na to? Tahle bázeň a tento strach jsou tedy velice důležité. Je nesmírně důležité, abyste měli tu
bázeň a strach, že Bůh je Všemohoucí a my proti Němu nejsme ničím. V tomto bodě si musíme pamatovat, že jsme nedílnou
součástí tohoto Boha a že se musíme probudit do takového vědomí, kde poznáme, že On je celkem a že se s tím celkem musíme
sjednotit. A tím se dostaneme nad své Ekadéša rudry. Dnes vás tedy všechny požehnám silami Ékadéši, které budou
transformovat. Bůh vám všem žehnej při vaší práci, kterou se snažíte dělat pro dobro Američanů. Vy zodpovídáte za záchranu
Ameriky. Víte, že je to Višudhi čakra, a ve Višudhi čakře spočívá veškerá zodpovědnost Sahadža jógy. Jak moc je tedy důležité,
aby se uskutečnila transformace! Dokud transformace nezačne pracovat, uvidíte, že to nebude fungovat. Nemůžete mluvit k
lidem, nemůžete s nimi hovořit. Musíte se tedy modlit, aby začal transformační proces, aby se spustil, aby pádil tryskem a aby se
šířil jako přírodní požár. Takto bychom se měli modlit. Bůh vám žehnej!
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Když jsem poprvé přiletěla do Spojených států, bylo to do Los Angeles. Protože to je místo andělů. Vlastně jsem si říkala, že to
určitě bude velmi svaté místo k prvnímu přistání v této úžasné zemi, Spojených státech. Jak víte, Spojené státy americké jsou
jako celek Višudhi čakra. Višudhi čakra má tři části. A střední část Višudhi čakry jsou Spojené státy. Střední část Višudhi čakry
ovládá Šrí Krišna. A Jeho síla je Rádha. „RÁ - DHA”. „RÁ” znamená energie, „DHA” je ta, která energii udržuje. „RÁ - DHA” -
„dha-re-ti-sa”. Ona je tedy ta, která udržuje energii, proto má jméno Rádha. Je silou Šrí Krišny. Slovo Krišna pochází ze slova
„kriši“, což znamená orání, nebo lze také říci, že zemědělství se nazývá „kriši”. Ten, kdo orá a sází do půdy semínka, dělá kriši. A
proto se nazývá Krišna. A semínko, které zasel, je semínko duchovnosti. Byl to Šrí Krišna, který řekl v sanskrtu: „Nainam chindanit
shastrani nainam dahati pavaka na chainam kledayanty apo na sosayati marutah.” To znamená, že ho nelze - duchovní život,
věčný život nebo Ducha - nelze ničím zabít, žádnou zbraní, ani odfouknout vzduchem, ani vsáknout nebo zničit. Takže Kristus
přišel na tuto Zemi, aby svým vzkříšením dokázal to, o čem mluvil Šrí Krišna. A většina z vás sahadžajogínů zná vztah mezi
Kristem a Šrí Krišnou, proč byl nazýván Kristem. Slovo Kristus pochází z téhož - Kriši. A Jeho první jméno pochází ze slova
Ješóda. Ješódě se říká také Džesu nebo Jesu. A proto se Kriš… Kristovi říkalo Džesu nebo Jesu. Někteří lidé Mu říkají Jesu a
někteří Ho nazývají Džesu, kvůli Ješódě, nevlastní matce Šrí Krišny. Také víte, že Rádha byla totožná s Mahálakšmí, takže to
vlastně byla matka Krista, Marie. Všechny tyto věci můžeme dokázat v Sahadža józe. Protože když Kundaliní vzestoupí až do
Višudhi čakry a tam se zastaví, můžete se zeptat: „Byl Krišna synem matky Marie? (Vlastně) byl Ježíš synem matky Marie? Byl
synem Rá, což je totéž jako Rádha?“ Pak se Kundaliní pohne. Dnes tedy Sahadža jóga dokazuje, co bylo řečeno doposud.
Dokazuje to. Není to jen vymyšlený příběh. Protože lidé tomuhle všemu nevěří. Myslí si, že je to jen vymyšlený příběh. Kdo byl
Kristus? Kdo byl Krišna? Kdo byla Rádha? Nakonec neexistoval ani Bůh. Pouze v Sahadža józe však můžeme dnes dokázat, že to,
co říkáme, je pravda. Protože díky realizaci jste připojeni k hlavnímu zdroji. Vaše vibrace začnou proudit. Začnete pracovat jako
počítač. Ať položíte jakoukoli otázku, odpověď k vám přijde jako ohromné vibrace, nebo se zastaví, můžete cítit horkost nebo
můžete mít puchýře. Takže celá ta zpráva je vám doručena skrze konečky prstů. Jak velmi jasně řekl Mohamed Sáhib, že v čase
vzkříšení vaše ruce budou promlouvat. Muslimové však o vzkříšení vůbec nechtějí mluvit. Protože oni chtějí lidi strašit soudným
dnem. Nechtějí hovořit o čase vzkříšení, který přichází a je přechodným obdobím. Chtějí ten čas využít ke strašení lidí a říkají:
„Teď přichází váš soudný den!” „Teď přichází váš soudný den,” takže se každý bojí Boha a myslí si, že bychom měli jen čekat na
svůj soud a že není nic mezi tím. Višudhi je tedy zvláštní čakra. Višudhi čakra byla vytvořena v sobotu. Takže důležitá hvězda pro
Višudhi čakru je Saturn. Vždy, když je Saturn nejvýš, v Americe se lépe daří realizovat věci. Myslím ale, že toho o sobě mnoho
nevědí. Nevědí, kdo jsou, proč přišli na tuto Zemi, jaká je jejich práce, co mají dělat nebo za jakým účelem Bůh stvořil Ameriku. To
první, co v nás Višudhi čakra vykonala, bylo, že když jsme se stali lidskými bytostmi, takto jsme pozvedli hlavu. Když jste takto
pozvedli hlavu, stali jste se lidskou bytostí v tom smyslu, že teď je ve vašem vědomí nový pohyb. Ten nový pohyb ve vašem
vědomí začal asi před 6000 lety, když na tuto Zemi přišel Šrí Krišna. Tento nový pohyb znamenal, že je to Otec. Oslavovali
příchod Otce, a tak si v sobě lidé rozvinuli nový druh nástroje, zvaný ego. Když byl mozek pozvednut takto, pyramidově se rozšířil,
je to pyramida, stal se pyramidou. Zvíře má mozek plochý. A postupně narůstá. Když se hlava napřímila, když přijali
zodpovědnost za napřímení hlavy, mozek začal růst takovým způsobem, že se stal pyramidou. A když se stal pyramidou,
pozornost začala být jiná, než je pozornost zvířete. Protože když vlny vašeho vědomí padaly na strany té pyramidy, dostaly se do
silového rovnoběžníku, takže výslednice, výsledná síla, teď dopadá takto, jde takto, výslednice je takto. Měla dvě strany. Jedna
byla takto, další takto. Takže vědomí nebo můžeme říci pozornost, místo aby šla dovnitř, začala jít ven! Jedna část výsledné síly
šla tedy ven, a proto když jste se stali lidskou bytostí, vaše pozornost šla ven. Jsou to jen lidské bytosti, kdo má pozornost venku.
Ne že by to zvířata neměla, ale pozornost lidských bytostí je taková, že vytvářejí reakce. Například když něco vidíte. Teď například
vidím dům lékaře, tak se mi v mysli spustí reakce - co je to, co to znamená, kolik to muselo stát, od koho to koupili! Ať vidíte
cokoli, začne to ve vás vyvolávat reakci. U zvířat to tak není. Zvířata si maximálně řeknou: „Toto musím sníst, tamto musím sníst,
tamto musím získat!“ Nepřemýšlejí o tom však. Jsou to jen lidské bytosti, kdo přemítá. A toto přemítání nastává díky pyramidové
struktuře jejich mozku. A vyvolává to specifickou reakci v samotném mozku, takže si začneme rozvíjet své vlastní ego, své
vlastní mýty, své vlastní mentální projekce. A když si vytvoříme své vlastní mentální projekce, toto ego spustí: „Já vím!“, „V čem je
problém?“, všechny tyto nesmyslné věci. A jakmile se začne projevovat tohle, balón ega se začne nafukovat. Začne tlačit na další
balón, který je uvnitř nás, superego, jako u zvířat. A pak se dostane do středu. Tímto způsobem se z nás staly lidské bytosti.
Jenže pak jsme své ego začali zvětšovat. To začne překrývat superego a dochází k zvápenatění, čímž si vytváříme své já-ství.
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Takže toto všechno se stalo, když jsme pozvedli hlavu, napřímili hlavu a přestali být jako zvířata. Višudhi čakra tedy v lidské
evoluci hraje významnou roli, neboť díky vývoji Višudhi čakry jste se stali lidskými bytostmi, to zaprvé. Zadruhé, protože je to
čakra Otce, který se znovu stává prapůvodním - jak tomu říkáte, v… (maráthí) …makrokosmem, stanete se makrokosmem. Vy jste
mikrokosmos a Otec je makrokosmos. Stanete se tím tedy díky Višudhi čakře, kterou řídí Šrí Krišna. On se stává tím
makrokosmem, zvaným Viráta. V mozku se to projevuje v této části, (u pěšinky vlasů Šrí Mátadží) v této části hlavy. Je to tady,
kde začínáte projevovat své kvality makrokosmu, v tomto bodě. No a tato Višudhi čakra je specifická tím, že stále říkáme:
„Zodpovědnost spočívá na mých ramenou.“ Stále říkáme, že zodpovědnost leží na mých ramenou. To proto, že Višudhi čakra
vám dává smysl pro zodpovědnost. A proto Američané cítí zodpovědnost za celý svět, víte? Přirozeně! Je to perfektně
pochopeno, oni cítí zodpovědnost za celý svět. Nakolik jsou si však své role lidí se zodpovědností vědomi, to je jiná věc. Oni tu
zodpovědnost cítí, pokud však svou roli zodpovědných lidí chápou, pak musí být ideálem. Vzorem. Protože člověk, který je
zodpovědným člověkem v rodině, musí být pro ostatní vzorem. Řekla bych, že to začalo velmi dobře v době Abraháma Lincolna.
Začalo to velmi dobře. Když začnete mluvit o demokracii, je to také - demokracie není nic jiného než kolektivita. On začal hovořit
o kolektivitě lidí tvořené lidmi. To všechno ukazuje, že smysl pro kolektivitu začal přicházet právě v této Višudhi čakře. Pak
ovšem pouze lidé, kteří jsou ve středu, mohou zůstat normální. Ale ti, kteří se příliš sklánějí, nebo ti, kteří se příliš zaklánějí, mají
problémy. Ti, kteří se sklánějí před ostatními, si rozvíjejí superego. Stávají se přespříliš pokornými, jako například rozvojové
země. A ti, kdo se zaklánějí, jsou lidé, kteří se snaží ostatním dominovat. Kteří mají ego. Takže díky nenadálému požehnání Boha
Američané objevili tolik věcí a v Americe se začalo nadměrně rozvíjet ego. Jenže ego je jako balón, jak jsem vám říkala. A
nechává vás poletovat ve vzduchu. A když létáte ve vzduchu, stanou se z vás povrchní lidé. Nemáte žádné ukotvení. Má to však
jednu výhodu - pokud víte, že se vznášíte ve vzduchu, můžete mít úplný a ucelený nadhled. Kompletní vizi celku, máte-li čisté oči
a přímočaré záměry. Další věc, která vyvstala, jak sem lidé přicházeli, bylo to, že cítili, že jsou naprosto nový národ. Má to jak
výhodu, tak nevýhodu. Výhoda spočívá v tom, že pokud jste noví, je to velmi dobré, můžete být velmi snadno transformováni v
něco lepšího, neboť nemáte v mysli žádné podmíněnosti. Jste velmi čistí, plně připraveni něčím se stát. Nebo možná také kvůli
nedostatku tradic žasnete nad vším, co je staré, což platí obzvlášť o Američanech, když třeba skoupili všechny staré mosty z
Anglie a přivezli je sem. A touha po starých věcech je zde velmi silná. Jako by všechno nové bylo absurdní! Pak možná i Sahadža
jóga je pro ně něco absurdního. Protože podle nich je to něco nového. Jelikož jde o nové národy, začali odmítat všechno, co je
nové, jako absurdní. Takže je třeba říci, že Sahadža jóga ve své dnešní podobě je to nejpradávnější vůbec. Začala se vznikem
vesmíru a teď přišlo vyvrcholení, protože je to živoucí proces. Jako když na stromě vidíte květ, je to první nový květ. Ale ten květ
vznikl ze semínka, které má kořeny a potom stonek, pak narostou listy a teprve pak rozkvete květ. Takže i když ten květ vypadá
jako nový, má za sebou dlouhý vývoj. Stejně tak je Sahadža jóga prastará jako sám vesmír. Ale pro lidi, kteří tolik prahnou po
dědictví, je těžké poznat, co je skutečná tradice. Jen opravdu tradiční lidé dokážou poznat, co je skutečná tradice. Když jsem
posledně přijela do Ameriky, šokoval Mě člověk, který se Mnou přišel udělat rozhovor. Během hovoru se Mě zeptal na jednoho
pána, který byl z indického úhlu pohledu absolutně netradiční. Jmenoval se Rámakrišna Paramhamsa. Oženil se s ženou a udělal
si z ní matku. Myslím, že tohle neudělal nikdo. Ráma to neudělal. Krišna to neudělal. Je to něco absurdního. Ale pro ně to byl ten
nejtradičnější člověk. Řekl Mi: „Matko, Vaše Sahadža jóga není tradiční, když nevěříte v Rámakrišnu.“ Za posledních padesát,
šedesát let se vynořili všichni tito neotradiční lidé. Další byl ten člověk z Pondicherry (Šrí Mátadží zřejmě míní Aurobinda). Další
absurdní situace. Říkal své ženě „matko“ a jeho vztah k ní je rozporuplný. Neví se, jaký měli vztah. Chci říci, že v indické tradici je
něco takového nemožné. Musíte mít naprosto jasný vztah s každým. Nemůžete mít rozporný. Ani přítelkyně, ani manželka, ani
žena, ani matka či sestra. Taková situace je naprosto netradiční. Nemyslitelná. Chci říci, že vy Indové víte, že toto není možné. Je
to absurdní situace. Pro některé lidi je však on tradiční. Asi před šedesáti lety, řekla bych, v době kolem Mého narození, začala
negativita, která pochopila zmatenost Západu, nabírat nový kurz. Všechny negativity jsou pozápadnělé, když se na ně podíváte. A
ony tu západní zmatenost převzaly, aby z ní těžily. Využily ji pro svůj vlastní prospěch. A zde západní lidé selhali - nedokážou tyto
negativity odhalit. Onehdy v Jungově ústavu jsem měla hovořit s Jungovými stoupenci o Sahadža józe a Jungovi. O Jungovi
jsem se dozvěděla, až když zemřel, kdy o něm vyšel krátký článek. Nikdy jsem nestudovala psychologii. Samozřejmě jsem se
snažila osvojit si nějakou terminologii, abych s nimi mohla mluvit. Občas Mě napadalo, že bych mohla promluvit i s nimi. Ale tito
Jungovci, všichni velcí intelektuálové, významní, víte, tam seděli přede Mnou, aniž bych o nich kdy slyšela, jako třeba Prezident
Americké jungovské společnosti. Chvilku před začátkem jsem si jen prošla jednu knihu a viděla jsem nějaké diagramy, které Mě
skutečně zmátly. První představa, kterou měli… byly to samozřejmě všechno Jungovy mentální představy. Neobviňuji ho, protože
on měl realizaci, ale nevěděl, jak byl ten stav vytvořen, za jakých okolností, a jeho pohyb byl dosud pátráním hledače po tom, jak
získal realizaci. A všechny pohyby byly lineární. Nerozšiřovaly se z jednoho bodu do všech stran. Takže to nebylo ucelené,
sjednocené. Přišli s tím, že vespod je nevědomí, které se nikdy nestane vědomím. Nahoře bylo nevědomí, které se může stát



vědomím. Pak tam bylo podvědomí a na vrcholu toho bylo ego. Řeknu vám, takový zmatek! Řekla jsem: „Podívejte, už jen samo
to slovo nevědomí je matoucí. Co myslíte tím nevědomím? Cokoli, co necítíte ve svém nervovém systému, je nevědomí - je to
tak? Ale co to znamená? My necítíme podvědomí. Potom je tedy podvědomí také nevědomím. Cokoli, co necítíme, například
existují určité zvuky určitých frekvencí, které vůbec neslyšíme. Slyšíme to, co je pro nás jako pro lidské bytosti přípustné. To jako
vědci všichni víte. Neslyšíme všechno. Takže všechno, co je nevědomí, je chaotický mišmaš. Všechno možné smíchané
dohromady. Ale Bůh není chaotik, víte. On je precizní džentlmen. Ví, co dělá. On je ten nejlepší organizátor. Jak se tedy můžete
strkat do takové škatule, kde vespod je nevědomí, nad ním je nevědomí, které se stane vědomím, nad tím je podvědomí, nad
vědomím, a na vrcholu toho všeho je ego! Takže jdete dolů s tímhle vším v sobě a kam jdete? A jak teď půjdete? Takže první
chybou bylo tvrdit, že jsou tam nějaké vrstvy jedna na druhé. Není to tak. Jsou umístěny vertikálně. Ego je na pravé straně a
superego je na levé straně. Budoucnost je na pravé straně a minulost je na levé straně. Takže podvědomí je na levé straně a
nadvědomí je na pravé straně. Střední cesta zůstává prázdná, vlastně jako v každém uspořádání. Řekněme, že jedete na letiště.
Musíte procházet zdmi, abyste se dostali k letadlu? Když se my, lidské bytosti, nedopustíme tak hrozné chyby, jak by takovou
chybu mohl udělat Bůh? Uvažovat takto bylo tedy naprosto chybné. Takže střední cesta je uprostřed, pravá je vpravo a levá vlevo.
A do podvědomí nemusíte chodit vůbec. Ospravedlňují totiž lidi, kteří se je pokoušejí dostávat pod hypnózu, zkouší je
zhypnotizovat nebo jim dát nový druh zkušenosti, abychom přijali vše, co bylo nevědomé. A i když nějací lidé začnou náhle
skákat, říkají: „Ó, to je skvělé.“ Vjemy, které jste získali z podvědomí nebo nadvědomí, považovali za něco úžasného. Musím říct,
že to byla pomatenost vašich intelektuálů. Totální. Tak oni se mýlí. Vaše cesta je přímá, absolutně, pro Kundaliní. Jen musí přijít
ten, kdo Ji má zvednout. To je vše. Ale jinak to jde všechno velmi dobře, není třeba dostávat se do toho hrozného podvědomí.“
Když jsem jim to řekla, byli užaslí. Říkali: „Matko, je to tak prosté?“ Řekla jsem: „Je to velmi prosté. Nevědomí je rozděleno na
čtyři části. Jedno je kolektivní podvědomí, jedno je kolektivní nadvědomí, jedno je, lze říci, kolektivní peklo a na vrcholu toho je
super-kolektivní vědomí.“ Takže kam musíme jít? Měli bychom znát svůj cíl. Pak ho musíme dosáhnout. A to je problém všech
lidí, kteří se zapletli s Muktánandou. Položili Mi otázku: „Co je špatného na Muktánandovi? Proč je tak nebezpečný?“ Jedna paní,
chudinka, přišla a říkala: „Ó, šla jsem tam, zničila jsem si záda a teď jsem navždy vyřízená. On je tak nebezpečný muž. Lichotil mi.
Šla jsem tam a nevím, co se mi stalo se zády. Nemohu sedět více než deset minut na jednom místě, pak musím vstát. A mám
přístroj, kterým se musím pořád masírovat.“ Takže vidíte, jak je nebezpečný. Pak začali rozvíjet další teorii, že musíme trpět, když
máme jít k Bohu. Proč? Chci říci, že to ani náhodou není nápad Boha. Proč byste měli trpět? Nechal za vás trpět Krista. Tím to
skončilo. Vy raději netrpte. Vůbec není třeba trpět. Všechny tyto nápady tedy pronikly do těchto západních lidí. A oni všechny tyto
mentální projekce přijali, aniž by porozuměli, co je napsáno v dalších knihách. Vždyť se to dá poznat! A oni mohli maximálně do
šedesátých let, kdy tito hrozní, velmi povrchní lidé, přijeli do Indie a objevili některé z tantrických knih, protože chtěli ospravedlnit
Freuda pomocí indické kultury. Tak získali tantrické erotické věci a podobně, přivezli tyto knihy a některé z nich si přečetli. Nevím,
co to bylo za knihy - tvrdili, že Kundaliní je v žaludku, jiný tvrdí, že je v mozku… Nevědí zkrátka, kde Kundaliní je. Píší tak tlusté
knihy. Dokážete si to představit? Napsali tak objemné knihy! Víte, když se napíše kniha, každá ještě není bible. Ale pro ně, pokud
je něco napsáno v knize, je to bible. A tak začal všechen ten zmatek. Tito lidé tedy přišli, aby z toho měli prospěch, a teď se z nich
stali velcí guruové s mnoha penězi. Bohatí lidé. Avšak teď, protože ruka Boha je ohromná, se jeden po druhém dostávají ven z
hlav těch lidí. A Já doufám, že přijde den, kdy lidé prohlédnou. Takže úkol Sahadža jógy je nastolit ve vás pravdu. Není to tak, že
můžeme mít členství. Nemůžeme do ní člověka zapsat. Nemůžeme je nazvat certifikovanými sahadžajogíny. Je to růst člověka,
který musí být vidět. Existuje spousta přednášek, které jsem měla na téma „ritambhara pragja“ a podobně, a myslím si, že pro
každého sahadžajogína je nezbytné naslouchat těmto přednáškám, projít si je, porozumět jim a meditovat, abyste rostli. Protože
to, co můžeme vytvořit, není něco umělého. Je to živoucí proces živoucí energie živoucího Boha. Takže to musí růst. Toho růstu
nemůžete dosáhnout přemýšlením. Naopak nepřemýšlení vám umožňuje stále větší růst. Jedině když to ve vás začne růst,
zjistíte, kdo jste. To je jediný způsob, jak můžete dosáhnout stavu toho super-vědomí a upevnit se tam. Jen pak budete vědět, o
čem mluvím. Další věc je dnešní púdža. A teď, co to je púdža. Dokážete vy říci, co je púdža? Vlastně jsem měla púdžu včera a
víte, není pro Mě snadné snášet púdže, abych byla zcela upřímná. Protože těch vibrací je tolik, že nevím… A pak jsem dvě hodiny
jela na letiště, vydávali jsme vibrace a dávali je celému newyorskému letišti. Bylo to nezbytné. Fungovalo to. Vibrace totiž začnou
proudit ohromnou silou, a pokud je vy, lidičky, nevstřebáte, nějakou dobu trvá, než se Mi dostanou z těla. Jsem pak poněkud
těžká. Ale pak vyproudí ven a Já se cítím lépe. A to jediné, co se děje, když říkáte mantry, je, že probouzíte Božstva v sobě a
začínáte dostávat vibrace. A když jsou vaše Božstva probuzená, jsou probuzená díky síle Božstev ve Mně. Dá jim to opravdu
hodně práce a vyzařují kvůli tomu ohromné množství vibrací, které musíte vstřebat vy, když jsou vaše Božstva probuzena. Tak se
to děje. Nemůžete to popsat slovy. Nemůžete to sdělit slovy. Je to dění, které musí nastat. Mnoho lidí může po příchodu do
Sahadža jógy jít zpočátku trošku takto. Postupně se upevní, probudí, dorostou do toho, pak je to v pořádku. Někteří lidé prostě



vystřelí během jednoho dne a jsou tam. Není v tom vůbec žádný rozdíl. Protože je to narůstající věc a musí to růst. Někteří lidé
mají svou zem tak úrodnou, nebo možná něco jiného, že to prostě funguje rychle. Takže nikdo by neměl nikoho obviňovat. A
zejména by se nikdo neměl cítit vinen, protože to pak chytá Višudhi na levé straně. Především kvůli Americe mám na sobě tento
kámen, kterému se říká černý safír. Protože to je kámen Šrí Krišny. Je to kámen Višudhi čakry. Každá čakra má kámen. A toto je
kámen Višudhi čakry, takže ho mám na sobě jen proto, že jsem přijela do Ameriky. A Já doufám, že dnešní uctívání odhalí
potenciál této země posílením Božstev, a to samotného Šrí Krišny, který to má na starost. Tím, že Ho potěšíte. Tím, že Ho
zaktivujete. A On má skvělé kvality, jedna z Jeho nejúžasnějších vlastností je „sanváhra šakti“, pomocí které dokáže zabíjet
démony. A všichni ti démoni, kteří jsou zde usazeni, jsou opravdu pomýlení. Protože pokud toto je místo Šrí Krišny, jsou zde ve
velmi nebezpečném postavení. Jakmile zde totiž bude probuzen, budou všichni naprosto zničeni Jeho sudaršana čakrou, kterou
drží v ruce a může s ní jednoho po druhém zabít. Ale nejprve musí být potěšen, musí být probuzen, musí být „prasana“. To je to
slovo. „Prasana“ znamená být potěšen. A pak se to vypracuje. Takže dnes budeme mít nejprve malou Ganéša púdžu, protože
Ganéša púdža se dělá právě pro upevnění nevinnosti. Nevinnosti místa. Jakmile se upevní nevinnost… to je to nejdůležitější. To
je podstata všeho. Ganéša je podstata. A pak budeme mít Šrí Krišna púdžu a pak púdžu k Déví, Síle. Takže budeme mít tři púdže.
Jednu po druhé, ale každou krátkou. Souhlasíte?
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Dnes mě napadlo, že je tu poměrně hodně lidí, kteří přišli poprvé, a že bych jim měla říct o významu púdže. Protože podle
západního stylu života... - mají být takoví, hledat něco vně, jít ven, hledat nové způsoby a metody, jak se rozvíjet navenek. Tohle je
poznání vašich kořenů. Vědění, díky němuž získáváte výživu, které vám předtím nebylo známo. Toto poznání vám dříve nebylo
známo a nebylo vám záměrně sděleno, protože máte růst vně. Nyní, když máte jít dovnitř, pak musíte pochopit božské zákony a
božské metody, jak fungují. Púdža má svůj význam, který od pradávna popisovali svatí. Protože v Indii je celkově takové klima, že
můžete žít pod stromem, bez problémů žít v lese, můžete jíst ovoce a velmi šťastně můžete pobývat v lese. Není potřeba mít
postel nebo něco jiného, je tam tak teplo a příjemně a člověk si stále užívá požehnání lesa. A tak mnozí lidé odešli do lesa a
začali přemýšlet, dívat se na celý svět z této samoty - jaký je problém s lidskými bytostmi? Proč jsme tady? Co bychom měli
dělat? Jaký je smysl tohoto lidského života? Proč nám Bůh dal tento krásný lidský život? Začali o tom přemýšlet. A tak se dostali
do meditativní polohy, meditativního vstupu do svého nitra. A když začali meditovat, zjistili vše o Kundaliní, o čakrách a
božstvech, která v nich sídlí. Tato božstva přebývala od věčných časů, můžeme říci v Božím sídle, všechna tam přebývala a pak
se odrazila na této Zemi a inkarnovala se, aby nám poskytla lepší a dokonalejší vědomí. Mohli jsme se tomu všemu vyhnout.
Mohlo to být velmi snadné, kdybychom v době Adama a Evy poslechli Boha. V době Adama a Evy bylo řečeno, že nemáte jíst
ovoce poznání. Nebyl to plod pravého poznání, ale plod poznání o hmotě, znalosti o věcech. Takže, jak víte, příběh je takový, že
satanské síly působily, oba zlákaly a oni se začali rozvíjet z druhé strany. Tak se dopustili chyby. Proto se tomu říká prvotní hřích.
A tento prvotní hřích nás nyní přivedl na tento okraj a my se musíme vrátit zpět. Musíme se vrátit do svého nitra, abychom našli
své kořeny. A tím, že se chtěli zdokonalit ohledně svých chyb a ohledně své nevědomosti, vznikla první nevědomost. Temnota
nevědomosti byla nastolena kvůli této chybě. A z temnoty jsme pak museli vystoupit na lidské jeviště. A když jsme měli dospět
do lidského stádia, museli jsme projít všemi těmi různými etapami života, ve kterých musely přijít inkarnace. Takže teď, jak dobře
víte, máme inkarnace umístěné v našich centrech, které ještě nejsou probuzené. To znamená, že nejsou v naší pozornosti.
Necítíme je v našem centrálním nervovém systému. Nebo je nemůžeme cítit na konečcích našich prstů, abychom to
zjednodušili. Takže tam jsou, ale nepůsobí podle našeho přání. Neznáme je a ony nás neposlouchají. Dělají to, co je pro ně
správné nebo co považují za správné. Zatím s nimi nemáte žádné spojení. Nejdříve se tedy musíte spojit s těmito různými stádii,
kterými jste prošli. Jak víte, prvním stupněm je Ganéša, což je nevinnost. Nevinnost, nehmotná nevinnost byla přeměněna na Šrí
Ganéšu, protože nějaká jádra musí tuto nevinnost vyzařovat. Nyní je na celém světě osm takových výtvorů Matky Země a tyto
výtvory se naštěstí nacházejí v Mahárástře. Zjistíte, že lidé v Mahárástře jsou celkově nevinní ve srovnání s ostatními jsou spíše
přirozeně nevinní. A důvodem je, že z Matky Země vyzařuje nevinnost. Takže první věcí, abychom v sobě upevnili nevinnost, je, že
musíme uctívat Šrí Ganéšu. Když mě tedy uctíváte jako Šrí Ganéšu, Šrí Ganéša se ve vás probudí. Můžete vidět výsledek. Takže
lidé, kteří trpí, řekněme, problémy všech těch zvráceností, těch moderních nemocí, které se objevily, musí upevnit svého Šrí
Ganéšu. Pokud nedokážou upevnit svého Šrí Ganéšu, nemohou být vyléčeni. Takže nejprve musí být ustanovena jejich
nevinnost. Pokud nemůžeme ustanovit jejich nevinnost, nemůžeme je vyléčit. V první řadě je třeba ustanovit Šrí Ganéšu. A Šrí
Ganéša je stvořen z elementu Matky Země. Takže tím, že se modlíme ke Šrí Ganéšovi, Ho také upevňujeme ve městě, na místě,
jako je teď toto San Francisco, kde jsme. Když jsem sem přijela poprvé, neměli jsme žádnou púdžu, nic, a proto to celé bylo jen
takové letmé setkání. Nemohla jsem proniknout do nitra lidí, ani do nitra tohoto místa, a tak jsem nevěděla, jak to budu schopná
zvládnout, protože na to není žádné vzdělání. Lidé v tom nejsou vzdělaní. Ale v Indii je hned na prvním místě púdža. Nebudou
chodit na moje přednášky, nebudou chodit na nic, nejdřív je púdža. Když se pořádá púdža, všichni vstanou ve čtyři hodiny,
vykoupou se, připraví se, aby přišli na púdžu. Protože vědí, jak je to důležité, že se tím probouzí vaše podstata, probouzí se
podstata. A abyste probudili podstatu, musíte být na místě, kde se to děje, aby se vaše podstata probudila. Problém je, že ve
společnostech orientovaných na ego je velmi obtížné jim říct o púdži. Je to pro ně obtížné, a proto nedovolujeme všem, aby přišli
na púdžu, a to z jednoho důvodu, protože jakmile vidí, že se něco děje, spustí se jejich ego. A místo toho, aby něco dělali, je pro
ně překážka tak velká, že s tím prostě nemůžu nic dělat. Bariéra je v jejich egu příliš velká, mají své vlastní představy, své vlastní
koncepce, své vlastní pocity a není možné do nich proniknout do hloubky, takže je to zbytečné. A pokud nemůžete přijímat
vibrace, cítím bolest ve vlastních centrech. Protože božstva jsou z toho otrávená, nelíbí se jim to a myslí si, že proč by měla
Matka plýtvat svou energií na tyto lidi, kteří nechápou, co je to púdža. Takže vás chci předem připravit, abyste zůstali otevření.
Nedovolte svému egu, aby se objevilo. Já tím nic nezískám. Vy máte získat. Mějte svou mysl otevřenou. Potíž je v tom, že v době
otevření sahasráry je tento mozek, mozek každého, vzhůru nohama. Je to nemožné, zkuste ho otočit a oni na vás skočí. Je to pro
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mě velký problém, největší problém. Protože všechny ostatní inkarnace, které přišly, nemusely dělat tuhle těžkou práci - něco z
vás udělat. Jen ve vás měly probudit vědomí, jako Kristus musel probudit vaši Ádžňa čakru. Dobrá, ze stejného důvodu se nechal
ukřižovat, ze stejného důvodu se nechal vzkřísit. Byl to pro Něj velmi těžký život a pro Matku to bylo bezpochyby ještě horší. Ale
přesto by člověk měl vědět, že je to velmi riskantní věc, proměnit lidi a pak je upevnit a vytvořit z těchto malých semínek obrovský
velký strom světce. Stejně tak máme Mojžíše, máme Abraháma, všichni tito velcí světci jsou v našem Voidu. Jsou to guruové. A
při guru púdže, když mě uctíváte v den guru púdže, tehdy se ve vás probudí a vy se stanete mistrem, sami se stanete guruem. Vy
sami toho tolik víte, ani vám to nemusím říkat, myslím, že jsem s lidmi v soukromí moc nemluvila, ani jim nic nevysvětlovala. Ale
nějak se tak naplní vědomostmi, že je docela překvapivé, jak tomu rozumí. Třeba jsem mluvila s Jógi Mahadžanem a on mi říkal,
jaký je problém s lidmi, a říkal mi, jak se s nimi nedokážeme sžít a tak. Což je zajímavé, protože můj otec mi říkal totéž. Řekla
jsem, že on byl můj první guru a vy všichni jste moji druzí guruové. Protože já lidským bytostem nerozumím. Například ty
záležitosti ohledně homosexuálů. Když mi to Gregoire s velkou neochotou, prostřednictvím někoho jiného řekl, málem jsem
omdlela, skutečně jsem nemohla pochopit, co se s nimi stalo! Co mám teď dělat? A týden jsem nemohla jíst. Cítila jsem se kvůli
tomu tak špatně. "Moje vlastní děti, kde jsou?" Pokud máte srdce opravdové Matky, dokážete pochopit, jak se kvůli tomu cítí. A
věděla jsem, že je čekají problémy, že všechno bude velice nebezpečné. Ale na tom nezáleží. Z Boží milosti bude všechno v
pořádku. Jsem si jistá, že se to vyřeší. Nejprve tedy musíme ustanovit Šrí Ganéšu. Nejprve musíme ustanovit Šrí Ganéšu v sobě a
Šrí Ganéšu na tomto místě zvaném San Francisco, ano? Proto musíme nejprve provést ke Šrí Ganéšovi púdžu. Potom za druhé
jsem řekla, že pokud je to možné, měli bychom udělat malou Šrí Višnu púdžu, protože On je ten, kdo nám dává evoluční sílu, díky
níž můžeme rozvíjet sebe a rozvíjet ostatní. Takže máme trochu času na Šrí Višnu púdžu. Také se dělají havany a podobně pro
Šrí Višnu púdžu, což je velmi dobré pro vyčištění atmosféry. Ale možná to všechno uděláme příští rok, protože teď nemáme
potřebné vybavení. Ale to by byl také velmi dobrý nápad. A za třetí chtějí udělat púdžu k Šakti, k Matce. Protože dokud nebudete
mít sílu, i kdyby tam byla všechna božstva, budete vyčerpaní, nedokázali byste to zpracovat. Takže do třetice je to vaše vlastní
síla, vaše Kundaliní, síla, která toto božské dílo vypracuje. Takto máme tři púdže. Ale nikdo z vás by se neměl dostat na cestu
ega. Prosím, držte své ego stranou. Právě teď si sami vyzkoušejte, jak to ve vás funguje. Začnete se cítit dobře, začnete
pociťovat lepší vibrace a začnete se uvnitř sebe cítit mnohem lépe a zdravěji. Takže jen zůstaňte otevření. Jste to vy, kdo musí
něčeho dosáhnout, ne já. Já nemusím dosáhnout ničeho. Takže mne raději využijte. Protože jsem tu jen dnes a pak odjedu.
Takže mě využijte co nejlépe, a proto jsem řekla, že by bylo dobré zavolat sem co nejvíce lidí. Nechť vám všem Bůh žehná! První
je Ganéša púdža, kdy mi omývají chodidla. Ganéša je oddaný pouze Matce, dokonce ani Otci ne. Má starost pouze o Matku a
bude uctívat Matku. A jednou Matka řekla: "Dobře, ten..." Měl ještě jednoho bratra, kterým byl Kartikéja, který byl stvořen
speciálně k tomu, aby zabil jednoho z rákšašů, a který jezdí na pávovi, zatímco Ganéša má jako svůj dopravní prostředek
obyčejnou malou myš, aby ukázal, že nemá žádné ego. Nepotřebuje cadillac, chápete. Potřebuje jen malou myšku, to nejmenší
zvíře, které pro to může použít. Jsou to velmi symbolické věci a existuje mnoho mých přednášek, ve kterých se o Něm dozvíte.
Takže, když uctíváme Šrí Ganéšu, musíme být velmi pokorní. Má jako svůj dopravní prostředek jen obyčejnou myš. A Jeho Matka
jednou řekla, že ten, kdo obejde svět a přijde první, dostane dárek. Oba dva si mysleli, že je to skvělý nápad. Ale Šrí Ganéša si
pomyslel, že ten Kartikéja je tak rychlý, pojede na svém pávu, celou cestu poletí, nemůžu s ním soupeřit. A (Ganéša) je
ztělesněním moudrosti. Řekl si, kdo je větší než moje Matka? A tak jen třikrát obešel svou Matku a získal cenu. Zatímco ten
druhý někde kroužil. Protože to je fakt. A (Matka) Mu dala cenu. To je to, co člověk musí pochopit, že oddanost Matce je
mnohem prospěšnější než jakákoli jiná oddanost, protože Ona nic nechce. Protože Ona je vám tak oddaná, že toho nejlepšího
dosáhnete pouze od Ní. Ona bude neustále dávat, dávat, dávat, dávat, dávat. Čím více budete žádat, tím více budete mít. Čím více
budete chtít, tím více vám Ona dá. Proto je lepší spoléhat se na zdroj, který je vám neustále k dispozici a je velmi jemný a laskavý,
láskyplný a milující. Takže je lepší spoléhat se na někoho takového, než na nějakého gurua, který by vás mohl tvrdě udeřit nebo
vás nutit stát vzhůru nohama. A Otec, který může být někdy velmi hněvivý, víte, Otec celou dobu čeká jen na to, aby zničil svět. A
vy Ho musíte požádat, ještě počkej, ještě počkej... On je Otec, který dokáže být velmi hněvivý, velmi hněvivý, ničící. Takže teď
něco, co mám pro vás. Doufám, že jste to ukázali, je to dárek pro centrum, tohle jsem přinesla pro zdejší centrum, a doufám, že
tohle také, tohle. Jako dárek to dám někomu odtud. Priscillo, můžeš si to vzít. Nechť vám Bůh žehná. V Indii mohu sehnat mnoho
dalších věcí, které se pro púdžu lépe hodí. Ale až přijdete příště, můžete si pořídit skutečné stříbro. Tohle je pěkná věc, kterou jsi
přivezla z Indie. Ale tohle musíte mít v každém centru. Teď se rozvážejí všude, všichni je můžete získat a měli bychom je poslat
do všech center. Je to snadné, máme to z Dillí. Ti, kteří nikdy neomývali moje chodidla, by je měli omývat dnes. Ti, kteří je omývali
mnohokrát, by neměli. Velmi pěkně se mě zeptal: "Měli bychom je všichni omýt?" Řekla jsem: "Ne." Dobře. V Indii je soutěž, víte, a
někteří lidé se snaží podvádět. Řekneme mantry Šrí Mátadží. Nuže, toto je správné, červená, jak víte, má vlnovou délku, kterou
může každý vidět, nejrychleji, víte, má tak krátkou vlnovou délku. Říká se, že může procházet a velmi dobře se ohýbat. Proto je to



červená značka, kterou popsali v Bibli. Červená značka, tato, je vyrobena z velmi příznivé látky a pak je vypálena do této barvy.
Toto je barva Šrí Ganéši. A když si to dáte na noc, před spaním, na čelo, pokud jste posedlí, posedlost odejde. Mělo by to ale být
navibrované, mělo by to být navibrované. Jakmile je to navibrované, má to tuto sílu. A opravdu to čistí; na některých z vás to dnes
vyzkouším, protože vám to úplně vyčistí hlavu, dá ji do pořádku. Protože bude říkat mantru, dám ti to. To vše má význam pouze
tehdy, když je to vibrované. Bez vibrací je to prázdný rituál. Jen to odšroubuj, je to utažené? Je to povolené, nebo když je to
povolené, tak se to utáhne. Všichni to také pocítíte. Celý kolektiv. Takže tady máte jednoho Američana, jednoho Američana, který
to zná. Ale ten žije v Anglii. Musíte se ho pokusit přesvědčit, aby sem přijel. Teď bychom měli přijít lidé, kteří mi ještě chodidla
neomývali. Zvedněte ruku.
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Než začneme, ráda bych se vám zde představila. Jmenuji se Barbara Schulerová a vedu rozhlasový pořad na stanici z Monterrey,
který se jmenuje Discovery, obvykle ve středu od 13:00 do 14:30, a nyní bude ve čtvrtek od 11:30 do 13:00. A je mi ctí být zde a
natočit pro své posluchače rozhovor. Takže pro posluchače bych ráda řekla, že jsme v Kennolyn Campgrounds v Santa Cruz a
toto je rozhovor s Její Svatostí Šrí Mátadží. Matko, o Sahadža józe, o vaší filozofii bylo řečeno mnoho věcí, ale o tom, kdo jste
jako člověk, toho bylo řečeno velmi málo. A napadlo mě, že by bylo dobré začít několika otázkami o tom, kdo jste, kdo jste byla
jako dítě, jací lidé vás ovlivnili, co vás přivedlo na místo, kde jste dnes jako zářící bytost, která sedí před námi? Jde o to, že jsem
velmi starobylá bytost, víte? Co vám o sobě mohu říct? Nevím, která část vás bude zajímat, ale jediné, co mohu říct, je, že jsem se
narodila s tímto pochopením a vědomím, že musím najít metodu, kterou bych mohla lidem poskytnout masovou realizaci.
Samozřejmě jsem byla realizovaná duše. Věděla jsem o tom všechno už od svého dětství. Ale problém byl, jak to zařídit, aby to
získalo mnoho lidí, protože když to získá jeden člověk nebo to má jeden člověk, když je jeden člověk inkarnací, lidé to nechápou.
Nejen to, ale mohou se pokusit takového člověka zničit. To se stalo všem svatým, kteří přišli na tuto zemi. Kristus byl ukřižován,
Mohamed dostal jed. Protože byli nevědomí. Netušili, o čem je řeč, co ten člověk říká. Takže bylo důležité nejprve najít metodu,
jak jim poskytnout hromadnou realizaci. A z tohoto úhlu pohledu jsem si zkrátka řekla, že kvůli tomu jsem na této zemi a musím
tuto práci dělat, a proto jsem chtěla studovat lidské bytosti. Narodila jsem se v křesťanské rodině, a to ještě v rodině, která byla
protestantská, protože jsem cítila, že protestanti jsou fanatici, ale velmi sofistikovaní. A všechno racionalizují až do té míry, že za
to nikdo nevidí. Takže bylo lepší narodit se mezi nimi, kde se už narodili můj otec i má matka, které jsem si vybrala za své rodiče.
Byli to skvělí lidé, realizované duše, a zvláště můj otec byl člověk, který věděl, proč jsem na této zemi. A věděla to i moje matka.
Takže mezi nimi a mnou byl mimořádný vztah a dokázali pochopit, proč se zabývám meditací nebo zjišťováním, jak dát realizaci
ostatním. Můj otec, který byl velmi vzdělaný, znal asi čtrnáct jazyků, přeložil Korán do hindštiny, byl členem Ústavodárného
shromáždění, vytvořil naši ústavu. Také byl jediným křesťanem, který byl v té době zvolen. A moje matka vystudovala s
vyznamenáním matematiku, oba velmi vzdělaní a milí lidé. Svůj život zasvětili osvobození Indie. A i já jsem cítila, že je to velmi
důležité, protože pokud nejsme svobodní, nemůžeme dělat nic na bázi náboženství. Je důležité, aby byl člověk na této úrovni
svobodný. A tak jsem jim také hodně pomáhala a celá naše rodina hodně trpěla. A prošla jsem si hroznými, strašnými časy, už
od velmi mladého věku. Také jsem byla s Mahátmou Gándhím, protože mě měl jako dítě velmi rád. Tak jsem s ním bývala, pak
jsem se vracela na studia a zase se k němu vracela. Říkával mi „Nepali“, protože mám nepálskou tvář. A někdy se mnou mluvil,
jako by mluvil se svou babičkou. Byl to velmi milý člověk, nesmírně laskavý k dětem, velmi přísný k sobě a přísný k ostatním
starším lidem. Ale k dětem byl velmi, velmi milý a laskavý a snažil se od dětí učit spoustě věcí. Bylo překvapivé, jak chápal, že v
dětech je spousta moudrosti, někdy víc než ve starších lidech, kteří jsou zmatení. Pak jsme dosáhli nezávislosti a kvůli rozdělení
naší země jsme zažili velmi nepříjemný neúspěch. Studovala jsem na Lékařské fakultě v Lahore, protože jsem se chtěla dozvědět
něco o medicíně, jak lidé říkají různým věcem, protože jsem to všechno věděla, věděla jsem o těle, věděla jsem o všem, čemu
říkáte kompletní nervová soustava, ale nevěděla jsem, jaká je s tím spojená slovní zásoba, takže jsem tam dva roky studovala.
Potom vypukla válka, takže jsem musela přerušit studium a rodiče chtěli, abych se vdala. A pak jsem zjistila, že moje manželství
je důležité, souhlasila jsem, že se vdám, a vzala jsem si tohoto džentlmena, pana C. P. Šrivastavu. Pak po celou tu dobu bylo mou
jedinou zábavou nebo prací na plný úvazek zjišťování informací o lidech, jaký mají problém, jak se vyhýbají realitě, jak se jí straní,
jak před ní utíkají, jaké jsou jejich problémy, jak hledají, co mohou nabídnout, co přijmou, jak s nimi jednat. Byla to docela složitá
otázka. Každý člověk představoval nový vzorek problémů a já jsem se s tím musela poprat. V jistém smyslu to byl systém, který
jsem znala, protože proniknout do někoho subtilně, abyste pochopili problémy Kundaliní - můžete se vydat na cestu a něco o
člověku zjistit. A pak jsem zjistila permutace a kombinace jejich problémů. Takže je to jako, dá se říct, jako periodická tabulka.
Museli jste je rozdělit do tří, pak do sedmi, pak do všech permutací a kombinací. Takže si to můžete představit - 3 x 7, umocněno
nekonečnem. Tak to bylo. Ale na tom nezáleží! Povedlo se to a v roce 1970, 5. května - tehdy jsem trochu váhala. Myslela jsem,
že bych měla počkat, ale jisté okolnosti mě přiměly otevřít poslední centrum. A když jsem otevřela poslední centrum, začalo to
fungovat s ostatními, přešlo to do masového měřítka. Ale přesto jsem dala realizaci jen jedné paní, která přišla ke mně domů.
Zkoušela jsem, jestli to u ní bude fungovat. Dala jsem jí realizaci tím, že jsem se postupně dotkla jejích center - šesti center - a
pak jsem přivedla Kundaliní nad vrchol hlavy. Co znamená otevřít poslední centrum? - Sahasráru? Poslední centrum je centrum,
které je v limbické oblasti, kde je sídlo všech sedmi center. Vše je tam integrováno. Zatím každý, kdo přišel - jako Kristus přišel
do tohoto centra, kterému říkáte Ádžňa čakra, nebo Krišna přišel do tohoto centra, což je Višuddhi čakra. Takto se objevovali ve
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všech našich centrech a dávali našemu vědomí nový rozměr. A tak se naše vědomí zlepšilo do této míry a nyní nastal čas, abyste
získali své Absolutno, abyste získali svého Ducha, aby váš Duch zářil ve vaší pozornosti, abyste měli svou seberealizaci, abyste
měli své druhé zrození. To je ta správná chvíle! A to je možné jen tehdy, když zafunguje křest, skutečný křest - skutečný, ne
umělý, kdy někdo přijde, položí vám ruku na hlavu a řekne: „Teď jsi pokřtěný.“ To není ono. Ale dojde ke skutečné události, že
začnete cítit chladný vánek Ducha Svatého, který vychází z vaší hlavy. Takže pak jsem začala především dávat realizace, aniž
bych se střetla s jakýmkoli odporem nebo něčím podobným. Začala jsem s jednou paní a pak jsem v tom pokračovala. Pak
dostalo realizaci prvních dvanáct lidí. Tehdy jsem byla velmi šťastná, protože začala masová realizace. Pak to postupně začalo
pracovat. Jezdila jsem do indických vesnic. Říkala jsem si, že to jsou lepší, prostí lidé, nejdřív pracovat na těch jednodušších. A
oni získali realizaci. Teď máme na vesnicích tisíce lidí, kteří získali realizaci. Zbavili se všech svých špatných návyků. Stali se
velmi tvořivými. Daří se jim velmi dobře. Jsou to velmi šťastní lidé. A jsou to odborníci. Mohu říct, že v Indii je nyní tolik odborníků,
kterým říkáme sahadžajogíni, možná tisíce. Někteří pracují na vesnicích, někteří pracují ve městech. Takže teď máme v Indii
spoustu lidí, kteří mohou dělat tuto práci. To vše se děje od roku 1970? Ano, to jsem začala. Mám otázku, která je důležitá pro
mě i pro mnoho lidí, kteří hledají něco, co vy nazýváte seberealizací nebo Sahadža jógou nebo podobně. Někteří z nás přesně
nevíme, co to je. A zjišťujeme, že existuje mnoho učitelů. Jak rozpoznáme učitele, které můžete nazvat podvodnými, od těch
skutečných? Je to tak těžké, protože se zdá, že nás všichni dokážou určitým způsobem inspirovat a předávají nám zkušenosti.
Jak poznáme, kdo učí něco, co je pravdivé, a kdo klame? V první řadě - kdokoli, kdo žije z vašich příjmů, není guru. Guru nikdy
nebude žít z výdělku svých žáků. Ale tady jsou lidé, kteří mají velké paláce, koupili si letadla a auta atd. Tohle by měl člověk
pochopit. Je to tak, tak neskrývané, abyste to pochopili. Chci říct, že neznám zřejmější věc než tohle, že je to parazitický život. A
nemůžete mít parazity jako své guruy. Mohou být parazity, ale ne vašimi guruy. To je jedna věc. Chci říct, že si můžete některé lidi
vydržovat, víte? Pokud chcete, protože jste bohatí, můžete si některé vydržovat. To je něco jiného. Ale nemůžete je mít jako
guruy. Guru musí být vyšší osobnost. Viděli jste, že Kristus byl takovou velkou inkarnací. Od nikoho si nevzal žádné peníze. Byl
synem tesaře a sám pracoval jako tesař a žil jako skromný člověk. Nikdy nežil s velkými auty a velkými domy. Není to nutné,
protože takový člověk je sám o sobě velmi velký král, je jako velký císař. Nic nepotřebuje, císař nic nepotřebuje, protože mu nic
nemůže poskytnout pohodlí kromě toho, že sám je v naprostém pohodlí. Takže takový člověk nic nechce. Musíte vidět, že takový
člověk nepotřebuje žádné pohodlí. Může spát na zemi, může spát kdekoli. V tomto životě, měla bych říct, pocházím z docela
bohaté rodiny a provdala jsem se za jiného bohatého muže, můžete to tak říct, podle vašich osobních představ. Ale co se mě
týká, můžu spát kdekoli. Nemám s tím žádný problém. Nemám problém s jídlem, nemám problém spát kdekoli, bez pohodlí. A
zjišťuji, že je pod mou sebeúctu žít z výdělku druhých. Není to správné. Ale jste moje děti, dejme tomu, že mi přinesete květinu
nebo něco jiného, to je v pořádku. Ale nemohu mít palác z vašich peněz. To je absurdní, naprosto absurdní! Takže tohle by měl
člověk vědět, že to hýčká naše ego, že si můžeme koupit svého gurua, můžeme si koupit svou seberealizaci. Víte, je to velmi
subtilní hýčkání. A takhle to lidé přijímají, víte? Nechtějí přijmout člověka, který říká: „Nemůžete nic nabídnout.“ Je to pro ně příliš.
Anebo to, za druhé, může být tím, že si lidé myslí, že když něco zaplatíte, tak se k tomu připoutáte, projdete tím, ať je to cokoli.
Řekněme, že jste si zaplatili vstupenku a zjistíte, že celá hra je příšerná, že ji nemůžete vystát, ale musíte ji přetrpět, protože jste
za ni zaplatili. Je to lidská přirozenost, že? Je to lidská přirozenost, viděla jsem, že to dělají. A takhle to funguje. Ale tohle je velmi
hrubá úroveň, o které vám říkám. Ale v této moderní době je přislíbeno, že se stanete proroky. Musíte se stát proroky. Musíte se
tedy podívat, zda jste se díky nim stali proroky? Nejjednodušší je vidět žáky onoho člověka, každého XYZ, který říká, že je guru.
Co se s žákem děje? Je to svobodný člověk? Má nějaké poznání? Má nějaké mistrovství? Čeho dosáhl tím, že je s tímto
člověkem? Viděli jste, jsou zde sahadžajogíni. Jeden lepší než druhý! Když s nimi mluvíte, jsou plní poznání. Někteří z nich se se
mnou setkali jen, řekněme, na osm dní. Stali se poznáním. Co tedy dokázali, měli byste říct, jaký je jejich životní styl, jejich životní
vzor, jak se chovají? A v tomto ohledu nemůže existovat žádné soukromí, chápete, jako u mafie: „Tohle neříkej a tohle neříkej a
tohle bys neměl dělat.“ Samozřejmě, že v Sahadža józe se pravda odhaluje postupně, ale není to tak, že když dáte nějaké peníze,
nikdo se to nedozví. V Sahadža józe ví všichni všechno, chápete? Dejme tomu, že máme postavit ašrám, řekněme například.
Dobře, budujete si ašrám, vyberete peníze, uděláte, co chcete, a víte o tom. Já s tím nemám nic společného. Také mezi sebou
byste měli vědět, jak jste získali peníze, jak jste je utratili, jaké jsou výdaje a tak dále. Protože za ašrám můžete platit, ale ne za
svou realizaci. A to je jedna věc, která je velmi důležitá, je důležité, co z toho máte, že byste se měli stát prorokem. Stali jste se
prorokem? A za třetí, musíte vědět, že pokud chodíte od jednoho k druhému, čemuž říkáme „guru shopping“, znamená to, že jste
to ještě nenašli. Jinak byste se prostě usadili. Ale někteří lidé jsou tak slabí, že se usadí u jednoho a jsou vyřízení. Musíte se
vždycky podívat na lidi, kteří chodí k těmto guruům, co získali. Získali svou transformaci? Protože tohle je věk transformace.
Matko, a co učitelé nebo guruové, kteří dělají zázraky? Jdete ke guruovi, který něco zhmotní ze vzduchu a řekne: „Tohle je
božské.“ To je všechno manipulace. Všechno je to manipulace. A také, víte, předpokládejme, že teď někdo řekne: „Vyrobím



diamant.“ Tito lidé pocházejí z Indie. Proč nevyřeší finanční problém Indie? Za druhé, víte, že v každém bodě mohou být
zpochybněni. Měli byste říct... Dobrá. Přišel za mnou jeden pán a řekl: „Dal mi diamant.“ Řekla jsem mu: „Proč tobě? Kolik máš
diamantů?“ Řekl: „Stovky.“ Zeptala jsem se: „Proč ho dal tobě? Měl by ho dát tvému řidiči, který diamanty nemá.“ Vidíte, takto to
je. Takže je to všechno manipulace. Měli byste vidět ty, kteří něco zhmotňují, co vám dali? Měli by vám dát něco věčného. Pokud
mluví o Bohu, Bůh vám diamant nedá. Který Bůh dal lidem diamanty? Slyšeli jste o tom, že by někdo dával diamanty? Ne! Proto
byste měli žádat o to, co je nejvyšší, co je nanejvýš svrchované. Nuže, čtvrtá věc, která je velmi důležitá, je, že ať už získáte
jakoukoli zkušenost - například někteří lidé začnou jen tak skákat, někteří začnou křičet, někteří se začnou chovat jako zvířata. A
oni řeknou: „Ó, to je něco, co se z vás dostává pryč.“ Cítí se velmi špatně, dostanou hrozné nemoci, dostanou se do potíží a do
bolestí a do všech možných věcí a křečí. Řeknou: „Teď z vás vychází vaše podvědomí.“ Nic není třeba vyvolávat. To je jedna věc,
kterou musíte vědět. Podvědomí, jak jsem vám řekla, je na levé straně a nadvědomí na pravé straně. To, co musíte udělat, je
vzestoupit středem a vystoupit nad svou hlavu, kde je nejvyšší vědomí. A když se jím stanete, rozvinete kolektivní vědomí. Takže
ti, kteří chtějí, abyste se stali opět žábami, musí vědět, že se žábami už nestanete. To v žádném případě není evoluce. Evoluce
musí jít výš, ne se stát žábami nebo žížalami, chápete? A pokud se začnete plazit, je to obyčejná hypnóza. Každý, kdo
hypnotizuje, může dělat tyto triky, chápete? Je to obyčejná hypnóza. A pak věřit, že teď jste odevzdaní - to všechno je nesmysl,
chápete? Pro realizaci to nemá žádný smysl. Při realizaci se prostě stanete mistrem. Stáváte se mistrem. V této zemi je mnoho
lidí, kteří přišli a také vás nalákali svými řečmi, vedou velké řeči o Brahma, o Átmatattvě, o všem možném. To není ta cesta, to je
jen kyvadlo, které se pohybuje od křesťanského kázání k hinduistickému kázání a od hinduistického kázání k islámskému kázání
a odtamtud k rabínskému kázání. Víte, takhle to jde dál. To není ta správná cesta. Musíte vzestoupit výš ve svém nitru. A proto ti,
kteří o těchto věcech přednášejí, mohou být někdy opravdu velmi, velmi nebezpeční. A tolik jich zemřelo na rakovinu, na to, na
tamto. Nevím, co říct na to, že lidé, kteří chodí k těmto lidem, se dostávají do velmi vážných potíží a tolik trpí. A pak ještě ke
všemu, když se tohle všechno stane, říkají: „Musíte trpět.“ To je velmi dobrá výmluva: „Musíte trpět.“ Musíte platit, abyste trpěli.
Musíte zaplatit, abyste mohli trpět. A pak lidé stále trpí. Musím vám říct, že Kristus trpěl za nás. My už trpět nemusíme. Ti, kdo
popírají Jeho utrpení, budou muset trpět. Dobře, tak si trpte! Ale On trpěl za nás. Už není třeba, abychom trpěli. Když se v nás
probudí, odstraní vše, co je naše ego, to znamená naše karmy, naše superego, to je naše podmíněnost, úplně to odstraní, a vy se
stanete zajedno s Božským. Není třeba, aby kdokoli trpěl, a tato představa utrpení je celá nesmyslná. Vůbec byste neměli trpět.
To je dobře! Jsem ráda, že už je to za námi. Šrí Mátadží, říkají vám „Matko“. Zdá se, že v hinduistické tradici má slovo „Matka“
zvláštní kontext nebo význam. Jaký je tento význam? Víte, v indické filozofii, dokonce i v křesťanské filozofii to tak je, ale trochu
se to změnilo - když si přečtete knihy esejců, zjistíte, že popisovali „Matku“, víte, Duch svatý je Matka. Když mluví o Duchu svatém
je to Matka. Jak můžete mít Otce a Syna bez Matky? Musíte to pochopit rozumem. Je to tak prosté. Takže je to jen a jen Matka.
Duch svatý je velmi důležitý. Takže Duch svatý je Matka. Víte, je to absurdní, mít něco takového. Ani homosexuálové nemohou
mít děti. Je to směšná věc, že? Naprosto absurdní! Ale křesťané to přijali, nevím proč. Proč se tím nezabývali, nezjistili, co je
tenhle Duch svatý zač? Řekli, že je to tajemství. Jak můžete říct, že je to tajemství? Když to nedokážete vysvětlit, tak o tom raději
nic neříkejte. Takže Duch svatý je něco, co visí ve vzduchu. Nikdo to nezná, je to tajemství a zbytek je Otec a Syn. To je absurdní!
Nuže, princip Matky je v každém Písmu, musí tam být. Matka je ta, která je lůnem, je ta, která je Matkou Zemí, a je ta, která vás
vyživuje. Vyživuje nás, to víte. A tato ženská podstata sídlí v každé lidské bytosti jako tato Kundaliní. A když stoupá, dává vám
toto nové vědomí, které se stává soucitem, které proudí, které se stává uklidňující, vyživující energií lásky. A to je to, o čem dnes
lidé mluví jako o feminismu. Opět je to kyvadlo - muž se stává ženou, žena se stává mužem - všechny ty problémy jsou kvůli
tomu. Když se ale posunete vzhůru po spirále, pak se tam, kam se posunete, stanete osobností plnou soucitu, lásky,
univerzálního porozumění, a to prostřednictvím kolektivního vědomí. A pak stoupáte až do pozice, kdy se stáváte univerzálně
vědomými. To je to, co by se s vámi mělo stát. A pokud se to stane, pak bychom měli říct, že vaše mateřské vlastnosti ve vás
vzestoupily. A to je to, co jsme dosud zanedbávali. Nestáváte se ženou, ale stáváte se mateřskými. Nejprve Otec, pak Syn a nyní
Matka! Chápete? Jaká je role ženy v tomto světě, role ženského principu? Neříkám, že tuto roli mají jen ženy, které se jako ženy
narodily, ale i muži, má ji každý, protože každý má v sobě Kundaliní. Ale ženy musí vědět, že když jsou ženami, mají větší
zodpovědnost. Ne že by měly sedět doma a jenom se starat o děti a potomstvo a komandovat manžela, když přijde domů. To
není jejich role. Jejich role je taková, že musí být shovívavé. Každá osoba, která je matkou, musí být jako Matka Země. Jak moc
je shovívavá! Jak moc trpí! Rozkopáváme ji, trápíme její život, ale ona stále dává, konejší, odpouští, vše snáší. Děláme tolik
hříšných věcí, chci říct, že by měla vybuchnout opravdovým hněvem. Ale ona to nedělá, je velmi opatrná, pomalu, pomalu sděluje:
„Běž odtud pryč,“ je slyšet rachot. Je tak laskavá, víte? To všechno by k nám mělo přijít. Takže to není tak, že by se tyto vlastnosti
měly usadit jen u žen, ale přišel čas, aby tyto vlastnosti měli i muži. Jinak bude vždycky existovat nerovnováha. Takže nyní se
muži musí stát nesmírně laskavými, láskyplnými, soucitnými. Vzdát se onoho soutěživého ducha, bojovného ducha, jako měl



Napoleon. Všechny tyto představy jsou zastaralé. Koho si nyní vážíte? Lidí jako Mahátma Gándhí nebo Abraham Lincoln. Každý
Američan by měl myslet na Abrahama Lincolna. - Ano, to rozhodně. Matko, co tu děláme? Jaký je smysl života na Zemi? Proč
chodí lidské bytosti po této planetě? Jste speciálně stvořeni Bohem. Jste Bohem speciálně vybráni, abyste byli lidskými
bytostmi, a jste zde za velmi důležitým účelem. Prvním Božím záměrem je, abyste se zcela stali nositeli Božích sil. Aby skrze vás
proudil, proudil do této atmosféry, do tohoto vesmíru, který se má stát božským místem. Když získáte realizaci, co se stane?
Všechny vaše abnormality odpadnou a vy se stanete zcela normálním člověkem a začnou proudit tyto vibrace chladného vánku.
Díky tomu je teď můžete dávat Matce Zemi, můžete je dávat rostlinám, můžete je dávat stromům. Celé se to stane „Alláhovou
zahradou“, kde budete přebývat v naprosté radosti a štěstí. Druhým důvodem je, že Bůh vás nyní připravil, abyste se usadili v
Jeho království. To je váš trůn. Je to vaše právo tam být. Mohlo se to zkrátit v době, kdy byli Adam a Eva povoláni a bylo jim
řečeno, aby se nepouštěli do tzv. „knihy poznání“ nebo „ovoce poznání“. Oni však neposlechli. Víte, když někomu dáte svobodu,
tak řekne: „Co je na tom špatného?“ A tak začali dělat věci, které jim vnukla satanská síla, a přijali je. Takže to byl prvotní hřích,
kterého jsme se dopustili. Takže museli mít inkarnace, dělat všechny tyto věci a nyní se dostali na tuto úroveň, kdy lidské bytosti
musí být znovu přivedeny na místo, kam měly jít. Matko, jaká je pravá podstata smrti? Je možné, aby si člověk vybral, že
nezemře? Jaký je smysl smrti? Víte, smrt je, jako když se převlékáte. Když někdy příliš používáte své oblečení, unavíte se, chcete
ho vyměnit. Taková je i smrt. Nikdo neumírá, není tu nic, co by umíralo, kromě toho, že část, která je Matkou Zemí, a část, která je
vodou, odpadnou a vy zůstanete takoví, jací jste. Ale pokud jste realizovaná duše, pak máte možnost volby. Pokud se chcete
znovu narodit, rádi se znovu narodíte. Pokud se zrodit nechcete, nezrodíte se. Ale po realizaci se to stává vaší volbou. Pokud
chcete zemřít, můžete zemřít. Pokud nechcete zemřít, nemusíte zemřít. Ale vy chcete, protože si myslíte: „Pojďme zemřít a vrátit
se znovu jako noví lidé, abychom pomohli Matce.“ Mnozí z nás slyšeli diskuse nebo četli v knihách o vývoji hmoty. Jaký je váš
názor na vývoj hmoty a jak to souvisí s naší vlastní fyzickou hmotou v našich tělech nebo buňkách? Hmota prošla evolucí, to víte,
a když byl ustanoven uhlík, byla vlastně ustanovena naše první čakra. Je to uhlík, který je čtyřmocný, a uhlík je ten, který začal
produkovat aminokyseliny. Když se aminokyseliny začaly projevovat, tak pak proběhly další procesy, kterými proběhla evoluce,
řekněme od améby až po lidské stádium. To také velmi dobře chápeme po získání realizace, jak jsme se dostali z améby do
lidského stádia; a po lidském stádiu musíme dosáhnout seberealizace, to znamená, že Duch, který je v našem srdci, se musí
projevit v naší pozornosti neboli musíme ho vnímat v centrálním nervovém systému. Jaký je však vztah mezi hmotou a tímto, to
je důležité pochopit. Nuže, skrze hmotu se vytvářejí všechna naše centra. Například dvě centra, která jsou dole, jsou vytvořena z
principu Matky Země. A pak další a další podobně. Všechny tyto elementy přispěly k vytvoření center. A tato centra jsou
vytvořena zrovna tak jako zrcadla a dopadá na ně odraz Božského. Na lidské úrovni se pak hmota natolik zdokonaluje, jde do
takových evolučních procesů, že se odraz na úrovni srdce natolik zdokonaluje, že tam září Duch a Kundaliní je náležitě nastavena
pro vaši evoluci, ona je ztělesněním evoluce. Jako tento nástroj, který se vyrábí postupně, nejprve se shromáždí ta část, ta část,
ta část a pak se to složí dohromady. Nyní nadešel čas, abyste byli zapojeni do sítě. Mikrofon nemá nic společného s elektřinou,
jak vidíte, existuje bez elektřiny, ale může elektřinu vést. Stejně tak se staneme lampou, a když se staneme lampou, může být
přivedeno světlo a my se staneme osvícenými. Takže mezi lampou a světlem existuje důležitý vztah. Ale světlo nemůže
existovat bez lampy, takže tu musí být lampa. Matko, mohu se vás zeptat na něco o sexu? Ano, prosím. Dnes bylo řečeno, že sex
nemá nic společného s evolucí tak, jak je popisována v Sahadža józe. Co to znamená? Víte, jde o to, že si myslíme, že se sexem
můžeme vyvíjet. To je naprostá lež. Z améby jste se do tohoto stádia lidské bytosti nedostali díky sexu. Protože všechna zvířata
mají sex, všichni mají sex. Jestli ho mají, nebo ne, na tom nezáleží. Jde o to, že evoluce probíhá pouze prostřednictvím vašeho
hledání. Když začnete něco hledat, pak se teprve vyvíjíte. A toto hledání bylo nejprve kvůli potravě, když se podíváte na zvířata,
bylo to kvůli potravě. Sex byl spontánní. Neuvažují o něm, nečtou o něm, nemají o něm žádné vzdělání - nic. Sex přichází zcela
spontánně, stejně jako vaše dýchání. Nemusíte mít, jako teď ve vašich školách, výuku o sexu. Co je na tom k učení, to nechápu.
Je to tak spontánní věc. Naopak, čím víc o tom mluvíte, tím je to horší. A čím víc se z toho stává záležitost mozku - nemůžete
dělat sex mozkem. Takže je to všechno nesmysl. Všechno to se vám v této zemi přidalo k problémům s impotencí a podobně.
Když příliš přemýšlíte o sexu, během sexu jste mimo, jste ztraceni. Tak k čemu je takový život? Takže lidé, kteří příliš myslí na
sex, jsou opravdu velmi nepřirození lidé, jsou velmi nepřirození. Být přirozený znamená zachovat si spontánnost, žít velmi
spontánně. Samozřejmě, pro mě jako Indku je to příliš, abych mluvila o detailech, ale řekla bych, že... A v Indii bychom neměli ani
vyslovit slovo „sex“, chápete, je to tak, ale myslím, že jsme velmi potentní lidé. Tolik dětí, kolik jich plodíme, nikdy nemůžete
zplodit, ani kdybyste chtěli. Takže... Takže teď jde o to, že jako Matka dávám lidem všelijaké známky milosti. Když říkali, že sex
vás může dovést ke Kundaliní, na začátku museli něco takového zkusit a museli vidět projev božstva, které má chobot, které je
usazeno v tomto centru. Nazýváme ho Ganapati, který se ve skutečnosti později na této zemi inkarnoval jako Kristus. Ale je to
Ganapati. A vidíte jen chobot, a tak museli chybně pochopit, že tento chobot je Kundaliní, protože má takový tvar. A proto to



možná řekli, ale je to ta nejnebezpečnější věc. Když jdete přes sex, tak se absolutně otevíráte peklu. Pokud jdete cestou sexu a
snažíte se přijít k Bohu, je to absolutně špatně. Kristus zašel až do krajnosti, protože se narodil zde a stará se o naše oční bulvy a
celou tuto část očí. Řekl: „Nebudete mít cizoložné oči.“ Jen se na to podívejte! Co to znamená? To znamená, že musíte mít
nevinné oči. Byl nevinnost. Byl ztělesněním nevinnosti. „Nebudete mít cizoložné oči.“ Žádný chtíč a žádná chamtivost ve vašich
očích. To je možné pouze tehdy, když je ve vás Kristus probuzen. Jakmile se ve vás probudí, budete mít svou nevinnost a také
ztratíte chtíč ze svých očí. Oči se budou dívat, ale nebudou se do ničeho zaplétat. Taková věc se vám stane. Takže sex, který je
naprosto normální záležitostí, musí být posvěcen kolektivem lidí, měl by být praktikován správným způsobem, abyste měli dobré
děti. Manželství by mělo být posvěceno kolektivně, mělo by být uzavřeno řádným způsobem a mělo by se o něj dbát. Dnes jsou
lidé samozřejmě na jiné myšlenkové linii, ale když jsem přišla před deseti lety a řekla jim, že je třeba mít ohledně sexu rozvážnost,
byli velmi rozzlobení a říkali: „Jste viktoriánka.“ Říkali mi Královna Viktorie. Ale teď si myslím, že se poučili, protože jsem jim
řekla, řekla jsem jim: „Dostanete nemoc, kterou nebudete moci vyléčit. Nedělejte všechny tyhle nesmyslné zvrácenosti. Je to
velice hloupé.“ Ale i teď se to snaží obejít. Nesnažte se to obcházet. Z této nemoci se můžete vyléčit, pokud v sobě probudíte
nevinnost. Jde to udělat pouze díky Kristově milosti. Matko, učili jsme se, slyšeli jsme, že když se naučíme milovat, budeme mít i
vůli. Jaký je vztah mezi láskou a vůlí? Když budeme mít lásku, budeme mít vůli. Dobře! Láska přichází, když se stanete Duchem,
protože Duch není nic jiného než Boží láska. Tato Všepronikající síla je Duch. Takže když poznáte tuto lásku, která není
připoutaností, není to připoutanost. Jako když míza stoupá stromem, jde do kmene a pak do větví, do listů, do květů, do všeho.
Neusazuje se v jednom květu. Kdyby se tak stalo, květina by zemřela a strom by také zemřel. Není tedy připoutaná, ale vyživuje.
Dělá to, co má dělat. Takováto láska, která je naprosto bez podmínek, bezpodmínečná, bez chtíče, bez chamtivosti - tento druh
lásky poznáte jen tehdy, když se stanete Duchem. Pak poznáte Boží vůli, Boží vůli - co se má stát. Protože vy to nevíte. Když
získáte realizaci, co se stane? Tento chladný vánek je jako počítač. Zeptáte se počítače: „Mám udělat tohle?“ Pokud ano, budete
mít chladné vibrace. Pokud ne, žádné vibrace. Tak poznáte Jeho vůli. „Buď vůle Tvá.“ Jak poznáte Jeho vůli? Pak to prostě víte.
Stáváte se poznáním. Když se stanete poznáním, když se stanete láskou, pak se také stanete poznáním. Dokonce i v
každodenním životě, když někoho milujete, víte o něm hodně. Matko, dnes odpoledne jste odpověděla na otázku jedné ženy něco
velmi zajímavého. Odpověděla jste: „Služba a oběť jsou mýtus.“ Můžete popsat, co jste tím myslela? Víte, když se stanete
svatým, ve smyslu, když se stanete realizovanou duší, zjistíte, že jste kolektivně vědomí. Pak se stane to, že když má někdo
problém, cítíte to na konečcích prstů. Takže si třete konečky prstů a ten člověk se cítí v pořádku. Takže jste nevykonali žádnou
službu, nevykonali jste žádnou oběť. Je to váš prst, který má potíže. Když si teď třete prst, kdo je ten druhý? Víte, tohle pochází z
nevědomosti a v Indii to vlastně věděli tak dobře, že ti, kteří mluvili o oběti a službě, byli nazýváni šúdrové, což znamená
nedotknutelní. Což znamená, že o tom nic nevěděli. Lidé, kteří mluvili o tom, že: „Sloužíme vám, děláme tuhle a tamtu vaši
špinavou práci,“ byli nazýváni šúdrové. Neměli bychom se jich dotýkat, protože nemají žádné vědomí o tom, že je tu
Všepronikající boží síla, která dělá všechno. To, co musíte udělat, je jen se s Ní sjednotit. A jakmile se sjednotíte s celou
Prapůvodní bytostí, řekněme, že na svém těle, když vás něco bolí, si to prostě rozmasírujete. Dobře, namasírujete to a je to v
pořádku. Není v tom žádný závazek. V žádném případě jste nikomu neposloužili, nikoho jste si nezavázali. Takže koncept, že jste
zajedno s celkem, je sám o sobě konceptem vznešeného. A ti lidé, kteří tento koncept nemají, to nemohou pochopit. Myslí si:
„Sloužíme druhým, staráme se o druhé.“ „Kdo je ten druhý?“ Ptám se jich: „Kdo je ten druhý?“ Je to koncept, se kterým Indové
vždy žili. A je to něco dobrého, co mají. Ale oni to také převzali, víte, když tam přišli vaši misionáři, tak také začali své misie, začali
sloužit a sloužit a tak dále. Nuže, jak sloužíme chudým lidem? V Sahadža józe sloužíme tak, že jakmile získají realizaci, vůbec
nezůstanou tak chudí. Víte, protože chudí lidé mají především špatné návyky spojené s pitím; všechny tyto věci odpadají. Takže
všechny ty peníze nejdou na nesmyslné věci. Zadruhé získávají vibrace. Teď ať dělají jakoukoli práci, stávají se dynamickými.
Nemají zdravotní problémy. Nemusí chodit k lékařům. Stávají se z nich zdraví lidé. Mentálně jsou tak čilí, že si vedou lépe než
kdokoli jiný. Viděli jsme lidi, kteří za mnou přišli a říkali: „Naše děti jsou ve škole velmi špatné. Musíme s nimi něco udělat.“ Po
získání realizaci jsou na prvním místě. Dostali všechna stipendia. Daří se jim velmi dobře. Takže takoví lidé jsou na tom lépe i po
materiální stránce. Nestávají se mimořádně bohatými, ale stávají se materiálně dobře zajištěnými, spokojenými lidmi. Víte, i
nespokojenost je další chudoba, protože jste nespokojení. Myslím, že to jsou největší chudáci, protože ti nejsou nikdy spokojení.
Ale lidé, kteří jsou realizované duše, jsou spokojené duše. Vědí, jak dobře žít, a je jim pomáháno. Jak řekl Krišna: „Jóga kšéma
Vahamjaham.“ Řekl: „Po józe vám dám kšému.“ Nejprve řekl „jóga“. A „kšéma“ znamená váš blahobyt. Takže blahobyt působí po
józe, ne před ní. Matko, na Západě je velký, zejména bych řekla, že zde, na západním pobřeží, je velký zájem o témata jako kabala,
tarot, astrologie, duchovní alchymie. Jak s tím souvisí Sahadža jóga? Nerozumím tomu. To znamená, že ti, kdo mají takový
zájem, nejsou hledači, protože tyto věci se týkají hmotného života. Jak souvisejí s hmotným životem? Protože kabala vám řekne,
kdy se oženíte, kolik budete mít peněz, jaký závod vyhrajete a podobně. Bůh se o tyto věci nezajímá. Všechny tyto věci jsou



duchařskou alchymií, jak něco proměnit ve zlato. A co na tom záleží? Zlato a všechny ty věci, co je na nich tak důležitého?
Nejdůležitější je být svým Duchem. A ti, kdo hledají Ducha, jsou skuteční hledači. Všichni ostatní hledají peníze v nějaké jiné
formě, chápete, a pak když jdou k těmto lidem, nejsou to vlastně nic jiného než duchové - a posednou je duchové a mají hrozné
časy. Člověk by se nikdy neměl pouštět do těchto věcí. Kristus před nimi varoval nejvíc a my to děláme tak často. Je velmi
špatné takto žádat o něco hmotného. Proč bychom měli mít takto lehce nabyté peníze? Není to dobré, Myslím, když vám
pomáhá nějaký duch nebo něco podobného. Nevím, jestli to opravdu pomáhá. Možná to trochu pomůže, ale později vám to
způsobí potíže. Třeba jedna paní měla problém s manželem. Říkala: „Je to špatný člověk, je to záletník a tak.“ Šla k takové ženě a
on, co se jí týče, přestal flirtovat, ale začal závodit. A ztratil se v závodění. Pak tam šla a řekla: „Teď už by z toho měl být venku,
měl by se z toho dostat.“ Tak začal pít. A po nějaké době začal dělat všechny ty tři věci. Takže to už bylo příliš. Takže takovým
nesmyslům byste se neměli oddávat, pokud jste hledači. Ale existují různé kategorie lidí, kteří jsou hledači. To je to, co cítím. A
hledači, kteří se do toho pouštějí, by se z toho měli dostat a dostat se ke svému Duchu. Jaká je role umělců v této práci, v této
Sahadža józe? Koho? Umělců, umělecké práce, jako je hudba... Ohromná, ohromná! Nesmírná! Víte, lidé, kteří byli realizovanými
dušemi, vytvořili nesmrtelné umění. Například můžeme říct, že Michelangelo byl realizovaná duše. Takže jeho dílo je věčné. Tvoří
umění, které vytváří vibrace. Můžete z něj cítit vibrace. Po celém světě, když jdete do kostela, se cítíte hrozně, ale když jdete do
Sixtinské kaple a vidíte jeho dílo, tak vás to celé naplní vibracemi. Jsou to tvůrci vibrací. Představte si to! Hudebníci jako Mozart -
Mozart vytváří vibrace, ale Wagner hrůza. Takže to jsou lidé, kteří jsou realizované duše. Máte několik tenistů, kteří jsou také
realizované duše, možná to nevíte. Tenisté? - Ano! McEnroe je realizovaná duše a Borg také. A můj vnuk mi řekl: „Víš, proč Borg
odešel do důchodu? Protože teď přišel jiný sahadžajogín, mladší, tak mu dal šanci.“ A proto odešel s velkou ctí do důchodu.
Protože když McEnroe mluví, určitě jste viděli, že si říká: „Johne, teď se chovej slušně.“ Mluví ve třetí osobě. A proto mu lidé
nerozumějí a on nemá rád, když ho někdo uráží. A to je velmi pravdivé. A každý, kdo je svatý, nemá rád, když ho někdo uráží.
Takže podobně máte tolik lidí, kteří jsou realizované duše, můžeme říct. Dokonce i princezna z Walesu [Diana] je realizovaná
duše a nové dítě [William] je realizovaná duše. Takže je tolik takových lidí, kteří jsou realizované duše. Posluchači, kteří si tento
pořad naladí v rádiu, nebudou mít zkušenost z vaší přítomnosti. Někteří možná ano, ti, co byli v této místnosti. Co jim můžete říct
o tom, jak se stát realizovanou duší, jak dosáhnout tohoto chladného vánku, vycházejícího z... Když jim na začátku mé přednášky
řeknete, že by měli položit ruce směrem k rádiu, jednoduše k rádiu, mohli by pocítit chladný vánek. Pokud ho necítí, pak jim
řekněte, aby nejprve položili pravou ruku, dokud neucítí chladný vánek, a levou ruku nahoru, jako by se odvětrávali. A pak levou
ruku směrem k rádiu a pravou ruku nahoru. Mohlo by to fungovat, protože v Hongkongu to fungovalo. Řeknu vám něco
zajímavého. Než jste přišla, udělala jsem rozhovor s Dannym a Dougem, aby se sem posluchači mohli vypravit. A jeden z nich mi
zavolal a řekl, že šel odpoledne meditovat a cítil chladný vánek, jen když je slyšel mluvit. Vidíte? Když to dokážou sahadžajogíni,
pak by se to mělo stát, když mluvím já. Jsme na konci rozhovoru a já vám teď chci, Matko, dát příležitost říct, co vám leží na
srdci. Co z toho, o co se chcete podělit, nebylo dnes večer řečeno? Musím říct, že Amerika je velmi významnou zemí ve vesmíru.
Zastává místo Višuddhi čakry, která je centrem odpovědnosti a schopnosti rozlišovat. A zatím se chovají velmi zodpovědně.
Poskytli tak ušlechtilé myšlenky demokracie a svobody a všech těch věcí, které ve skutečnosti všechny patří k Božím
myšlenkám. A když mluví o všech těchto věcech, musíme vědět, že je tu ještě něco mnohem víc, co mohou dát celému světu.
Tolik svatých se narodilo v této zemi, protože si uvědomili, že právě v této zemi se jim bude lépe dařit v jejich duchovnosti. Je
tedy velmi velkou odpovědností Američanů, aby pochopili: „Měli jsme velké vůdce, měli jsme velké ušlechtilé ideály, dostalo se
nám velkých světců, kteří zde žili, takže mnozí touží sem sestoupit. Jediné, co musíme udělat, je upevnit v sobě svého Ducha a
být připraveni na toto velké, ohromné dílo, které nyní přijde.“ A to je to, co musí svět udělat. Má-li dojít k emancipaci lidstva, musí
k ní dojít pouze zevnitř ven, a ne zvenčí dovnitř. Další věc, kterou bych chtěla říct, je, že nebezpečí nehrozí Americe zvenčí, ani
odjinud. Přichází zevnitř od nich samotných. Takže buďte opatrní. Musíme si na sebe dávat pozor, jakým způsobem se ničíme.
Když říkáme: „Co je na tom špatného?“ pouštíme se bezhlavě do svého ničení. Lidské bytosti by neměly chápat svobodu jako
zřeknutí se, ale jako svobodu, kterou si mohou zcela a naplno užívat. Svoboda, která vás vede k destrukci, není svobodou. Je
třeba přijmout správnou představu o svobodě a lidé by měli vědět, že svoboda, konečná svoboda, je, když se stanete svým
vlastním mistrem, když neexistují žádné závislosti, když vás nic nemůže ovládat, když jste nade vším. To je svoboda, které
musíte dosáhnout. A proto se v této zemi už dávno mluvilo o svobodě. Pomohli všem zemím získat svobodu a nyní je jejich
úkolem získat vlastní svobodu uvnitř sebe, aby je následovali i ostatní. Nechť vám všem Bůh žehná. Děkuji, Matko. Nechť vám
Bůh žehná. Dobré? To bylo od ní opravdu hezké, že mi věnovala tolik času. Víte, je to důležité, protože vaše média jsou také
vytvořena pouze kvůli Sahadža józe. Vše je kvůli Sahadža józe. Musí působit pouze pro Sahadža jógu, protože ta se musí všude
šířit. Kristus se nemohl setkat s celým světem, chápete? Ale já mohu.
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19831022 - Treatmenty, Sahasrára, Hamsa, Nábhí, děti, vlasy atd. Musíte si dávat do nosu trochu zahřátého másla, všichni.
Jogín: „Dovnitř?“ Ano, dovnitř, kapátkem. Zahřejte máslo do lahvičky a pak, až je trošku teplé, ne moc, opravdu jen vlahé, si je
kápněte do nosu. Je to moc důležité, protože... Nechápu to, lidé v této zemi... vždyť je to tak jednoduchý úkon. Jednou za čas.
Řekněme každý druhý, třetí den, klidně i každý den. Je to jako dávat si krém na ruce, protože zdejší chladné počasí způsobuje
popraskání vnitřních výstelek nosu. Když si to aplikujete, zjemní se vám nos a nebudete mít potíže. Tak prosté. Všichni
sahadžajogíni by to měli dělat. Sahadžajogíni by měli dělat spoustu věcí a toto je jedna z nich. Snažte se udržovat svou Hamsu v
pořádku. Když udržujete nos v pořádku, zlepšujete se vám Hamsa čakra. Používejte tyto jednoduché metody - zahřáté ghí, jak se
tomu říká. Můžete si to připravit. Zahřejte máslo, nalijte do lahvičky s kapátkem a zahřejte to v horké vodě a kápněte si do nosu.
Prostě takhle. Večer, než jdete spát. I do uší si musíte dávat olivový olej, je to moc důležité. Na zuby si smíchejte trochu soli s
olivovým olejem, tím si masírujte dásně a už nebudete potřebovat zubaře. To je to nejlepší. Nikdy jsem nebyla u zubaře a ani se
tam nechystám. To je skvělý způsob masírovat si dásně vibrovanou solí a olivovým olejem. Musíte si také dávat olej na hlavu.
Každou sobotu, nešetřete s ním. Naolejujte a namasírujte si hlavu, jděte spát a druhý den to smyjte. Budete se cítit mnohem lépe.
Pokud si někdo nemůže dávat olivový olej, na hlavu je nejlepší mandlový. Bude vás udržovat velmi klidné. A především musíte
masírovat své děti, až do věku pěti let, každý večer, než jdou spát. Pořádně. Než jdou spát. Pak naneste pudr, setřete ho a uložte
je. Potom nebudou divoké, vzteklé atd. Budou z nich velmi tiché a dobře se chovající děti. Když své děti nemasírujete, jsou celé
dětství nervní. Celý život pak mají sklony k agresi. Pochopte, nervy musí být uklidněny. Tak snadné. A protože jste realizovaní,
zklidníte je o to víc. Všem těmto maličkostem je třeba věnovat pozornost. Když máte opravdu velkou rýmu, na silnou rýmu
můžete smíchat kafr s olejem a dát si to do nosu, ale jen trochu, ne moc. To je také moc dobré. Zmírní to rýmu a pomůže to. Celá
tato země i celý Západ má velký problém s Višudhi, kvůli chladu. V Sahadža józe je nezbytné, abyste nosili nátělníky. Je to nutné.
Ať je horko, zima, jakkoli. I v Indii, ač je tam dusivé horko, musíte nosit nátělník, protože když je velké horko, potíte se a to pocení
způsobuje tyto problémy. Vždy tedy noste nátělník, ať je horké nebo chladné období. Pro sahadžajogíny je nezbytné ho nosit.
Všichni také musíte v zimě venku nosit šálu. To je důležité. A také si dávejte do uší takovéhle tampony, tak jako Já. Dávám si to
kvůli vám, protože vy se o sebe nestaráte. A tak se o vás starám tím, že si je dávám sama. Všichni si je na ven dávejte. Mějte také
v noci něco na hlavě. Když jdete spát, zakryjte si něčím hlavu a spěte. Protože většinou máte zakryté tělo, ale hlavu ne. Jste
realizované duše, ale Sahasráru máte ještě slabou, musíte ji chránit. Mějte hlavu zakrytou, abyste neměli žádné problémy. Musíte
také zjistit, jaký typ osobnosti jste. Máte-li problém s játry, musíte dostat dietu, kterou vám poradíme. Jste-li levostranný člověk,
máte-li levostranné potíže, pak také musíte vědět, jakou dietu je třeba dodržovat. Levostranný člověk by vůbec neměl jíst
sacharidy, měl by naopak jíst bílkoviny, v jakékoli podobě. Víte, že v Sahadža józe nevěříme na vegetariánství a podobně. Ale
víme, že svalovina zvířat, která jsou větší než my, není dobrá pro naše zuby, ani pro tělo, protože struktura buněk svaloviny
velkých zvířat je mnohem větší než naše. Proto zahřívají. Když jsem jednou omylem snědla hovězí, nebo když Mi je někdo nabídl,
měla jsem pak nateklé tváře. To se stane automaticky. Také bychom neměli používat oblečení z umělých materiálů. Zkoušejte
se jim vyhnout. Malé procento uměliny můžete mít, ale ne stále jen umělé a nylonové. Ani jídlo bychom neměli jíst z plastu.
Můžete jíst z papíru, papír je v pořádku, vyrábí se ze dřeva, ten nevadí. Ale neměli byste jíst jídlo v plastu, mít vidličky a nože z
plastu. V této zemi je příliš plastu, buďte opatrní. Plast je proti Bohu. Je proti lidskému životu, proti biologickým procesům.
Vyhýbejte se proto plastům, jak jen můžete. Dávejte si na to pozor. Nepoužívejte věci, které jsou čistě z plastu. Když jsem si
například potřebovala koupit pantofle, žádné neměli, v celém Yorku, protože jsem nechtěla plastové. Když to nosíte, dostanete
nejrůznější kožní problémy, kožní nemoci, buďte proto opatrní. Je toho tolik, v čem bychom měli být opatrní. A protože jsme přišli
na to, co je škodlivé, nastavili jsme jako povinnost, že každý z vás musí být opatrný. Protože teď jste se stali chrámem Boha. A
chrám Boha musí být zdravý. Nechceme, aby světci vypadali jako pacienti s tuberkulózou. Kdo by jim věřil? Jogín: „Můžete nám
říct o cukru?“ Ach, to je další omyl, díky Bohu už vyvrácený, že cukr je proti našemu růstu atd. Cukr je velmi důležitý pro naši
pozornost, obzvlášť pro lidi se špatnými játry. Většina hubených lidí má například špatná játra. Pro ně je cukr velmi důležitý,
protože když ti vysadí cukr, stanou se něčím jako cukrovou třtinou, kterou vylisoval stroj. Raději by měli sladit. Cukr je velmi
důležitý pro vaše játra. Nejlepší sacharid je světlý cukr, ne hnědý. Tmavý cukr není dobrý, protože obsahuje melasu, která velmi
zahřívá. Někteří lidé zde mají scestné názory, i na jídlo. Někteří věří, že když jíte zdravou výživu... Jednou jsem něco dostala z
obchodu se zdravou výživou a měla jsem pět dní průjem. Protože je to určeno zvířatům, ne lidem. Někteří lidé například jedí
semínka bavlníku. My dáváme semínka bavlníku pouze zvířatům. Neuvěřitelné. Viděla jsem to ve Švýcarsku, dávají je do chleba.
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Měli ty semínka v chlebu. Kdyby jedno nebo dvě... ale představte si... (hindí) Dává se to jen buvolům. Takhle Mi dali
(nesrozumitelné). Ale tohle jsou velmi silné věci. Stejně tak nejsou dobrá ani příliš jemná jídla. Ve všem musíme být v rovnováze.
Nejezte příliš RAW jídla, například určitý chleba ve Francii, i v Anglii. Úplně vám zničí dásně. Ty křupavé věci tedy nejsou třeba.
Mělo by to být šetrné k vašim dásním, protože jsou choulostivé, a jezte jídlo, které je pro vás dobré. Neřiďte se svým národem
nebo módou, ale tím, co je dobré pro vás. Zjistěte, jaký jste typ, jaké jídlo vám prospívá, a stravujte se podle toho. Ať si
samozřejmě každý dělá, co chce, ale alespoň jim můžeme poradit, co je dobré. Sami zjistíte, že to prospěje vám všem, že vám to
pomůže. Například pro růst vlasů používejte vibrovaný olej. Jednou někdo viděl Warena a ptal se, jestli je to on, že vypadá o moc
mladší. Řekla jsem, že ano. Míval totiž pleš odpředu až dozadu. A teď má vlasy. S řádnou péčí můžete mít zdravé vlasy hodně
dlouho, jen se o ně musíte starat. Vlasy jsou velmi důležité, ale zanedbávané. A co teprve Sahasrára? Když si dáte každý týden
olej na Sahasráru, budete mít jemnou osobnost, jemné chování, jemné pohyby, budete s druhými jednat jemně. Je to skutečně
nezbytné. V Indii máme rodinné maséry, velmi statné chlapíky, kteří chodí masírovat muže. Prostě si na ně sednou a opravdu je
naprosto vyřídí. Hned na začátku je vyřídí a pak už si s nimi dělají, co chtějí - vší silou je třou, sedí na nich, pak jednou tlesknou,
pět až šest jich bude skákat po pěti, šesti lidech. Na tlesknutí ho otočí. Než přijde druhé tlesknutí, člověk je vyřízený. Takhle to
zvládají. Ale tady se masážím nepřikládá žádná důležitost. Nechtějte však masáž od nesahadžajogína. Nikdy. Nedovolte nikomu,
aby se vás takto dotýkal. Protože tito lidé přenášejí všechny špatné energie a doplatili byste na to. Nechte se namasírovat pouze
realizovaným člověkem, když to jde. Měli byste masírovat také sami sebe. Ale nechoďte k masérům a lidem, kteří masírují
všechny možné lidi, protože vám mohou přivodit problémy. Člověk si tedy na určité věci musí dávat velký pozor, i na některé
osobní zvyklosti, o kterých jsme mluvili. Můžete se ptát Warena, řekne vám vše důležité, od Múladháry atd., což musíte
dodržovat, ať jste v Anglii, Americe, kdekoli. Musíte to dodržovat, abyste se udržovali čistí zvenčí i zevnitř. Máte teď nějaké
otázky? Jogín: „Přemýšlel jsem, jakou techniku bychom měli používat při masáži dětí. Ale můžeme o tom mluvit i jindy.“ Myslím,
že jakýkoli způsob je dobrý, hlavně to ale směrujte vzhůru. Masírujte směrem vzhůru a vždy použijte olej, jinak to bude tahat,
vytrhávat chloupky. Proto vždy používejte olej a masírujte vzhůru. Nezapomeňte na Sahasráru. Dětem musíte dávat na
Sahasráru hodně oleje. Jogín: „Matko, potřebovali bychom více kadeřníků, kteří by realizovaným duším stříhali vlasy, protože se
dotýkají naší Sahasráry.“ Můžete si vlasy také nechat růst. Proč ne? Jogín: „Můžeme nosit dlouhé vlasy?“ ŠM: Ano, potud a pak si
je přehoďte. Budete vypadat jako filozofové, velmi působivě. Ale neměli byste vypadat směšně. To je hodně důležité.
Nepřejímejte žádné podivné způsoby, které lidé mají. Například je módní nosit rozpuštěné vlasy, nechávat je rozcuchané. To není
třeba. Jogín: „Vlasy by měly sahat sem, nad čelo.“ Ah, sčesané dozadu, z čela. Nezakrývejte si čelo ani oči. Nikdy. Ano, Ádžňá
čakra. Čelo musíte mít stále odkryté. Je-li to možné, mějte pěšinku, ale čelo nechte odhalené. Je to důležité. Mít odhalené čelo je
prospěšné pro ostatní. A nenechte si vlasy padat do očí, jak to mají mnozí ve zvyku, nebo budete šilhat. Nikdy také nedovolte,
aby dětem padaly vlasy do očí. Na oči máme něco, čemu se říká Nitrandžán. Teď ho s sebou nemám. Ale je to velmi dobrá,
jednoduchá věc a nic nestojí, jen pár korun. Oni nějaké mají a dají vám. Poprvé si ho dávejte opatrně, protože když na to nejste
zvyklí, trošku to štípe a potečou vám slzy. Vyčistí vám to oči. Když to budete používat, nebudete mít kruhy pod očima apod. Slzy
to vyplaví. Je to velmi jednoduchý způsob. A pokud jde o mýdlo, zkuste používat přírodní mýdla. Protože zdejší mýdla jsou
taková, že nemám slov. „Tady se dá sehnat pouze Paramolove.“ To je dobré. Paramolove je dobré. Je velmi dobré. Můžete si vzít
trochu oleje a zahřát ho se stroužkem česneku. Se stroužkem česneku. Až olej trošku vychladne, celkem dost, až nebude horký,
až bude teplý na dotek, dejte si ho do uší. Jogínka: „Olivový?“ Olivový olej je v pořádku. Jogín: „Matko, mohla byste vysvětlit
techniku vibrování cukru a soli, dávání vibrací těmto věcem? Myslím, že tomu ještě moc nerozumím.“ Díky tomu, že vám Bůh dal
vibrace, tato síla teď proudí skrze vás. Máte tedy vibrace. A všeho, co donesete zvenčí, se dotýká plno lidí, na výrobě se podílí
mnoho lidí a nemusí to být dobří lidé, nebo s nimi může být něco špatně... Nejlepší je dát každému jídlu, které budete jíst, třikrát
bandhan. Tím se vaše vibrace dostanou do jídla a posvětíte si ho. Můžete také jíst rukama. Když si je umyjete, je to v pořádku.
Nebo také, než začnete pít vodu, vložte do ní ruku, ona se navibruje a pak pijte. Vibrace sice začaly proudit skrze vaše ruce, ale
dosud se ve vašem těle nerozšířily plně. Rozumíte, co tím myslím?



1984-0114, Makar Sankranti púdža, 11/01/1984,(nekontrolováno), Bombej, Indie,
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Vítám všechny sahadžajogíny ze zahraničí v této skvělé zemi jógy. Dává mi to nesmírné potěšení, nemám slov, abych to
vyjádřila, vidět sahadžajogíny přicházet z celého světa, z celé země, aby dnes oslavili tuto zvláštní příležitost. Je to dnes tak
příznivé, že vy všichni byste tady měli být, jelikož vy jste ti vybraní, vojáci, kteří budou bojovat, dokud nebude na této zemi
ustanovena Satja Juga. Je to den revoluce. San-krant znamená: víte, san znamená příznivý a krant znamená revoluce. Dnes je
den svaté revoluce. Říkala jsem vám o té vzpouře, že ve vzpouře se pohybujeme v kyvadle z jednoho konce na druhý jako
výsledek setrvačnosti. Ale skrz růst, když dosahujeme vyššího stavu, je to možné, pouze pokud je revoluce a revoluce se děje
spirálovitě. Ten pohyb musí být spirála, abyste se dostali do vyšší pozice. Takže toto je revoluce, která je svatou revolucí.
Doposud víme o mnoha revolucích, měli jsme revoluce v naší zemi. V jiných západních zemích jsme také měli revoluci v politické
oblasti, v oblastech rozdílností. Mnoho dalších věcí se přes revoluci vybojovalo, ale stále nebyl dosažen vzestup uvnitř. Hovořím
o revoluci uvnitř nás samých. V této revoluci vám velice pomáhá vaše vlastní Matka Kundaliní a vy se vyvíjíte velmi sladkým
způsobem v svém duchovním vzestupu, abyste přišli jako realizované duše. Jste velmi laskaví, že jste přijeli do této země, jelikož
tato země nemá takový komfort a vybavení, které máte ve své vlastní zemi, takže člověk musí být připraven jen na hrubý plán,
což může být pro některé lidi těžké. Když jsem přijela do Bombaje, měla jsem koupit nějaký dárek pro jednoho pána, a přemýšlela
jsem, co bych měla koupit? Nejlépe koupit něco ze slonoviny. Šla jsem tedy do obchodu a dostala překrásný kousek ze
slonoviny, který se nazývá „hitopadeš“, kde Šrí Krišna sedí na nádherném voze ze slonoviny a dává hitopadeš Ardžunovi (kázání z
Gíty). Bylo velmi snadné to sehnat, trvalo mi jen půl hodiny zajít do obchodu a věc koupit. Ale na sehnání balicího papíru jsem
musela v Bombaji promarnit dvě hodiny. Protože tady nemůžete dostat solidní balicí papír se stuhou a květinami, to je nemožná
situace. Nevěděla jsem, co mám dělat. Podle mého manžela jsem koupila balicí papír třetí úrovně. Přinesla jsem to domů a on
řekl: „To nemůžeš zabalit do takového nesmyslu, vypadá to hrozně.“ Řekla jsem: „Pokud tedy chceš, mohu na zabalení sehnat
hedvábí, ale balicí papír je v této zemi problém.“ Takže když byl ten džentlmen obdarován, řekla jsem mu velmi upřímně:
„Omlouvám se, v Bombaji jsem nemohla sehnat dobrý balicí papír, přinesla jsem vám pouze slonovinu“, a on byl tím dárkem tak
okouzlený. Takže v této zemi musíte vědět, že můžeme sehnat slonovinu, ale nedokážeme sehnat balicí papír. A ti, kteří jsou
zvyklí na balicí papír, zjistí, že je těžké se přizpůsobit, jelikož jsme zvyklí na pohodlí balicího papíru. Takže člověk zjistí, že balicí
papír, z něhož jsme tak moc nadšení nebo jsme na něj zvyklí, není vůbec důležitý. Zatímco vy v západních zemích nemůžete
sehnat slonovinu. Pokud musíte sehnat kousek slonoviny, nevím, budete muset na jeden kousek slonovin čekat roky, ale balicí
papír můžete sehnat během pěti minut. Člověk musí pochopit, že toto je země, do které, máte-li se o ní něco dozvědět, musíte
proniknout hluboko dovnitř. Musíte si vyvinout hlubší porozumění této zemi. Pokud vidíte ty koupelny a pokud vidíte ty ulice,
pokud vidíte ty domy, všechny černé, špinavé podle běžného standardu života, zapomeňte to, zapomeňte na to. Nepřišli jste sem
proto, abyste viděli toto, to vše můžete vidět i ve své vlastní zemi. A viděli jste to. Ale co jste sem přijeli uvidět, je ta hloubka, ta
láska, ta náklonnost, ty lidské bytosti. A vy budete velmi šťastni, jelikož se setkáte s velmi vzácnými zážitky, které vás skutečně
uchvátí radostnými vzpomínkami po celý váš život. A navíc, tato země, zejména Maháráštra, je zvláštní země, protože Kundaliní
vesmíru stoupá z této trojúhelníkové oblasti. Nebo můžeme říci, že toto je „atta“ - vyvýšený trojúhelníkový stupínek, a proto
vibrace v této zemi, v této části země, jsou obrovské. Nuže, abyste si přišli pro Mahajógu - jelikož Sahadža jóga se dnes stala
Mahajógou, musíte přijít do Maháráštry. Maháráštra je skvělý národ. Takže jsem si jistá, že předpokládáte, že se vám stane
mnoho věcí, ale udržujte svoji mysl otevřenou, protože je to revoluce. Není to jenom kyvadlo, kde z pohodlí přecházíte do
nepohodlí. Jednu věc musíte vědět a nemá to nic společného s nekulturními nesmysly. Přišli jste sem, abyste skočili do vašeho
jemnějšího a jemnějšího vnímání, takže hrubší vnímání musí být opomíjeno a popíráno, abyste pocítili svoje jemnější vnímání.
Jakmile začnete chápat tento základní princip zdejší radosti, jsem si jistá, že celý tento počin přinese mnoho ovoce. Protože po
celém světě zjišťujeme, že Sahadža jóga je jediná cesta k lidskému osvobození. Je to jediný způsob, kterým tento svět
přeměníme v nádherné místo. Kvůli tomu se musíme dostat do řádného porozumění, podobně jako vojáci do disciplinovaného
života. Cokoliv chceme dělat, můžeme dělat se svými optimálními schopnostmi. Abyste tedy svým úplným schopnostem
umožnili se projevit, zkuste odmítat, přehlížet svoje hrubé vnímání, cokoliv přichází mezi tím. Budete to muset to někdy utnout.
Budete muset ráno vstávat brzy, budete se muset vykoupat nezvyklým způsobem a to bude složitá věc. Ale pokud se pokusíte
přizpůsobit této vznešené myšlence, že jste částí a součástí obrovské Viráty a že vy všichni se musíte spojit tímto způsobem
dohromady, že ve svém vnímání se stanete stejnými, že jeden druhému velmi dobře rozumíte, jsem si jistá, že si užijete lásku a
pohostinnost vašich zdejších hostitelů. Jsem velmi šťastná, že tato revoluce začíná dnes v takový den. Musíme tedy mít tu
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revoluci pro sebe přijatelnou. Víte, jak lidé žili, když nastala francouzská revoluce, jak lidé žili, když v této zemi bojovali za svoji
svobodu. Já pamatuji, že Můj otec obětoval každý peníz, který měl. On i my jsme museli žít v chýších, zatímco předtím jsme žili v
obrovském pohodlí. Obětoval všechno. Moje matka šla pětkrát do vězení. Můj otec šel do vězení třikrát a pokaždé v tom vězení
byl nejméně dva nebo tři roky. Dokážete si představit, jak s tolika dětmi všechno obětovali, když měli dosáhnout svobody. Nuže,
pokud máte dosáhnout svobody Ducha, musíme mít smysl pro obětování. Neznamená to ale obětovat a stěžovat si. Ale
obětovat, co si můžete užít, obětovat něco, na co můžete být hrdí, oběť, kterou necítíte, oběť, která vás zušlechťuje. Je to Duch,
kterým se musí ta revoluce uskutečnit. Víte, že až doposud jsme se nevzdali ničeho. Samozřejmě, musíte odevzdat ego a
všechny ty nesmyslné věci, bez debat, ale ty jste stejně nikdy nechtěli, nikdo nemá rád to ego. Dokonce také Indové musí mnoho
obětovat, musí se vzdát svých zvyků, které jsou velmi odstrašující či škodlivé pro zdravý vývoj tohoto národa. Jako sahadžajogíni
oni sami vystoupali tak vysoko, stali se velmi upřímnými, extrémně sladkými a pohostinnými lidmi. Stejným způsobem bych
řekla, že Moje děti v zahraničí opravdu učinily ohromné skutky, aby se vzdaly některých věcí, o kterých jsem si myslela, že to pro
ně bude těžké, se jich vzdát. Změnily svoje morální hodnoty, přijaly velmi přísný morální kodex. A užívají si tu mravnost a
počestnost. Nevím, jak vám k tomu poblahopřát. Můžete říci: „Matko, Tvoje láska to udělala“, ale Já zkrátka nevím. Myslím, že
jsou to vaše vlastní schopnosti, vaše „purvo janmas sančitas“, vše, co jste získali ve svých předešlých životech, to je ta příčina.
Jinak je nemožné změnit alespoň jednoho člověka. Veškerá tato změna přišla pro dobrou věc, pro radost a štěstí. Nemusíte se
už dále příliš měnit. Nemusíte se měnit, ale musíte si teď tu změnu užívat. A radost z té změny přichází, když všechny ty nálepky,
které máte ať už z Indie, z Východu nebo ze Západu a které vás stahují dolů, prostě je odhodíte a vystoupáte nahoru. A vy všichni
dohromady byste si měli spolu užívat radost a požehnání vašeho Otce. Takže dnes je velký den. Tato „sankramana“, která
začala, vyžaduje skutečné úsilí. Nemůžeme si s tím hrát. Je to obrovská mimořádná událost. Cítím v atmosféře tuto
mimořádnou událost: všichni Bohové a všechny Bohyně jsou zde, aby vám pomohli to vypracovat. Jste v tom stádiu a musíte
vytvořit to obrovské drama revoluce. Musíme ukázat tomuto světu, že je to jenom Duch, kdo může zachránit svět, nikdo jiný. A
tak ode dneška začneme svoji cestu směřující k té jemnosti a citlivosti, kterou vnímáte, skrze niž můžete vnímat Niranandu.
Nirananda, jméno vaší Matky je Nira a v Sahasráře cítíte Ánandu, radost Niry. Nechť vám Bůh žehná.



1984-0203, Šrí Mahálakšmí (27 min)
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19840203 - Šrí Mahálakšmí Teď jsme tedy všichni zde, (Šrí Mátadží hovoří v hindí) na tomto svatém místě zvaném Kolhapur.
Bohyně zde zabila démona jménem Kolhasura, což byl opravdu hrozný démon. Nedávno se narodil znovu, ale už zemřel. Díky
Bohu tedy Kolhasura už nežije. Toto místo má zvláštní význam, protože z Matky Země zde vycházela energie Mahálakšmí,
vyzařovaná Šrí Mahálakšmí samotnou. A jak víte, Mahálakšmí je silou našeho vzestupu. Díky Ní stoupáme. Je jako schodiště,
které vás dovede do Božího království. Proto je opravdu důležitá. Božstvem Maháráštry je Vitala, Šrí Krišna, protože je to
Višnuova síla vzestupu, působící skrze Šrí Krišnu, pak skrze Mahávišnua a pak skrze Sahasráru. To vše je možné díky tomu, že v
sobě máme kanál Šrí Mahálakšmí. Kdybyste neměli Sušumnu, byli byste jen jako zvířata. Ale i zvířata mají tento kanál jen po
určitý bod. Jak víte, vzestoupí na úroveň Voidu, ale od Voidu už začíná vzestup člověka, a to díky energii Mahálakšmí v nás. Tato
energie je tedy velmi důležitá a v této zemi je uctívána opravdu hodně. Nejprve v nás tato energie pracuje tak, že vyvolává
hledání. Hledání přístřeší a potravy. Když je zajištěno přístřeší, což se děje díky síle Mahákálí... Mám na mysli, že když se v srdci
zvířete upevní pocit bezpečí, pak začne hledat potravu. U lidí je to stejné. Jakmile se cítí v bezpečí, začínají myslet na jídlo a na to,
jak o sebe pečovat. Takže na té nejprimitivnější úrovni si lidé nejprve zkoušeli zajistit bezpečí - uchylovali se do jeskyní nebo
jiných úkrytů, ve kterých mohli setrvat beze strachu o život. Protože když podmínky nejsou k žití, nepřemýšlíte o jídle. Když je
například nouzový stav, když jsme třeba měli velmi rozsáhlé záplavy v Patně, tak velkou povodeň, že lidé utíkali do horních pater
postarat se o své bezpečí, to bylo na prvním místě. Zachránit si život je nejniternější pocit člověka, který pramení ze sil Mahákálí.
Řekli Mi, že když se dostali až nahoru, přestože tři dny nejedli, na jídlo si ani nevzpomněli. Ani nevnímali, že by měli hlad. Jen se
obávali, aby voda nevystoupila až k nim, aby je nevzala voda, aby se neutopili. Měli tedy jedinou obavu - o svou existenci, jak
přežít. Na jídlo ani nepomysleli. Když pak ale lidé přímo hladoví, objeví se nejistota, že by mohli zemřít, a tak začnou přemýšlet o
jídle. Takže když je zajištěna první potřeba bezpečí, přichází druhá, starost o potravu. V nouzi se projeví jen při hladovění, tím to
začíná, ale pak už běžně dáváme pozornost na jídlo, pak na požitek z jídla, pak na své preference v jídle a všechny tyto věci nás
začínají ovlivňovat a my se v této Mahálakšmí tatvě ztrácíme. Čím více se zajímáme o jídlo, čím více je pro nás důležitá chuť jídla,
čím více sledujeme načasování jídel... Víte, člověk může být snadno tři dny bez jídla, bez problému. Ale my máme pocit, že když
jsme zvyklí snídat v osm, musíme jíst v osm. Indové jsou zvyklí obědvat v deset, tak musí mít svůj oběd v deset. Takto jsme
zotročeni časem, a na tom ztroskotává naše vyšší hledání. A pak už se baví stále jen o jídle. Je to samozřejmě požehnání Šrí
Mahálakšmí, že myslíme na jídlo. Ona ale neříká, abyste se v něm ztratili. Jenže my se v něm ztrácíme. A jakmile se v něm
ztratíme, pak naše hledání nepokročí výš. Naše chuťové návyky - máme rádi to či ono, to je dobré, to není dobré, chtěli bychom
raději tohle... Pokud toto přetrvává, táhne nás to dolů. Ať dostaneme cokoli, měli bychom to zkusit sníst. Ne vše, co považujeme
za dobré, musí být nezbytně dobré pro nás. Možná to chutná jazyku, ale pro nás to dobré není. Nemusí to být dobré z pohledu
vibrací. Cokoli nám tedy Bůh dá, cokoli se nabízí, je dobré. Navibrujte si to a snězte to. Pak také přichází ochranný instinkt, že
když budete jíst špatná jídla, lidé si začnou myslet, že jim to také nabourá pocit bezpečí, protože mohou přijít o zdraví. Pak
uvažují o... Do jisté míry je to v pořádku, ale když je toho příliš, pak se dostanete mimo, v tom smyslu, že když letíte skrz...
Udržujte svou pozornost! Překvapuje Mě, že jste sahadžajogíni! Jak to, že vám pozornost utíká k takovým maličkostem? Některé
ženy se stále dívají na tu stranu. (Šrí Mátadží hovoří v hindí). Snažte se prosím držet pozornost na tom, co říkám. Je snad tak
důležité, že bratr něco nese, že to musíte vidět? Myslím, že v tomto věku už je to opravdu hloupé. Teď jste sahadžajogíni, vaše
pozornost by měla být soustředěná. Nyní nám tedy jde pozornost více k pořizování lepšího vybavení do kuchyně nebo lepších
potravin, případně zdravějších potravin, jak jim říkáte. A i zde, když zajdete příliš daleko, můžete se dotknout břehů, které byste
neměli překročit. Protože jak byste pak pluli řekou? A o to jde. Začínáme si tedy pěstovat i takové nesmysly - tohle je zdravé,
tohle nezdravé, tohle je zdravé... A k čemu je to zdraví? K čemu máte zdraví? Zdraví máte k tomu, abyste měli dobrou pozornost,
což nemáte! Ztratila se v jídle. Někteří lidé, jak jsem viděla, jsou stále naprosto ztraceni v jídle. I když už trošku tuší, co je Sahadža
jóga, přesto stále tolik lpí na jídle. Tento druh postoje se tedy musí změnit. Sledujte, kam směřujete, k čemu se připoutáváte a na
čem ztrácíte pozornost. Je nanejvýš důležité pečlivě si hlídat, kde máte pozornost. To posouvá pozornost dopředu. Myslím u
těch, kteří jdou kupředu a neskáčou po březích, ale plují s proudem řeky stále vpřed. Když s tím pozornost nepřestane, tak přijde
opět pocit nejistoty, že tohle jídlo jednou dojde, jak tedy získat ještě lepší potraviny? A tak začnou uvažovat o penězích. A víte, že
směnný obchod se změnil v peněžní trh. Lidé začali používat peníze. Ale pak vedle jídla došlo i na oblečení a další věci a lidé
začali stále víc směřovat k síle Mahákálí a stále více k síle kreativity. Ty břehy se také stávají stále subtilnější a i ten pohyb začíná
být stále subtilnější. S vývojem člověka se tedy rozvinulo umění na pravé straně a změnila se představa o kvalitě života a
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bezpečí. Jak se tedy obě strany stávají stále subtilnější a s nimi i vývoj, člověk se opět ztrácí v těch rafinovanějších březích,
vpravo i vlevo. Vy se však přesto musíte posouvat dál. Síla Mahálakšmí vás tedy pozvedá stále výš. A tehdy vás to nutí nějak se
projevit, tak jste začali s uměním a kulturou. Projevilo se to i ve způsobu života, ve vývoji vašich bezpečnostních systémů - jako
politický pokrok, politické instituce. A tak lidé dospěli do bodu, kdy se domnívají, že učinili vše, co jen bylo možné, ale na
subtilnější úrovni jsou stejně stále ztraceni. Mahálakšmí tatva tedy řekněme dosáhla bodu Krista, až k Němu, ale lidé přesto
nepronikli do té subtilní stránky toho všeho. Jsou stále na březích. Pohybují se směrem ke břehům. Ne středem. V Sahadža józe
je to ale tak, že čisté přání, což je Kundaliní, se drží u pramene života, hned u počátku. Kdy jste ještě nebyli ani lidskými bytostmi.
A ještě před tím je uhlík. A celou tu cestu od uhlíku až sem musí znovu projít vaše Kundaliní. Celou tuto cestu, kterou jste prošli
na povrchní, vnější úrovni tímto proudem Mahálakšmí, je třeba znovu projít na té nejniternější úrovni, aby se proniklo do všech
jemnějších center, která jsou uvnitř proudu, ne vně. Protože když jste na vnější straně, vždy směřujete ke břehům. Když jste však
v bodě, z něhož už nevidíte žádné břehy, vaše pozornost nesměřuje k žádným břehům, naopak letíte kupředu, jako tryskáč. A
Kundaliní je ta, která je opravdovým přáním, ale vaše pozornost musí být zaměřená na cíl. I když lze říci, že Kundaliní je hybnou
silou, přesto, kde je vaše pozornost? Vaše pozornost je stále na březích, takže se pozvednete jen povrchně. Přijdete a jen
povrchně plujete a zase skočíte na nějaký břeh. Já vás pak musím stále znovu házet do vody: „Plav! Potop se! Dovnitř! Vrať se ke
své Kundaliní, vydej se znovu na cestu!“ Když se však od samého začátku pohybujete přímou čarou směrem k cíli, směrem k
Duchu, pak to jde bez potíží. Ale takhle to s lidmi nefunguje. Jsou tak navyklí na vábení břehů, že vždycky vyplavou, plachtí po
povrchu, zamíří ke břehům a někdy se tam opět pěkně usadí, nebo se zase vrátí. Jejich cesta je pak nahoru, dolů, dolů, nahoru.
Ačkoli pohyb Kundaliní by mohl být takový, že vystartujete jak raketa a usadíte se tam. V den, kdy tohle začne, budu ten
nejšťastnější člověk, protože někdy je toho na Mě opravdu moc - podnikat tuto cestu s každým čtyřikrát nahoru a dolů, jen kvůli
těm tak zvaným připoutanostem, které mají venku. Vnitřním pohybem s odpoutanou myslí, kdy akceptují situaci a sami za sebe
se rozhodnou: „Takhle to budu dělat, to je mé rozhodnutí,“ to mohou vypracovat. Ale tak to nebývá. Ten postoj by vesměs měl být
takový, že Matka je jako zrcadlo. Máme před sebou zrcadlo, takže víme, jak postupujeme. Když se tedy v zrcadle vidím takhle,
musím to vymýtit a pak pokračovat. Jenže když Matka někomu osvětlí, že něco je tak a tak, cítí se naopak dotčení a zas vyplují
na hladinu. Zrcadlo musí sdělovat. Jako když máte na tváři špínu, zrcadlo vás nepotěší, ale ukáže vám to. Přece nezačnete tlouct
do zrcadla a zlobit se na ně? Budete se snažit očistit se, protože nechcete být špinaví. Je to ale přesně naopak. Jak jsem viděla,
když lidem něco řeknete nebo se zmíníte, že tohle je špatně, začnou vysvětlovat, argumentovat... A když to samo nezmizí, rozčílí
se na Sahadža jógu a na vás. Jako kdyby jim Sahadža jóga něco dlužila. Jako kdyby k nim Matka měla nějaké závazky. Ale
dlužíte jen sami sobě! Nikomu jinému. Jedině pokud zaujmete takový postoj, přijdete na to, že jediné, co musíte, je jít kupředu a
neohlížet se nalevo ani napravo. Zažili jsme toho už tolik, tolik hloupostí. Když si vzpomenete, jak jste se někdy chovali jak
Romea a Julie, jindy jste zas mysleli jen na peníze, pak jste byli hádaví a bojovní, přeli jste se. Zažili jsme všechno možné. Ale ti,
kteří tohle všechno pustí z hlavy a pádí k cíli, jsou ti nejlepší a nejvnímavější. Jsou to ti nejsobečtější lidé, protože ví, kdo je to
„Já“. Všichni ostatní jsou hlupáci, kteří marní svůj čas. Znám také lidi, kteří se pokoušejí na Sahadža józe vydělávat peníze nebo
něco pro Sahadža jógu dělají a vydělávají na tom, apod. Raději se zkuste změnit k dokonalosti a radovat se z toho takovým
způsobem, který udělá šťastné vás i ostatní, kteří jsou v proudu sahadž. Ale opouštět sahadž proud a o něco se pokoušet
způsobí, že z toho nejniternějšího kanálu Brahma nádí zase vypadnete ven, zase plujete po povrchu, znovu směřujete ke břehům
a pak zas dolů, Protože pokaždé, když opět klesáte, musíte svou Kundaliní znovu přimět k tomu, aby vystoupala vzhůru. Je to
tedy velmi těžké a energie Kundaliní tak zbytečně ztrácí na síle. Musíte tedy pochopit, že jestliže tuto cestu máte zvládnout,
musíte být plně odhodlaní, musíte mít sebekázeň. Vy sami. Nikdo jiný by vám neměl říkat, abyste se ukáznili, abyste dělali to či
ono. To musíte sami! A co dělají ostatní? To je první, co vás zajímá. Když sem například někdo něco donese, každý tam dá
pozornost. Ale proč?! A to jde o naprostou hloupost. Ale ani vážné věci by neměly zlákat vaši pozornost. Vaše pozornost musí
být na rozřešení všech řešení, na požehnání všech požehnání, na osvobození všech osvobození. Nemáte si dělat starost o nic
jiného než o své spojení, které se teď upevňuje. O nic jiného! O všechno ostatní je postaráno. Až takhle je to jednoduché. Jestliže
se v mikrofonu přeruší spojení... Musíte jednoduše stále udržovat spojení. K čemu je leštit tohle, dělat tohle a tamto... Získáte tím
zpět svoje spojení? Přesvědčili jsme se, že tohle je tak jednoduchá a praktická věc. Jakmile jednou začneme zapomínat na tu
praktickou stránku, začneme zaostávat ve vývoji. A zjišťujeme, že ať přijdeme kamkoli, je tomu tak. Například když přijedu sem
do Kolhapuru, uvidíte, že dnes večer přijdou davy lidí, opravdu spousta lidí, jako vždycky. A kolik z nich se skutečně vydá na tuto
cestu? Jen pár. To nevadí. Nemělo by vám to vadit. Protože ještě nemají tu moudrost. Ale i ti moudří, kteří tu cestu přijmou,
někdy vyskakují jak čerti z krabičky a pak najednou vidím, jak plytce plynou po povrchu. Plujeme pod vodou a oni z ničeho nic
vystřelí ven. A tohle se nám na naší cestě děje neustále. Na toto místo, kde teď jsme, jsme nedorazili letadlem, autem, ani po
cestách, ale tím nejhlubším středem svého srdce, skrze Brahma nádí. Dorazili jsme do Kolhapuru, na místo Šrí Mahálakšmí, tou



nejvnitřnější cestou, díky tomu jsme tady. Ale my se rozhlížíme svým starým, velmi hrubým způsobem. Novým zvykem by však
měl být vibrační pohled - kde že to jsme, jak to tu je. Jakmile si tohle rozvinete, dokážu tento Kolhapur kompletně transformovat
ve chvíli. Jste jako Moje kanály. Když jdete se Mnou, používám vás jako své kanály. Ale co zjišťuji? Že kanály jsou někdy
pokřivené, někdy rozbité, někdy děravé, a tak se energie ztrácí. Je tedy povinností všech sahadžajogínů, zejména těch, kteří se
Mnou cestují, aby byli kanály. Pokud však zaujmete postoj, že jste zde hosty, že o vás má být postaráno, vše má být dobře
připraveno, pak nemáte... nemá to žádný význam. Jen cestujete. Vy však cestujete jako světci, kteří cestovali s Buddhou! Vlastně
daleko větší světci, protože oni nedělali nic, ale vy jste kanály. A coby kanály musíte udržovat svůj kanál průchozí, efektivní a
musíte to vypracovat. Dnes je pro vás všechny zvláštní den, říká se mu Mahábídž. Den Mahábídž znamená, že ve všech
mantrách je bídža a jejich mahábídža je sama Ómkára. Ómkára. Ómkára byla nejprve něco jako vejce - Bramhánd. Říká se tomu
Bramhánd. Kdy celé Brahma je anda (vejce). Když se řekne Bramhánd, ani lidé znalí sanskrtu nevědí, že se mluví o vejci -
Bramhánd. Brahmovo vejce. To je první bídža. A jak toto Brahma, tyto vibrace, byly stvořeny? Než se Déví oddělila od Šivy,
obkroužila Ho, jak už víte. A pak Jí Šiva řekl, Šrí Sadášiva Jí řekl: „Ty teď musíš tvořit.“ A proto se oddělili. On tedy vystoupil z té
pradakšiny, nebo lze říci z toho oválného útvaru, a jakmile z ní vystoupil, vyvolalo to jakýsi zvuk, zvuk, který v sobě nesl Brahma.
Takto toto Brahma zůstalo v té eliptické oblasti. Jak jsem vám řekla, Déví nejdříve obkroužila Sadášivu, a tím vytvořila girlandu.
Tato girlanda v sobě uzavřela Šivu, jako své jádro. Ale když z ní Sadášiva vystoupil, vytvořilo to zvuk. A ten zvuk vyplnil celý
vnitřek andakruti, té vejčité formy. A to je mahábídža. To je Ómkára. A ta se měla narodit jako Šrí Ganéša a později jako Ježíš
Kristus. Proto, když jste přijeli na území Šrí Mahálakšmí v den Mahábídži, je to velmi významné. Protože Mahálakšmí byla
matkou Ježíše - Marie a Její syn byl Inkarnací mahábídži. Proto přijet sem v takový den a vykonat púdžu ke Šrí Mahálakšmí, je
nesmírné privilegium, je to pro nás obrovská pocta. Máte-li takovou výsadu, měli byste tuto púdžu nabídnout s pokorou a měli
byste se snažit dostat se do toho mahábídži, stát se součástí toho mahábídži, což je ten Brahmánd. Celého Brahmándu,
Brahma-andy, anda znamená „stvořené vejce“. Stát se tedy jeho součástí. A nevyvářet žádné ostré hrany nebo nějaké zkreslené
představy, ale být stejnorodí s celým Brahma. K tomu je zapotřebí mít pozornost na své Brahma Šakti, která se projevuje jako
vibrace. Dnes jsou vibrace tak úžasné, že i když jsem si ani nemyslela, že o tomhle budu moci mluvit, nějak se to podařilo.
Doufám, že jste všichni dokázali porozumět tomu nejsubtilnějšímu ze subtilního, co jsem vám vysvětlila. Když se Mnou tedy
cestujete, nemějte pocit, že jste sem přijeli zhlédnout celou zem nebo si to tu užít. Přijeli jste sem, abyste byli kanály pro práci
vaší Matky. Když tomu porozumíte, pochopíte, že vám Bůh dal přesně určené místo. Požádala bych vás, abyste toho byli hodni.
Zaslužte si to. A přijměte své pozice. Vytoužená místa, na která vás Bůh usadil. Bůh vám žehnej!
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Teď jsme tedy všichni zde, (Šrí Mátadží hovoří v hindí) na tomto svatém místě zvaném Kolhapur. Bohyně zde zabila démona
jménem Kolhasura, což byl opravdu hrozný démon. Nedávno se narodil znovu, ale už zemřel. Díky Bohu tedy Kolhasura už nežije.
Toto místo má zvláštní význam, protože z Matky Země zde vycházela energie Mahálakšmí, vyzařovaná Šrí Mahálakšmí
samotnou. A jak víte, Mahálakšmí je silou našeho vzestupu. Díky Ní stoupáme. Je jako schodiště, které vás dovede do Božího
království. Proto je opravdu důležitá. Božstvem Maháráštry je Vitala, Šrí Krišna, protože je to Višnuova síla vzestupu, působící
skrze Šrí Krišnu, pak skrze Mahávišnua a pak skrze Sahasráru. To vše je možné díky tomu, že v sobě máme kanál Šrí
Mahálakšmí. Kdybyste neměli Sušumnu, byli byste jen jako zvířata. Ale i zvířata mají tento kanál jen po určitý bod. Jak víte,
vzestoupí na úroveň Voidu, ale od Voidu už začíná vzestup člověka, a to díky energii Mahálakšmí v nás. Tato energie je tedy
velmi důležitá a v této zemi je uctívána opravdu hodně. Nejprve v nás tato energie pracuje tak, že vyvolává hledání. Hledání
přístřeší a potravy. Když je zajištěno přístřeší, což se děje díky síle Mahákálí… Mám na mysli, že když se v srdci zvířete upevní
pocit bezpečí, pak začne hledat potravu. U lidí je to stejné. Jakmile se cítí v bezpečí, začínají myslet na jídlo a na to, jak o sebe
pečovat. Takže na té nejprimitivnější úrovni si lidé nejprve zkoušeli zajistit bezpečí - uchylovali se do jeskyní nebo jiných úkrytů,
ve kterých mohli setrvat beze strachu o život. Protože když podmínky nejsou k žití, nepřemýšlíte o jídle. Když je například
nouzový stav, když jsme třeba měli velmi rozsáhlé záplavy v Patně, tak velkou povodeň, že lidé utíkali do horních pater postarat
se o své bezpečí, to bylo na prvním místě. Zachránit si život je nejniternější pocit člověka, který pramení ze sil Mahákálí. Řekli Mi,
že když se dostali až nahoru, přestože tři dny nejedli, na jídlo si ani nevzpomněli. Ani nevnímali, že by měli hlad. Jen se obávali,
aby voda nevystoupila až k nim, aby je nevzala voda, aby se neutopili. Měli tedy jedinou obavu - o svou existenci, jak přežít. Na
jídlo ani nepomysleli. Když pak ale lidé přímo hladoví, objeví se nejistota, že by mohli zemřít, a tak začnou přemýšlet o jídle.
Takže když je zajištěna první potřeba bezpečí, přichází druhá, starost o potravu. V nouzi se projeví jen při hladovění, tím to
začíná, ale pak už běžně dáváme pozornost na jídlo, pak na požitek z jídla, pak na své preference v jídle a všechny tyto věci nás
začínají ovlivňovat a my se v této Mahálakšmí tatvě ztrácíme. Čím více se zajímáme o jídlo, čím více je pro nás důležitá chuť jídla,
čím více sledujeme načasování jídel… Víte, člověk může být snadno tři dny bez jídla, bez problému. Ale my máme pocit, že když
jsme zvyklí snídat v osm, musíme jíst v osm. Indové jsou zvyklí obědvat v deset, tak musí mít svůj oběd v deset. Takto jsme
zotročeni časem, a na tom ztroskotává naše vyšší hledání. A pak už se baví stále jen o jídle. Je to samozřejmě požehnání Šrí
Mahálakšmí, že myslíme na jídlo. Ona ale neříká, abyste se v něm ztratili. Jenže my se v něm ztrácíme. A jakmile se v něm
ztratíme, pak naše hledání nepokročí výš. Naše chuťové návyky - máme rádi to či ono, to je dobré, to není dobré, chtěli bychom
raději tohle… Pokud toto přetrvává, táhne nás to dolů. Ať dostaneme cokoli, měli bychom to zkusit sníst. Ne vše, co považujeme
za dobré, musí být nezbytně dobré pro nás. Možná to chutná jazyku, ale pro nás to dobré není. Nemusí to být dobré z pohledu
vibrací. Cokoli nám tedy Bůh dá, cokoli se nabízí, je dobré. Navibrujte si to a snězte to. Pak také přichází ochranný instinkt, že
když budete jíst špatná jídla, lidé si začnou myslet, že jim to také nabourá pocit bezpečí, protože mohou přijít o zdraví. Pak
uvažují o… Do jisté míry je to v pořádku, ale když je toho příliš, pak se dostanete mimo, v tom smyslu, že když letíte skrz…
Udržujte svou pozornost! Překvapuje Mě, že jste sahadžajogíni! Jak to, že vám pozornost utíká k takovým maličkostem? Některé
ženy se stále dívají na tu stranu. (Šrí Mátadží hovoří v hindí). Snažte se prosím držet pozornost na tom, co říkám. Je snad tak
důležité, že bratr něco nese, že to musíte vidět? Myslím, že v tomto věku už je to opravdu hloupé. Teď jste sahadžajogíni, vaše
pozornost by měla být soustředěná. Nyní nám tedy jde pozornost více k pořizování lepšího vybavení do kuchyně nebo lepších
potravin, případně zdravějších potravin, jak jim říkáte. A i zde, když zajdete příliš daleko, můžete se dotknout břehů, které byste
neměli překročit. Protože jak byste pak pluli řekou? A o to jde. Začínáme si tedy pěstovat i takové nesmysly - tohle je zdravé,
tohle nezdravé, tohle je zdravé… A k čemu je to zdraví? K čemu máte zdraví? Zdraví máte k tomu, abyste měli dobrou pozornost,
což nemáte! Ztratila se v jídle. Někteří lidé, jak jsem viděla, jsou stále naprosto ztraceni v jídle. I když už trošku tuší, co je Sahadža
jóga, přesto stále tolik lpí na jídle. Tento druh postoje se tedy musí změnit. Sledujte, kam směřujete, k čemu se připoutáváte a na
čem ztrácíte pozornost. Je nanejvýš důležité pečlivě si hlídat, kde máte pozornost. To posouvá pozornost dopředu. Myslím u
těch, kteří jdou kupředu a neskáčou po březích, ale plují s proudem řeky stále vpřed. Když s tím pozornost nepřestane, tak přijde
opět pocit nejistoty, že tohle jídlo jednou dojde, jak tedy získat ještě lepší potraviny? A tak začnou uvažovat o penězích. A víte, že
směnný obchod se změnil v peněžní trh. Lidé začali používat peníze. Ale pak vedle jídla došlo i na oblečení a další věci a lidé
začali stále víc směřovat k síle Mahákálí a stále více k síle kreativity. Ty břehy se také stávají stále subtilnější a i ten pohyb začíná
být stále subtilnější. S vývojem člověka se tedy rozvinulo umění na pravé straně a změnila se představa o kvalitě života a
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bezpečí. Jak se tedy obě strany stávají stále subtilnější a s nimi i vývoj, člověk se opět ztrácí v těch rafinovanějších březích,
vpravo i vlevo. Vy se však přesto musíte posouvat dál. Síla Mahálakšmí vás tedy pozvedá stále výš. A tehdy vás to nutí nějak se
projevit, tak jste začali s uměním a kulturou. Projevilo se to i ve způsobu života, ve vývoji vašich bezpečnostních systémů - jako
politický pokrok, politické instituce. A tak lidé dospěli do bodu, kdy se domnívají, že učinili vše, co jen bylo možné, ale na
subtilnější úrovni jsou stejně stále ztraceni. Mahálakšmí tatva tedy řekněme dosáhla bodu Krista, až k Němu, ale lidé přesto
nepronikli do té subtilní stránky toho všeho. Jsou stále na březích. Pohybují se směrem ke břehům. Ne středem. V Sahadža józe
je to ale tak, že čisté přání, což je Kundaliní, se drží u pramene života, hned u počátku. Kdy jste ještě nebyli ani lidskými bytostmi.
A ještě před tím je uhlík. A celou tu cestu od uhlíku až sem musí znovu projít vaše Kundaliní. Celou tuto cestu, kterou jste prošli
na povrchní, vnější úrovni tímto proudem Mahálakšmí, je třeba znovu projít na té nejniternější úrovni, aby se proniklo do všech
jemnějších center, která jsou uvnitř proudu, ne vně. Protože když jste na vnější straně, vždy směřujete ke břehům. Když jste však
v bodě, z něhož už nevidíte žádné břehy, vaše pozornost nesměřuje k žádným břehům, naopak letíte kupředu, jako tryskáč. A
Kundaliní je ta, která je opravdovým přáním, ale vaše pozornost musí být zaměřená na cíl. I když lze říci, že Kundaliní je hybnou
silou, přesto, kde je vaše pozornost? Vaše pozornost je stále na březích, takže se pozvednete jen povrchně. Přijdete a jen
povrchně plujete a zase skočíte na nějaký břeh. Já vás pak musím stále znovu házet do vody: „Plav! Potop se! Dovnitř! Vrať se ke
své Kundaliní, vydej se znovu na cestu!“ Když se však od samého začátku pohybujete přímou čarou směrem k cíli, směrem k
Duchu, pak to jde bez potíží. Ale takhle to s lidmi nefunguje. Jsou tak navyklí na vábení břehů, že vždycky vyplavou, plachtí po
povrchu, zamíří ke břehům a někdy se tam opět pěkně usadí, nebo se zase vrátí. Jejich cesta je pak nahoru, dolů, dolů, nahoru.
Ačkoli pohyb Kundaliní by mohl být takový, že vystartujete jak raketa a usadíte se tam. V den, kdy tohle začne, budu ten
nejšťastnější člověk, protože někdy je toho na Mě opravdu moc - podnikat tuto cestu s každým čtyřikrát nahoru a dolů, jen kvůli
těm tak zvaným připoutanostem, které mají venku. Vnitřním pohybem s odpoutanou myslí, kdy akceptují situaci a sami za sebe
se rozhodnou: „Takhle to budu dělat, to je mé rozhodnutí,“ to mohou vypracovat. Ale tak to nebývá. Ten postoj by vesměs měl být
takový, že Matka je jako zrcadlo. Máme před sebou zrcadlo, takže víme, jak postupujeme. Když se tedy v zrcadle vidím takhle,
musím to vymýtit a pak pokračovat. Jenže když Matka někomu osvětlí, že něco je tak a tak, cítí se naopak dotčení a zas vyplují
na hladinu. Zrcadlo musí sdělovat. Jako když máte na tváři špínu, zrcadlo vás nepotěší, ale ukáže vám to. Přece nezačnete tlouct
do zrcadla a zlobit se na ně? Budete se snažit očistit se, protože nechcete být špinaví. Je to ale přesně naopak. Jak jsem viděla,
když lidem něco řeknete nebo se zmíníte, že tohle je špatně, začnou vysvětlovat, argumentovat… A když to samo nezmizí, rozčílí
se na Sahadža jógu a na vás. Jako kdyby jim Sahadža jóga něco dlužila. Jako kdyby k nim Matka měla nějaké závazky. Ale
dlužíte jen sami sobě! Nikomu jinému. Jedině pokud zaujmete takový postoj, přijdete na to, že jediné, co musíte, je jít kupředu a
neohlížet se nalevo ani napravo. Zažili jsme toho už tolik, tolik hloupostí. Když si vzpomenete, jak jste se někdy chovali jak
Romeo a Julie, jindy jste zas mysleli jen na peníze, pak jste byli hádaví a bojovní, přeli jste se. Zažili jsme všechno možné. Ale ti,
kteří tohle všechno pustí z hlavy a pádí k cíli, jsou ti nejlepší a nejvnímavější. Jsou to ti nejsobečtější lidé, protože ví, kdo je to
„Já“. Všichni ostatní jsou hlupáci, kteří marní svůj čas. Znám také lidi, kteří se pokoušejí na Sahadža józe vydělávat peníze nebo
něco pro Sahadža jógu dělají a vydělávají na tom, apod. Raději se zkuste změnit k dokonalosti a radovat se z toho takovým
způsobem, který udělá šťastné vás i ostatní, kteří jsou v proudu sahadž. Ale opouštět sahadž proud a o něco se pokoušet
způsobí, že z toho nejniternějšího kanálu Brahma nádí zase vypadnete ven, zase plujete po povrchu, znovu směřujete ke břehům
a pak zas dolů, Protože pokaždé, když opět klesáte, musíte svou Kundaliní znovu přimět k tomu, aby vystoupala vzhůru. Je to
tedy velmi těžké a energie Kundaliní tak zbytečně ztrácí na síle. Musíte tedy pochopit, že jestliže tuto cestu máte zvládnout,
musíte být plně odhodlaní, musíte mít sebekázeň. Vy sami. Nikdo jiný by vám neměl říkat, abyste se ukáznili, abyste dělali to či
ono. To musíte sami! A co dělají ostatní? To je první, co vás zajímá. Když sem například někdo něco donese, každý tam dá
pozornost. Ale proč?! A to jde o naprostou hloupost. Ale ani vážné věci by neměly zlákat vaši pozornost. Vaše pozornost musí
být na rozřešení všech řešení, na požehnání všech požehnání, na osvobození všech osvobození. Nemáte si dělat starost o nic
jiného než o své spojení, které se teď upevňuje. O nic jiného! O všechno ostatní je postaráno. Až takhle je to jednoduché. Jestliže
se v mikrofonu přeruší spojení… Musíte jednoduše stále udržovat spojení. K čemu je leštit tohle, dělat tohle a tamto… Získáte tím
zpět svoje spojení? Přesvědčili jsme se, že tohle je tak jednoduchá a praktická věc. Jakmile jednou začneme zapomínat na tu
praktickou stránku, začneme zaostávat ve vývoji. A zjišťujeme, že ať přijdeme kamkoli, je tomu tak. Například když přijedu sem
do Kolhapuru, uvidíte, že dnes večer přijdou davy lidí, opravdu spousta lidí, jako vždycky. A kolik z nich se skutečně vydá na tuto
cestu? Jen pár. To nevadí. Nemělo by vám to vadit. Protože ještě nemají tu moudrost. Ale i ti moudří, kteří tu cestu přijmou,
někdy vyskakují jak čerti z krabičky a pak najednou vidím, jak plytce plynou po povrchu. Plujeme pod vodou a oni z ničeho nic
vystřelí ven. A tohle se nám na naší cestě děje neustále. Na toto místo, kde teď jsme, jsme nedorazili letadlem, autem, ani po
cestách, ale tím nejhlubším středem svého srdce, skrze Brahma nádí. Dorazili jsme do Kolhapuru, na místo Šrí Mahálakšmí, tou



nejvnitřnější cestou, díky tomu jsme tady. Ale my se rozhlížíme svým starým, velmi hrubým způsobem. Novým zvykem by však
měl být vibrační pohled - kde že to jsme, jak to tu je. Jakmile si tohle rozvinete, dokážu tenhle Kolhapur kompletně transformovat
ve chvíli. Jste jako Moje kanály. Když jdete se Mnou, používám vás jako své kanály. Ale co zjišťuji? Že kanály jsou někdy
pokřivené, někdy rozbité, někdy děravé, a tak se energie ztrácí. Je tedy povinností všech sahadžajogínů, zejména těch, kteří se
Mnou cestují, aby byli kanály. Pokud však zaujmete postoj, že jste zde hosty, že o vás má být postaráno, vše má být dobře
připraveno, pak nemáte… nemá to žádný význam. Jen cestujete. Vy však cestujete jako světci, kteří cestovali s Buddhou! Vlastně
daleko větší světci, protože oni nedělali nic, ale vy jste kanály. A coby kanály musíte udržovat svůj kanál průchozí, efektivní a
musíte to vypracovat. Dnes je pro vás všechny zvláštní den, říká se mu Mahábídž. Den Mahábídž znamená, že ve všech
mantrách je bídža a jejich mahábídža je sama Ómkára. Ómkára. Ómkára byla nejprve něco jako vejce - Bramhánd. Říká se tomu
Bramhánd. Kdy celé Brahma je anda (vejce). Když se řekne Bramhánd, ani lidé znalí sanskrtu nevědí, že se mluví o vejci -
Bramhánd. Brahmovo vejce. To je první bídža. A jak toto Brahma, tyto vibrace, byly stvořeny? Než se Déví oddělila od Šivy,
obkroužila Ho, jak už víte. A pak Jí Šiva řekl, Šrí Sadášiva Jí řekl: „Ty teď musíš tvořit.“ A proto se oddělili. On tedy vystoupil z té
pradakšiny, nebo lze říci z toho oválného útvaru, a jakmile z ní vystoupil, vyvolalo to jakýsi zvuk, zvuk, který v sobě nesl Brahma.
Takto toto Brahma zůstalo v té eliptické oblasti. Jak jsem vám řekla, Déví nejdříve obkroužila Sadášivu, a tím vytvořila girlandu.
Tato girlanda v sobě uzavřela Šivu, jako své jádro. Ale když z ní Sadášiva vystoupil, vytvořilo to zvuk. A ten zvuk vyplnil celý
vnitřek andakruti, té vejčité formy. A to je mahábídža. To je Ómkára. A ta se měla narodit jako Šrí Ganéša a později jako Ježíš
Kristus. Proto, když jste přijeli na území Šrí Mahálakšmí v den Mahábídži, je to velmi významné. Protože Mahálakšmí byla
matkou Ježíše - Marie a Její syn byl Inkarnací mahábídži. Proto přijet sem v takový den a vykonat púdžu ke Šrí Mahálakšmí, je
nesmírné privilegium, je to pro nás obrovská pocta. Máte-li takovou výsadu, měli byste tuto púdžu nabídnout s pokorou a měli
byste se snažit dostat se do toho mahábídži, stát se součástí toho mahábídži, což je ten Brahmánd. Celého Brahmándu,
Brahma-andy, anda znamená „stvořené vejce“. Stát se tedy jeho součástí. A nevyvářet žádné ostré hrany nebo nějaké zkreslené
představy, ale být stejnorodí s celým Brahma. K tomu je zapotřebí mít pozornost na své Brahma Šakti, která se projevuje jako
vibrace. Dnes jsou vibrace tak úžasné, že i když jsem si ani nemyslela, že o tomhle budu moci mluvit, nějak se to podařilo.
Doufám, že jste všichni dokázali porozumět tomu nejsubtilnějšímu ze subtilního, co jsem vám vysvětlila. Když se Mnou tedy
cestujete, nemějte pocit, že jste sem přijeli zhlédnout celou zem nebo si to tu užít. Přijeli jste sem, abyste byli kanály pro práci
vaší Matky. Když tomu porozumíte, pochopíte, že vám Bůh dal přesně určené místo. Požádala bych vás, abyste toho byli hodni.
Zaslužte si to. A přijměte své pozice. Vytoužená místa, na která vás Bůh usadil. Bůh vám žehnej!
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Takže teď už jsme všichni přijeli, to je dobře. Nuže, toto místo bylo zvoleno proto, že řekli, že navzdory (svatosti místa) tu je
spousta hrozných lidí. Přesto sdílíme jejich problémy, ano? Víte, musíte vědět, že toto je moderní doba, a moderní doba má
spoustu komplikací. Už přijeli všichni? Nejprve budu mluvit anglicky, pak v Maráthi. Jinak tito lidé nebudou nic rozumět a to
nebude správné. V dnešní moderní době, místo, které má být svatým místem, se stává nejvíce bezbožným místem. Je to v
současnosti takový stav obrácený vzhůru nohama. A když se snažíme vytvořit něco velmi zásadního, je to jako když má malá
sazenice vzejít z kamenů, víte? Musí bojovat se spoustou věcí, takže musíme udržet naše mozky nedotčené a být rozumní ve
všem a pokusit se zjistit, co můžeme dosáhnout naší trpělivostí a pochopením - to je velmi důležité. Myslím, že dnešek je velmi
velký den pro nás všechny protože toto místo je místo Viráty, Šrí Vitthaly. Je to místo, kde se objevil Šrí Vitthala jednomu
oddanému a zbožňujícímu synovi a když ho ten požádal: „Raději stůj na cihle“, On se tam postavil. A říká se, že tam stál a čekal.
Někteří lidé říkají, že socha, kterou vidíme, vyšla z Matky Země na tuto písčinu a toto se o Pundarikaksh (s lotosovýma očima)
stále traduje, že: „To jsou ti, kteří Mě a Moje rodiče přišli navštívit; a já jsem s nimi byl zaneprázdněn, takže oni stojí na stejné
cihle, kterou jsem vyhodil.“ Nuže, celý příběh je třeba brát velmi rozumným způsobem, selským rozumem. Že Bůh sám je
schopen všech druhů zázraků. My, kteří jsme stvořeni Bohem, děláme některé věci, které vypadají zázračně. Řekněme, že pokud
vezmete tento svět, jaký byl před sto lety, lze říci, že dnes vidíme mnoho věcí, které by mohly být zázračné. Sto let zpátky, nikdo
by si nemyslel, že bychom mohli mít všechny tyto úpravy udělány zde na tak odlehlých místech. Ale všechny tyto zázraky
pocházejí z Boží moci. Takže jsme tvůrcem malou trošičkou tohoto zázraku. Takže všechny zázraky Boha nelze vysvětlit a ani by
neměly být vysvětleny. Jsou mimo naši mysl a proto, aby lidé pociťovali přítomnost Boha, Bůh může udělat cokoliv. Může se
pohybovat do všech tří dimenzí a také do čtvrté dimenze. Může dělat, co se mu zachce. Toto jste teď viděli ve svém
každodenním životě, kolik zázraků se koná pro všechny z vás, a vy nemůžete pochopit, jak to funguje. Dokonce to funguje i na
věci, které nejsou živé, a lidé docela žasnou, jak se tyto věci dějí. Takže nyní musíme věřit, poté, co jsme to všechno sami viděli,
že On je Bůh, a On může dělat cokoliv, co se mu zachce. A my nejsme nic. My jsme nic. Nemělo by se ohledně toho nic rozumově
vysvětlovat - ohledně chápání Božích zázraků. „Jak je to možné? Jak by to mohlo být?“ Nemůžete to vysvětlit. Pouze tehdy, když
jste dosáhli toho stavu mysli, kde věříte, a to prostřednictvím svých zkušeností, že Bůh je všemocný. Je to velmi složité. Tato
koncepce je velmi obtížná, protože jsme omezeni lidé, máme omezené síly, nemůžeme pochopit, jak by Bůh mohl být všemocný,
Protože my tu schopnost nemáme. Tak tento Bůh, který je naším Stvořitelem, který je naším zachráncem, Ten, který si přál,
abychom existovali, který je sám o sobě naší existencí, je všemocný Bůh, všemocný. On si s vámi může dělat, co se mu zlíbí. Umí
vytvořit jiný svět, může zničit tento svět. Stačí jen, když má to přání. Moje představa přijet do Pandharpuru na Šiva púdžu byla
taková: že Šiva reprezentuje Ducha, a Duch přebývá v každém z vás ve vašich srdcích. Sídlo Sadášivy je na vrcholu vaší hlavy, ale
odráží se ve vašem srdci. Nuže, váš mozek je Vitthala. Takže přivést Ducha do mozku znamená osvícení vašeho mozku.
Osvícení vašeho mozku znamená, že omezená kapacita vašeho mozku se musí stát neomezenou ve svojí schopnosti uvědomit
si, realizovat Boha. Nebudu používat slovo „pochopit“ - ale „realizovat Boha“ - jak silný On je, jak zázračný On je, jak velký On je.
Další věcí je, že mozek člověka může tvořit - samozřejmě z neživého; ale když Duch přijde do mozku, potom tvoří živé věci,
živoucí práci Kundaliní. Dokonce i neživé se začíná chovat jako živé, protože se dotknete Ducha v neživém. Rovněž jádro uvnitř
každého atomu nebo molekuly má Ducha této molekuly. A pokud se stanete svým Duchem... Dá se říci, že mozek molekuly nebo
atomu je jako jádro, tělo jádra. Ale ten, který řídí jádro je Duch, který je umístěn uvnitř jádra. Takže teď máte pozornost, nebo tělo -
celé tělo atomu - pak jádra, a uvnitř jádra je Duch. Stejným způsobem - máme toto tělo, pozornost těla. A pak máme... máme
jádro - je mozek. A Duch je v srdci. Takže mozek je řízen Duchem. Jak? Že kolem srdce existuje sedm aur, které může být
vynásobeno jakýmkoliv číslem, sedm umocněno na šestnáct set, jež jsou těmi, které pozorují sedm čaker, umocněných na
šestnáct set - pardon - šestnáct tisíc. Nuže tento Duch pozoruje skrz tuto auru; pozoruje - Já znovu říkám: „pozoruje“ - přes tuto
auru. Můžete si sednout? Můžete si sednout? Myslím, že by to bylo lepší. Není třeba rušit, jakmile jste to dali nahoru. Tato aura
pozoruje chování svých sedmi center v mozku. Také sleduje všechny nervy, které pracují v mozku - znovu - „pozoruje“. Ale když si
přivedete Ducha do mozku, pak jdete dva kroky vepředu, protože když vaše Kundaliní stoupá, dotýká se Sadášivy a Sadášiva
informuje Ducha. Informuje v tom smyslu - odráží se v Duchu. Takže to je první stav, kde sledující aury začínají komunikovat
prostřednictvím svých různých čaker v mozku a integrují ho. Když ale přivedete svého Ducha do mozku - jedná se o druhý stav -
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pak se opravdu stáváte seberealizovaným, úplným způsobem, úplným způsobem, protože pak se vaše Já, které je Duchem,
stane vaším mozkem. Akce je velmi dynamická, to pak v lidské bytosti otevírá pátou dimenzi. Nejprve, když se stanete
realizovaní, kolektivně vědomí a začne stoupat Kundaliní, jste ve čtvrté dimenzi, překročíte ji. Ale když váš Duch přijde do vašeho
mozku, pak se stanete pátou dimenzí - to znamená, že se stáváte tím, kdo koná (muž/žena činu). Náš mozek teď například, říká:
„V pořádku, zvedni tu věc nahoru.“ Takže se jí dotknete rukou a zvednete ji. Jste ten, kdo koná. Kdy se ale mozek stane Duchem,
je Duch aktérem, a když je Duch vykonavatelem, pak se stanete dokonalým a úplným Šivou - seberealizovaným. Pokud se v
tomto stavu rozhněváte, nejste připoutáni. Nejste člověk připoutaný vůbec k ničemu. Cokoliv vlastníte, nejste k tomu připoutáni.
Nemůžete být připoutaní, protože Duch je odpoutání, je dokonalým odpoutáním. Nemusíte se trápit ohledně jakýchkoli
připoutaností vůbec. Ani vteřinu, vy nejste připoutaní. Teď bych řekla, abychom pochopili odpoutanosti Ducha, měli bychom se
prostudovat velmi dobře a jasně: „Jak jsme připoutaní?“ Jsme připoutaní zaprvé naším mozkem, nejvíce naším mozkem, protože
všechny naše podmíněnosti jsou v našem mozku, a celé naše ego je také v našem mozku. Takže všechny naše citové
připoutanosti jsou prostřednictvím našeho mozku, a všechny naše egoistické připoutanosti jsou také prostřednictvím našeho
mozku. To je důvod, proč se říká, že po realizaci člověk musí zkoušet praktikovat Šiva Tatvu praktikováním odpoutanosti.
Prosím, dejte Mi šál. Je tak chladno kvůli Šrí Šivovi. Nuže, jak praktikujete tuto odpoutanost? Každý z vás rozumí trošku anglicky,
že? Protože se dostáváme do připoutanosti k něčemu, samozřejmě, prostřednictvím našeho mozku, ale i skrze naši pozornost.
Takže se snažíme dělat to, co nazýváme Čitta Nirodha, to je regulovat a ovládat svoji pozornost: kam chodí, kam směřuje? V
praxi Sahadža jógy, pokud musíte stoupat výš, musíte si zlepšit své vlastní nástroj, a nikoli nástroj druhých. To je jedna věc,
kterou by člověk měl vědět naprosto určitě. Nuže, jen sledujte svoji pozornost, kam směřuje. Pozorujte se. Jakmile se začnete
pozorovat, svoji pozornost, ztotožníte se více se svým Duchem. Protože máte-li sledovat svoji pozornost, musíte být svým
Duchem, jak jinak ji budete pozorovat? Tak teď zjistěte, kam jde, kam chodí vaše pozornost. Za prvé, připoutanost je na všech
hmotných úrovních k vašemu tělu. Tak vidíme, že Šiva - On nemá žádnou připoutanost ke svému tělu. Spí kdekoliv. Chodí na
hřbitovy a spí tam, protože On není připoután. Nikdy nemůže být posednut jakýmikoliv bhúty nebo čímkoliv, nic takového. Víte,
On je odpoutaný. Tuto odpoutanost je třeba sledovat a vidět skrze vaše vlastní připoutanosti. Nuže, protože jste realizované
duše, zatím ještě ne Duch, samozřejmě ještě nepřišel do vašeho mozku, ale přesto jste realizovaná duše. Co můžete udělat, je,
alespoň sledovat vaši pozornost, to udělat můžete. Můžete sledovat svoji pozornost velmi jasně tím, že vidíte, kam vaše
pozornost směřuje. A pak, ovládat svoji pozornost, to také můžete udělat. Velmi jednoduché: abyste ovládali svoji pozornost,
musíte jen odtáhnout svoji pozornost od tohoto k tomuto. Zkuste změnit své priority. To vše se musí provést hned po realizaci -
úplné odpoutání. Takže když tělo vyžaduje komfort, snažte se dát tělu trochu nepohodlí. Zkuste to. Co si myslíte, že to bude
pohodlné, zkuste, aby to bylo trochu nepříjemné. Proto lidé šli do Himálají. Vidíte, že jen přijet sem na toto místo nám způsobilo
spoustu problémů. Ale jít do Himalájí - představte si to. Takže po realizaci brávali svoje tělo do Himálají: „Dobrá, projděme tím
vším. Podívejme se, jak jednat.“ Takže to, co nazýváme etapou pokání, začíná právě teď jistým způsobem. Je to pokání, které
můžete udělat velmi snadno, protože teď jste realizovaní. S trochou potěšení se snažte, aby toto tělo... Šivovi totiž nezáleží na
tom, zda je na hřbitově nebo ve svém Kailáši nebo někde jinde. Je, kde je vaše pozornost, víte? Že vaše lidská pozornost je
beznadějně špatná. Je to velmi spletitý nesmysl. „Toto jsme udělali kvůli tomuto.“ Existuje vysvětlení. Nebo jiní mají podat
vysvětlení. Žádné vysvětlení není potřeba dávat ani přijímat ani o ně žádat. Žádné vysvětlování. Existovat bez vysvětlování je
nejlepší způsob. V prosté hindštině: „Jaise rakhahu taise hi rahu.“ „Jakkoliv se mnou zachází, zůstanu v onom (patřičném) stavu,
a užiji si to.“ Dále v této básni Kabír říká: „Pokud mě přimějete jet na slonovi“ - což znamená královský povoz - půjdu. Pokud mě
přimějete jít pěšky, půjdu pěšky.“ „Jaise rakhahu taise hi rahu.“ Takže žádná reakce v tomto bodě, žádná reakce. Za prvé - žádné
vysvětlování, žádná reakce. No a druhá je o jídle. Ale toto první hledání, které měli lidé jako zvířata. Žádnou pozornost na jídlo. Ať
už máte sůl nebo ne, ať už máte to či ono - žádná pozornost na jídlo. Vlastně byste si neměli pamatovat, co jste jedli dnes ráno.
Ale přemýšlíme, co budeme jíst zítra. Konzumujeme potraviny nikoliv pro chod tohoto těla, ale pro jakési větší uspokojení požitků
jazyka. Jakmile začnete chápat, že požitky jsou známkou hrubé pozornosti - jakýkoliv druh potěšení je velmi hrubá honba za
potěšením - za pocity. Je velmi hrubá. Ale když říkám: „Žádné potěšení,“ to neznamená, že byste se měli stát vážní lidé a lidé,
kteří se tváří, jako kdyby někdo ve vaší rodině zemřel! Ale měli byste být jako Šiva. Tak odpoutaní. Aby se oženil, přijel na býkovi,
který uháněl velmi rychle. Seděl na býkovi s nohama takto, vidíte, a býk rychle uhání a On se drží býka. S nohama takto! A přijíždí
na svoji svatbu. A s ním přicházejí lidé s jedním okem, bez nosů, všelijací podivní, legrační lidé s ním přicházejí. A jeho žena se
cítí docela v rozpacích, když slyší nesmyslné věci, které lidé o Šivovi vyprávějí. On se netrápil tím, jaká je jeho pověst, jeho
reputace. Ale to neznamená, že se stanete hippies. Víte, to je ten problém: že jakmile začnete přemýšlet takto, stanete se
hippies. Mnoho lidí věří, že pokud se pokusíte chovat jako Šiva, stanete se Šivou. Mnozí takto věří: že pokud si dáte „ganju“
(marihuanu), stanete se Šivou, protože Šiva brával ganju. Protože konzumoval to vše, aby to sprovodil z tohoto světa. Co Jemu



záleží, zda je to marihuana nebo cokoliv jiného? Dejte Mu cokoliv, nikdy se neopije, není pochyb. Zkonzumuje to všechno. Nebo
si lidé myslí, že pokud žijí jako Šiva, způsobem, jak On byl odpoutaný ohledně věcí a nestaral se sebeméně o svůj zjev. Jaký
vzhled Šiva potřebuje, takový má. Ať se zjevuje jakkoliv, je krásný. On nepotřebuje nic, aby se udělalo. Takže připoutanost k
čemukoliv je ošklivost. Je to ošklivost, je to nesmysl. Ale vy si můžete obléknout cokoliv, jak se vám líbí, i když budete v
nejobyčejnějších šatech, budete vypadat velkolepě. Ale není to tak, že si řeknete: „Dobrá, tak za těchto okolností pojďme se
omotat kusem prostěradla.“ Krása, která se ve vás vyvinula prostřednictvím Ducha, vám dává tu moc, že můžete nosit cokoliv, v
čem se cítíte dobře, nemá to vliv na vaši krásu, vaše krása je tam pořád. Ale dosáhli jste tohoto stavu? A toho stavu dosáhnete
jen tehdy, když váš Duch vstoupí do vašeho mozku. S lidmi orientovanými na ego je to mnohem obtížnější, a to je důvod, proč se
nemohou radovat z věcí. Při sebemenší zámince spadnou dolů. A Duch, který je zdrojem radosti, prostě nevstoupí, neukáže se.
Radost je krása. Radost sama o sobě je krása. Ale to je stav, kterého se má dosáhnout. Připoutanosti přicházejí různými
způsoby. Dáme-li se do toho, pak máte připoutání ke své rodině, „Co se stane s mým dítětem? Co se stane s mým manželem? Co
se stane s mou matkou, s mou ženou?“, a podobné nesmysly. Kdo je tvůj otec a kdo je vaše matka? Kdo je váš manžel a kdo je
vaše žena? Ale Šiva nezná žádnou z těchto věcí. Pro Něj, On a Jeho síla jsou neoddělitelné věci. Takže On platí za jedinečnou
osobnost. Neexistuje žádná dualita. Když existuje dualita, jen tehdy řeknete: „Moje žena.“ Stále říkáte: „Můj nos, uši, ruce, můj,
moje, moje, můj.“ Jděte, jděte, jděte hluboko dolů. Dokud říkáte „můj“, existuje určitá dualita. Ale když říkám: „Já, nos“, pak není
dualita. Šiva ta Šakti, Šakti ten Šiva. Neexistuje žádná dualita. Ale my pořád žijeme ve své dualitě a kvůli tomu existuje připoutání.
Pokud není dualita, jaká je připoutanost, že? Pokud jste světlo a jste lampa, pak kde je dualita? Jste-li měsíc a jste měsíční svit,
tak kde je dualita? Pokud jste slunce a jste slunečním zářením, jste slovo a jste jeho význam, pak kde je dualita? Ale když existuje
toto rozdělení, existuje dualita, a kvůli tomuto oddělení se cítíte připoutaní. Protože jestli jste toto, jak budete připoutaní? Vidíte
ten vtip? Protože existuje rozdíl a vzdálenost mezi vámi a vaším, to je důvod, proč se k tomu připoutáváte. Ale to jsem já, kdo je
ten druhý? Celý tento vesmír jsem já, kdo je ten druhý? Všechno jsem já, kdo je ten druhý? Ale není to tak, je to mozková vlna
nebo ego-mozková vlna. Sednout, sednout. Požádám, budu-li něco potřebovat. To je vyrušování ostatních. Sedni si. Hovoříme o
velmi důležitém tématu. Nebudu potřebovat nic v tuto chvíli. Dokonce, i když sedím devět hodin, nebudu nic potřebovat. Prosím,
posaďte se bez obav. Neměl byste vyrušovat. Posaďte se, prosím. Tak kdo je další? Nikdo! To je možné pouze tehdy, když váš
Duch přijde do vašeho mozku a stanete se nedílnou součástí samotného Viráty. Viráta je mozek, jak jsem vám řekla. Pak vše, co
děláte - když ukážete hněv, když ukážete svoji náklonnost, když ukážete svůj soucit, cokoli - je Duch, který vyjadřuje, protože
mozek ztratil svou identitu. Takzvaný omezený mozek se stal neomezeným Duchem. Nevím, Já opravdu nevím, jak dát analogii
pro něco takového. Ale co můžeme udělat, je pochopit to, že pokud barva spadne do oceánu, oceán stává barevný - to není
možné. Ale - pokuste se pochopit, i když trochu barvy, omezené barvy spadne do oceánu, i když trochu barvy, omezené barvy
spadne do oceánu, barva ztratí svou identitu úplně. Představte si naopak. Pokud je oceán barevný, a vylije se do atmosféry nebo
na jakoukoliv část, jakoukoliv trošičku, nebo na jakékoli místo, na kterýkoliv atom nebo cokoliv, to všechno se stane barevné.
Takže Duch je jako oceán, který má v sobě světlo. A když se tento oceán nalévá do malého šálku našeho mozku, šálek ztrácí
svou identitu a vše se stává duchovním. Všechno. Můžete udělat všechno duchovním, všechno. Čehokoliv se dotknete, je
duchovní: tento písek se stává duchovním, půda se stává duchovní, atmosféra se stává duchovní, nebeská tělesa se stávají
duchovními. Všechno se stává duchovním. Takže je oceán, kterým je Duch, zatímco váš mozek je omezený. Takže se musí
provést odpoutání od svého omezeného mozku. Všechna omezení mozku by měla být prolomena tak, že když tento oceán vyplní
tento mozek, měl by rozbít ten malý pohár a každý kousíček toho poháru by se měl stát barevným, pestrým. Celá atmosféra, vše,
na cokoliv narazíte, by mělo být barevné. Barva Ducha je světlo Ducha; a toto světlo Ducha působí, pracuje, myslí, koordinuje,
dělá všechno. To je důvod, proč jsem se dnes rozhodla přivést Šiva Tatvu do mozku. První bod procesu je přivést svůj mozek k
Šiva Tatvě tím, že řeknete: „Podívejte se, kam jdete, pane Mozek? Věnujete pozornost na toto a ono, a tím se zaplétáte - nyní se
odpoutejte, staňte se samotným mozkem. Pouze mozkem. Odpojte se, odpoutejte se.“ A pak vezměte tento odpoutaný mozek,
který byl zcela naplněný barvou Ducha. Stane se to automaticky. Dokud budete mít tato omezení pozornosti, nestane se to.
Takže člověk musí opravdu, ale záměrně dělat tuto tapasju. Každý jednotlivec. Jsem s vámi; takže nepotřebujete žádnou púdžu
tímto způsobem. Ale ten stav musí být dosažen a pro dosažení tohoto stavu budete potřebovat púdžu. Doufám, že mnoho z vás
se stane Šiva Tatvami během Mého života. Ale nemyslete si, že vás žádám, abyste trpěli. V tomto druhu vzestupu není žádné
utrpení. Pochopte, že toto je stav dokonalé a úplné radosti, že je čas, kdy se stáváte Niranandou. To je radost pojmenovaná v
Sahasráře, název té radosti je Nirananda a víte, že jméno vaší Matky je Nira. Takže jste se stali Niranandou. Takže dnešní
uctívání Šivy má zvláštní význam. Doufám, že to, co budeme dělat viditelným, fyzickým způsobem, se odehraje také jemnějším
způsobem. Pokusím se postrčit Ducha do vašich mozků, ale zjišťuji, že je to někdy docela těžké, protože vaše pozornost je stále
ještě vtažena, vpletena. Pokuste se odpoutat sami. Hněv, chtíč, chamtivost - to všechno. Snažte se je zredukovat. Rovněž co se



týče potravy, jak jsem dnes řekla Warrenovi: „Požádej je, aby méně jedli, ne jako nenasytní lidé.“ Víte, jednou za čas, v den
velkého banketu a podobně, jíte více, ale nemůžete jíst pokaždé takto. To není znak sahadžajogína. Snažte se ovládat. Snažte se
ovládat svou řeč. Ať už vyjadřujete hněv ve svém projevu nebo vyjadřujete svůj soucit nebo jste uměle soucitní - pokuste se
kontrolovat. Já vím, že někteří z vás asi moc neudělají. To je v pořádku. Pokusím se vám to říci mnohokrát. Budu se snažit vám
pomoci. Ale většina z vás to může udělat a měli byste to zkusit. Takže ode dneška začneme naši Sahadža jógu na hlubší úrovni,
kam někteří z vás nemusí dosáhnout. Ale většina z vás by se měla pokusit jít hlouběji. Každý. Pro tohle nepotřebujete lidi, kteří
jsou velmi vzdělaní nebo mají dobré postavení v životě. Vůbec ne. Ale lidé, kteří meditují, jsou oddaní, jdou hlouběji, protože jsou
jako první kořínky, které mají dosáhnout kvůli ostatním mnohem hlouběji, aby je ostatní mohli následovat. Nyní co se týče dnešní
púdže - budeme mít velmi krátkou Ganéša Atharva Šíršu. Nebudou se omývat Moje chodidla a podobně, ale existuje rčení z
Atharva Šírši, a můžete dát... kde se říká, že během Šiva púdže není potřeba omývat chodidla, jelikož jsou již čistá. Šiva je po
celou dobu čistý, čistý, bez poskvrnky. Takže co budete omývat Neposkvrněnému? Někdo může říci, že: „Matko, když Vám
omyjeme nohy, dostaneme vaše vibrace do vody.“ Tak odpoutaní, že není třeba omývat, ve stavu, kde budete zcela omyti, zcela
vyčištěni. Pak budeme mít Déví púdžu, protože Gauri, která je Pannou, má být uctívána. Takže budeme říkat 108 jmen Panny, pak
budeme dělat Šiva púdžu. Je mi líto, nemohu vám říct všechno v jednom krátkém proslovu všechno o tom, ale odpoutanost se
musí sama začít projevovat ve vaší realizaci. Odpoutanost. Co se odevzdává? Není to nic, protože když jste odpoutaní,
automaticky jste odevzdaní. Když lpíte na jiných věcech, nejste odevzdaní, to je vše. Co znamená odevzdat se Mi? Jsem tak
odpoutaný člověk, Nechápu to všechno. Mám na mysli - co mám od vás dostat? Jsem tak odpoutaná. Nic. Takže dnes doufám
se všichni budeme modlit: „Ó, Pane, dej nám sílu a onen zdroj přitažlivosti, ve kterém se vzdáme všech ostatních přitažlivostí ke
všem potěšením, radosti ega, všeho, na co myslíme, ale měli bychom se dostat do čisté radosti ve formě Šiva Tatvy. Absolutně.“
Doufám, že jsem byla schopna vysvětlit, proč jsem dnes zde a proč je dnešek tak velký den. Vy všichni, kdo jste tady, jste
obzvláště velmi šťastní lidé, kteří by si měli myslet, jak laskavý byl Bůh k vám, že si vás vybral, abyste dnes mohli být tady a tohle
poslouchat. A pak, jakmile získáte odpoutanost, začnete cítit zodpovědnost - Abhiyukta - zodpovědný. Ale odpovědnost, ne dávat
ego, ale zodpovědnost, která se děje sama o sobě, která se vyjadřuje sama o sobě, projevuje se sama o sobě. Kéž vám Bůh
žehná.
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Dnes oslavujeme vzkříšení Krista. Stejně tak musíme oslavit vzkříšení lidí, sahadžajogínů, kteří byli znovuzrozeni jako realizované
duše. Tím se rozumí, že jsme vstoupili do nového vědomí. Kristus nepotřeboval vstoupit do nového vědomí. On musel sestoupit
a znovu ukázat tomuto světu, že jste věčným životem, že vedete život, který je duchovní a nikdy nezaniká. Musíte vystoupat do
nové sféry, což je sféra Boha všemohoucího. Nazýváte ji „královstvím Božím“. Kristus to řekl velmi jasně Nikodémovi: „Musíte se
znovu narodit.“ A když se Nikodém zeptal: „Musím se vrátit do matčina lůna, abych se znovu narodil?“ Odpověděl mu tak jasně!
Tak jasně! Ti, kteří to nechtějí vidět, mohou zůstat slepí! Řekl však zcela jasně: „Ne, cokoli se zrodí z těla, je tělem, ale cokoli se
zrodí z Ducha, je Duch.“ Jasněji už to říct ani nejde, že se musíte zrodit z Ducha. Samozřejmě, lidé disponují zvláštní schopností -
všechno překroutit. Za Ducha mohou považovat knihu, nějaká slova, organizaci, kostel či cokoli jiného, co vytvořili. Co je však
stvořeno lidmi, to není Duch. A to je jasné prohlášení Krista, které lidé nechtěli přijmout, a tak založili své vlastní organizace,
začali s vlastními nápady a v Jeho jménu vytvořili velmi mýtickou organizaci. A dnes nadešel čas, aby to všechno bylo zatraceno.
Pokračuje to tak už tisíce let, pohltilo to mnoho nevinných lidí a lidé se toho drží. Když jste však vzkříšeni, když se stanete
realizovanými dušemi, je třeba chápat, že nyní váš pohyb směřuje do vašeho nitra. Že váš pohyb směřuje k vašim kořenům, nikoli
ven. Ať už jste tedy usilovali před realizací o cokoli, teď se to musí změnit, váš směr se musí změnit. Právě v tomto většinou
chybujeme. A to se vám dnes snažím vysvětlit. To, že dosud byla pro lidskou mysl důležitá zábava. Zážitky. Pro mysl, nikoli pro
Ducha. Co je povznesením pro Ducha, je pravým opakem toho, co je zábavou pro mysl. Jednoho dne mi například někdo zavolal
a řekl: „Matko, v Sahadža józe není žádné povyražení.“ Toho povyražení je příliš. My jdeme proti tomu. Směřujeme k míru, nikoli k
povyražení a jemu podobným „elektrickým šokům“, které pořád vyžadujeme. Takový opilec je ráno v pořádku, ale večer není
ničeho schopen, a tak potřebuje šok, nějakou injekci do těla. Všechny lidské počiny jsou takové. Vedou k nabuzení těla, protože
když zacházíte s neživým, pak to musíte nabudit. Ale tím, co je živoucí, co je věčné, tím se musíte těšit, nikoli se nabudit. Takže
směřování musí být opačné. Tomuto mnoho sahadžajogínů neporozumělo. Jak toho dosáhneme? O to tu běží. Jak přinutíme
pozornost pohybovat se dovnitř, nikoli ven? Pokud s tím začnete v okamžiku, kdy se znovu narodíte, je to o mnoho jednodušší,
protože je to něco nového, do čeho vstupujete. Je to mír, mír vašeho Ducha, radost vašeho Ducha, která je nekonečná, už
nepotřebujete vzrušení. Je to trvalé a věčné. Takže první věc, která nám přijde na mysl, je, že cokoli jsme dělali před realizací, teď
dělat nesmíme. Nejdůležitější je, že jsme realizaci získali bez úsilí. Takže úsilí, na které bylo vaše tělo po celou dobu nastaveno,
to usilování: „Musím udělat tohle, musím udělat to a ono,“ vytváří napětí, o kterém jsem už mluvila. A co s tím tedy dělat?
Nepokoušíme se s druhými soutěžit. Nesnažíme se nastavovat přesné načasování, data, hodinky. Ani nevěnujeme pozornost
žádnému úsilí, které v nás vytváří pocit námahy, ale snažíme se ten usilovný přístup uvolnit. V sanskrtu se tomu říká prajatna
šaithilja. Pro západní mysl je velmi těžké tohle uchopit. Zkuste tomu tedy porozumět. Neznamená to letargii, neznamená to
letargii. Nikdy nesmíte zaměnit živé za energii umrtvující. Pokoušíme se přeměnit naši energii a přiblížit se tak k energii Ducha.
Takže musíte dovolit Duchu, aby převzal vedení. Úsilí vaší mysli musí polevit a skrze vás by měla pracovat energie Ducha. Jak
toho dosáhnete? První je odpoutanost, odpoutanost. Odpoutanost začíná s myšlenkou; pozorujme myšlenku. Říká se tomu
vičára šaithilja, relaxace myšlení. Když do vaší mysli přichází myšlenka: „Dnes je Matčina púdža. Musíme si pospíšit. Musím
zařídit to a to.“ Nemáte květiny, tak je sháníte všude možně. Musíte sehnat tohle, zařídit tamto. Takže: „Ne!“ Odpoutejte se.
Pozorujte. Nechte to na Duchu. Pozorujte. Zachytíte to. Mnoho z vás si toho všimlo. Jenže vaše v podstatě hloupá mysl se na
vás stejně snaží působit a nutí vás používat ten starý ničemný nástroj, mysl. Dožaduje se: „Raději mě použij.“ A když ji začnete
používat, tak přichází ego a vy se k němu připoutáte. A tím zastavíte svůj pokrok, takže vaše radost poklesne na minimum. Jak
se odpoutat? Pro někoho, kdo je úplně odpoutaný, je velmi obtížné vysvětlit, jak se odpoutat, že? Zkusím to. Já nedokážu být
připoutaná, to je ta potíž. A je skutečně těžké vysvětlit vám to pomocí lidských slov. Přesto se to teď pokusím vysvětlit. Zpočátku
jsem se pokoušela dělat věci jako lidé, abych pochopila, jak co funguje, protože jsem musela experimentovat. Když jsem se
například měla zúčastnit púdže nebo něčeho jiného, tak jsem se jich ptala: „Který čas by byl příznivý?“ Říkávali mi: „Toto je
příznivý čas.“ A pak zavolal někdo jiný a řekl: „Příznivý čas je tohle.“ Podivila jsem se: „Jak mohou být příznivé dva časy?“ To je s
lidmi velký problém. Odpověděli mi: „V Indii existuje 5 pančángas.“ To znamená pět knih používaných ke stanovení příznivého
času. Tohle vytvořili lidé. „Tak proč ho vlastně určovat? Lepší je nemít pět příznivých časů.“ Příznivý čas tedy musí být
nadčasový. Zatímco lidé docílili toho, že ho svázali časem, je vázaný na čas. V Indii je toho tolik, tolik... Teď ale tady (v Londýně)
je to jiné. Vy si to spočítáte, máte hodinky. Lidí vytváří přístroje, aby se takovým potížím vyhnuli. Takže se radíte: „Jaký je příznivý
čas zde?“ Nechte to, jak to je. Jinak je to hrozný bolehlav, protože je pět knih, se kterými je třeba se radit, hodinky mohou jít
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špatně a jiné věci mohou být špatně. Když jste ale Duchem, pak Duch zařídí příznivost. Je to Duch, kdo vypracuje příznivost. Když
budete uvažovat takto, představte si, kolik napětí zmizí. Nejprve musíte být otroky hodinek, pak musíte být otroky knih, pak
musíte být otroky trhu, otroky prostor, místa, které si musíte pronajmout. Když ale necháte Ducha, aby to vypracoval, pak bude
všechno klapat a vy přijdete v tu nejpříznivější dobu. Jak tedy tohle vstřebat? Prostě to přijměte. Když se teď vzdáte své satta,
své vlastní domény, tak se dostanete do domény svého Ducha. Vzdejte se své domény, to znamená domény svého ega nebo i
superega. Vzdejte se toho a snaže se pozorovat věci, jak se řeší. A co je testovacím bodem? Jak si to ověříte? Že to funguje! Tím
se to otestuje. Funguje to. Nechte to pracovat, nedávejte tomu pozornost. Druhá část slova pozornost (atenšn) znamená napětí
(tenšn). Vůbec se nepokoušejte říkat: „A proč ne dnes, mělo se to stát dnes, očekávali jsme, že se to stane. Proč ne teď?“ To je
vaše ego. „Buď vůle Tvá!“ Takže myšlenka, která se začne vkrádat do vaší mysli a neustále v nás vytváří napětí, nepochází z
Ducha. Měli byste si tedy říct: „Ne tato myšlenka, ne tato myšlenka.“ „Ja neti, neti wačane nigamor awačus.“ „Tato myšlenka ne,
tato myšlenka ne, tato ne!“ A pozorujte, jak se uvolníte. Teď se uvolňujete. „Tato myšlenka ne, tato myšlenka ne.“ Jen musíte
vytrvat v odmítání jakékoli myšlenky, abyste se dostali do Nirvičáry, stavu, ve kterém vnímáte Ducha. Kristus v tomto udělal
největší kus práce, musím říci, ale my tomu nerozumíme, protože Jeho život (veřejný) byl velmi krátký, víte, jen 3 roky. Takže to
musíme trochu poodhalit a podívat se, co vykonal. Dal nám tu největší zbraň - odpuštění. Když někomu odpustíte, co vlastně
děláte? Nejdřív tu situaci přijmete a potom odpustíte to, o čem se domníváte, že vůči vám nebylo správné. Ale protože nic
nemůže ublížit vašemu Duchu, tak zkrátka odpustíte, protože jste Duch! A když odpustíte, tak zjistíte, že vaše napětí zmizelo.
Takže dokonce i když řeknete: „Odpouštím této myšlence, odpouštím této myšlence,“ protože ani myšlenka by neměla být
trestána. „Odpouštím této myšlence, odpouštím této myšlence, odpouštím vše.“ Nezapomínat, ale odpouštět. Protože jinak
byste mohli zapomenout i to, že jste Duch! „Odpouštím všem myšlenkám, které mi přicházejí.“ Jen vytrvale říkejte tuto mantru.
Co je mantra? Je to síla slova, kterou se projevuje Duch. Takže toto je velmi důležitá věc, kterou nám Kristus dal, zbraň
odpuštění. Každý tuto zbraň má. Každý tuto zbraň může použít. Nemusíte do ničeho vkládat žádné úsilí. Nemusíte za to platit,
jen musíte říct: „Odpouštím.“ Budete se divit, jak se vám uklidní nervy a napětí, tlak těchto moderních záležitostí, se sníží, když si
budete opakovat: „Odpouštím, odpouštím jim.“ Když například uvidíte nějaké... Když najednou uvidíte něco, co je dle vnímání
Ducha velmi odporné; možná se dle vnímání běžných lidí jedná o něco vzrušujícího, my však nejsme obyčejní lidé; když to tedy
shledáme spíše ošklivým, nejlepší, jak se přes to přenést, je říct: „Odpouštím, protože jsou nevědomí, slepí, ještě nejsou tam, kde
já. Já jsem u samého zdroje radosti, zdroje klidu, zatímco oni nejsou, proto jim odpouštím.“ Překvapeně zjistíte, že to odpuštění,
které vám Kristus dává, vede do vičára šaithilji, tedy k uvolnění myšlenek. Takže ten opačný směr, kterým se musíte ubírat,
začíná v bodě, kdy dnes ostatním především odpustíte. Co se stane, když někomu odpustíte? To znamená, že nereagujete. Ta
síla, která vás nutí reagovat na zranění, urážky, ztratí svou moc. A jakmile tato síla bude přemožena, stanete se mocnou
osobností, protože pak vás nikdo nedokáže ovládat. Nikdo vás totiž nemůže zabít, nikdo vám nemůže ublížit, nikdo vám nemůže
nic udělat. Nemluvím tady ale o nestoudnosti. Chápejte, lidé si mohou myslet, že je to nestoudnost. Takže pokud vám někdo
řekne něco hrubého nebo něco nevhodného, pak to neakceptujete. Ale řekněme, když já na někoho zakřičím, utečou bhúti.
Mnohokrát jste viděli, že musím na lidi zakřičet, aby utekli bhúti, protože to oni reagují, a pak utečou. Zatímco Duch se rozzáří. V
Sahadža józe tedy musíte pochopit, že pouze tato střední cesta vám dá rovnováhu, což je to, na čem záleží. V ničem nesmí být
extrém. Když například stále říkáme, že je třeba každému odpustit, nesmí to dojít tak daleko, že uděláte něco špatného, někdo
vám to vyčte a vy to nepřijmete. Tohle to neznamená. Rozlišování je tedy motorem pro vaše kroky. Musíte tedy zvážit, jestli když
to řekli, něco na tom není... „Skutečně jsem šel proti Duchu?“ Jinak, když vám něco řeknu, řeknete si: „Dobrá, odpusť Matce!“
Chápete? „Odpusť Jí, že to řekla.“ Ne. Nemůžete to říct vůči mně! Protože to je ten okamžik, kdy začínáte přemýšlet: „Proč to
Matka řekla? Co jsem udělal?“ Myšlení probíhá na této úrovni a vy se s tím svezete. Je to velmi úzká cesta, po které musíte jít. Na
jedné straně je obrovská skála Gibraltaru, to je vaše ego, na druhé straně je superego. Mezi tím vede úzká cestička rozlišování,
ze které vidíte obě strany, jestli tedy sami sebe tlučete skálou Gibraltaru, nebo padáte do údolí superega. Musíte si dávat pozor,
zda používáte své rozlišování. Další věc, kterou musíte mít na paměti, je, že ve všem, co jste dělali před realizací, jste zacházeli
do extrémů. Například začnete podléhat nějakému trendu. Třeba si řeknete: „Pořídím si jen tradiční věci!“ Nakonec budete tak
tradiční, že budete jako stroj. Řeknete si: „Nechám toho! Začnu s anti-kulturou. Takže jdete do druhého extrému, abyste byli
„přírodní“. Dokud nezajdete až za hranice, kde dostanete lekci, nepoučíte se. V Sahadža józe však kráčíte po velmi kluzké cestě,
kde musíte dohlédnout na to, aby vás nevedlo ani vaše ego, ani superego. Na této cestě je tedy třeba hodně používat rozlišování
a rovnováhu, což jsme jindy používat nemuseli. Před realizací můžeme zacházet do extrémů, až k naprosté sebedestrukci. Když
ale v Sahadža józe opomenete použít rozlišování, spadnete na jednu nebo na druhou stranu. Lidé, kteří jsou sahadžajogíni
vysoké kvality, nejprve použijí rozlišování: „Jak daleko zajít?“ O tom nemusí rozhodovat Matka, protože jste Duchem. Vy sami jste
Duchem. Nejprve přijměte svoji pozici Ducha. A pak jednejte podle toho, jak to uvážlivě vnímáte, kam až zajít a kam už nejít. To je



jedna z věcí, kdy je zapotřebí, abyste byli ve stavu bez myšlenek, a to tím, že budete odpouštějícím člověkem. Většina myšlenek
odpadne, jakmile začnete být odpouštějící. Někomu ale odpouštět nelze, například nemůžete odpouštět Bohu nebo Matce. Určité
věci nemůžete, musíte vnímat marjády (hranice). Budete-li se pohybovat v rámci těchto hranic, můžete postupovat vpřed. To
vám dává vičára šaithilju, nebo lze říci, že dojde k uvolnění mysli. Pak musíte získat višajatha šaithilju. Vaše orgány, smyslové
orgány, stále na něco reagují, protože jste lidské bytosti, narodili jste se tak. Takže, ať se stane cokoli, reagujete. Například když
uvidíte krásnou květinu, reagujete na ni. Vyvolá to určitou myšlenku. Musíte se cvičit v pozorování věcí, aniž by vás při tom
napadla jakákoli myšlenka. Pak začnete, skrze svého Ducha, vstřebávat krásu, úchvatnost a vůni květiny. Každá květina je poezií,
jenže když o ní začnete přemýšlet, tak se stane mrtvou věcí. Zkuste se prostě jen těšit. Jste lidmi, kteří jsou na této planetě proto,
aby se těšili sami sebou, ne proto, aby se strachovali. Jen radovali! Ale jste-li stále přesvědčení: „Musím udělat speciálně tohle,
jsem výjimečný sahadžajogín, jsem velmi hluboký sahadžajogín,“ pak jste skončili. Řekněme, že všichni plujeme na jedné lodi.
Užívejte si té lodi a také vln. Když ale někdo řekne: „Já jsem velmi výjimečný, zkusím z lodi vyskočit.“ Tím se dostanete zase zpět
do té výchozí pozice. Musíte tedy přijmout postoj pozorování. Zkuste si vypěstovat zvyk pozorovat, aniž byste při tom přemýšleli.
Zkuste rozvinout svoji mysl tímto směrem, tak abyste nereagovali. A teď k té posedlosti vším vzrušujícím, k celé té
senzacechtivosti, která je dnes tak populární. Všechno to má stejný původ, že vaše smyslové orgány vyžadují silné zážitky,
protože reagují. Zatímco my musíme mít smyslové orgány, které nereagují, protože musí reagovat pouze na Ducha. Musíme si
rozvinout nový druh nebo novou kvalitu smyslových orgánů, které nereagují na vnější vzruchy. Pokud chcete, aby vás Sahadža
jóga vybuzovala, jak by mohla? Vždyť ta je přesný opak. Takže musíte dbát na to, aby vaše sexuální orgány... jako například vaše
oči, které když něco vidí, tak na to reagují, když vaše uši něco slyší, tak reagují. Někdo mluví a chce vidět reakci. Jsou očekávány
reakce. Ale jelikož Duch je aktivní sám o sobě, koná sám. Víte, že vibrace nemluví, ale konají. Duch je síla akce, takže vy nemusíte
reagovat. Když se vám podaří omezit sílu reagování, vyrostete o mnoho výše. Je to jedna z věcí, kterou musíte vědět, když teď
oslavujeme Jeho vzkříšení, protože se vlastně jedná o odříkání. Je to Kristovo odříkání. Kristus přišel na Zem, aby činil odříkání.
Víte, že v Gajátri mantře se mluví o sedmi věcech, a u Krista je to tapah - odříkání. Takže ve vás musí být takzvané odříkání,
abyste dosáhli radosti. Tím odříkáním je vtáhnutí smyslových orgánů zpět do sebe. Jak řekl Krišna, musíte do sebe vtáhnout
všechna zakončení smyslových orgánů, jako to dělá želva. Tak, abyste ta potěšení, která vyžadujete pro své smyslové orgány, už
nepotřebovali, protože smyslové orgány se teď stanou samy o sobě zdrojem potěšení. V tom smyslu, že ony samy neutralizují
všechna ta vzrušení. Dostanete se na místo, odkud to vše pramení. Řeka začíná jednou malinkou kapkou. A pak se rozšiřuje a
zvětšuje a zvětšuje. Dostanete se ke zdroji, až do nejniternějšího bodu, kde na vás stěží spadne i ta jediná kapka. Dalším dobrým
příkladem je kolo, které má centrální bod. Kolo se pohybuje okolo, ale centrální bod musí být pevný, jinak by to kolo... Kdyby se
centrální bod hýbal zároveň s kolem, pak by vůz nemohl jet, začal by se kutálet. Centrální bod tedy musí být pevný, jinak se kolo
nepohne. Takže se dostanete do centrálního bodu, odkud pohyb vychází, kde ale k pohybu nedochází, svým způsobem. Zde je
jen růst, nedochází v něm k žádným zvratům. Už nekolísá, v centrálním bodě je pouze růst. Doufám, že se pokusíte pochopit, že
všechen pohyb vychází z nevědomosti. Ještě nejsme v centrálním bodě, a tak dochází k vnějším pohybům. Dostat se tam však
není těžké. Už jste se tam dostali. Jenže pak se zase vrátíte na samotnou periferii, na vnější část kola. Jak se tedy v centru
udržet a dosáhnout růstu v této linii? Řekněme, že kola jsou takto nad sebou, avšak centrální bod je pevný. Jak se tedy pokaždé,
když vypadnete z centra, dostanete zpět? Toho dosáhneme skrze odpoutanost a tapa - odříkání. Odříkání znamená odmítnutí.
Není to asketismus navenek, ale vnitřní askeze. Nejdříve se musíte naučit dávat, dávat druhým. I to je někdy lidem zatěžko, jak
vídám. Dát na Sahadža jógu i jen jednu libru je pro lidi těžké. To mne udivilo! Takže dávat druhým bude ještě těžší. Zkuste dávat
druhým. Odpoutanost. Jeden způsob je tedy mít odpuštění a druhý je štědrost. Když tedy pracujete pro Sahadža jógu: „Doposud
jsem nic neudělal!“ Nereagujte na to, jakou práci jste udělali. „Udělal jsem to pro potěšení, prostě mě to těší.“ Jen pro radost.
Nepočítejte to: „Přinesla jsem čtyři květiny, ona dvě květiny. Musí mi proplatit jednu a půl květiny.“ Všechno toto kalkulování se
odehrává na periferii, vně, to jste ještě nebyli realizovaní. Teď už nepočítejte nic než svá požehnání. Buďte tedy štědří. Vidím, že
teď mají lidé jiné připoutanosti, subtilnější. Například připoutanost ke svým dětem. Vídám takové. Jakmile se sahadžajogínům
narodí děti, celý svět se jim zredukuje na jejich děti. Je rozmazlujete a sebe kazíte. Jste pouze jejich opatrovníky. Pro vás je to
však velká událost, že máte děti. Kdokoli je může mít, dokonce i pes, co je na tom tak úžasného? Myslím, fenka. ...podivné slovo.
Mít dítě tedy není nic velkolepého, nýbrž to, že máte na starosti dítě, které musí dělat práci pro Boha. Máte se o ně pouze starat.
Ale myslet si: „Tohle dítě je velikán, je to úžasná realizovaná duše!“ a podobně. Pak vám exploduje hlava, je to takový subtilní
výbuch. Jako vodíková bomba. Běžné bomby dokážou zničit jen část, ale tyto subtilní bomby jsou mnohem horší. Takto své dítě
rozmazlíte a hodně pokazíte i sebe, svůj vzestup. Máte se na to tedy dívat tak, že pokud máte dítě, dobrá, máte ho jen na starost.
Stejně tak máte na starost všechny sahadžajogínské děti, nejen ty svoje. Buďte štědří! „Udára čaritránam Vasudhaiva
Kutumbakam:“ Pro štědrého člověka je celý svět jeho rodinou. Rozrosťte se tedy! „Toto je moje rodina, toto je moje žena, jak



bych mohl žít bez své ženy nebo bez svého manžela, svých dětí, mých...“ Tohle vám nepomůže, úplně se tím svážete. Začali jste
s velmi subtilní záležitostí, teď totiž couváte. Nejdříve jste se vzdali rodiny, dětí, všeho, došli jste do extrému a teď jdete zpět.
Indové, ti chápou, že jsou příliš vtaženi do své rodiny a že odpoutat se od dětí je pro ně velmi důležité, protože už v tom jsou.
Jsou příliš připoutáni ke svým dětem. Zpočátku mi vždy říkají: „Mé dítě je takové, moje matka je taková, můj otec je takový, můj
bratr... Pomoz mému.. Všichni jsou to bhúti, jeden lepší než druhý! Bez jakéhokoli rozlišování mi přivedou všechny příbuzné a
mně je z toho hrozně. Přivedou dokonce i velmi vzdálenou příbuznou z „pátého kolena“. Přivedou ji: „Víš, ona je moje příbuzná...“
V Indii je velmi důležité být příbuzný toho či onoho člověka. Nemusíte mít s nimi co do činění, ale když je příbuzný, je to příbuzný.
My tedy chápeme, že naše vazby a ztotožňování musí zcela odpadnout. Jsme teď univerzální bytosti. Když je vaše dítě zdrojem
radosti... každé dítě by mělo být zdrojem vaší radosti, každé dítě. Svobodní jsou v tomto lepší, ti, kteří se ještě neoženili, dokážou
se těšit každým dítětem. Když nejste otec nebo matka a těšíte se dětmi, co je na tom záslužného? Když se ale stanete rodiči a
tehdy se dokážete těšit jinými dětmi stejně jako svými, pak se začala projevovat vaše štědrost. Štědré dávání lásky druhým,
štědrost skrze milosrdenství. Milosrdenství neznamená, že někoho litujete, ale že sdílíte svou povahu, dělíte se o milující povahu.
A tento bod právě nechápeme, když považujeme milosrdenství za nutnost druhému pomoci. To není sahadžajogínské
milosrdenství. Sahadžajogínské milosrdenství spočívá ve sdílení. Pak čtvrtá věc, kterou musíte mít na paměti... Jaké byly ty
předešlé, které jsem uvedla? První je odpuštění. Podle mě je první odpuštění. Druhé je... můžete to nazvat milosrdenstvím nebo
odpoutaností vedoucí k milosrdenství. Takže to první můžete nazývat odpuštěním, další je odpoutanost a třetí je milosrdenství.
Toto jsou kola vašeho vozu, který vás posunuje. Toto jsou kola, která musíte znát. Takže, když se v tom budete rozvíjet, řekněme,
že si rozvinete odpoutanost, tak se stanete i milosrdnými, i to přijde. Jenže podle čeho konkrétního poznáte, jak zjistíte, jestli jste
v pořádku? Jak to změříte? Jak zjistíte, že jste na tom dobře? Mluvím o tom, čemu se říká, že jste tam, že jste se nalodili. Jak to
zjistíte? Musíte cítit mír. Měli byste být klidnou osobou. Rozrušení by mělo být vně. Ale vy byste měli být zcela klidné osobnosti.
Pokud takoví nejste, pak si buďte jisti, že ještě nejste tam, kde byste měli být. Teď můžete namítnout, že: „Kristus se také velmi
rozčílil. Vzal do rukou bič a začal lidi bít, my tedy můžeme také.“ Vy nejste Kristus. Neste Inkarnací. Musíte pochopit, že jste
realizovanou duší. Nemusíte tedy vzít bič a bít druhé. Nemůžete. To je chyba, kterou udělali stoupenci Mohameda Sáhiba. Nikdy
je nenapadlo, že On byl Inkarnací. Všechny Inkarnace zabíjely. Krišna zabíjel, Ráma zabíjel, Bohyně zabíjela. Vy ale nejste Bohyně!
Nejste Šrí Krišna! Takže vy nikoho zabíjet nemáte. Nemusíte se na nikoho hněvat. Jste-li tedy stále vznětliví, pak vězte, že váš
pokrok je velmi pomalý. Musíte být mírnými lidmi. Představte si, že by mezi sahadža- jogíny byl džihád. Co na to říkáte? Chodili
byste s mečem a kopím v ruce, tloukli byste ostatní. Chci, aby toto bylo úplně jasné. Když jsem zde, tak to každému mohu říct.
Ale když zde nebudu, tak nechci, abyste brali do rukou meče a podobně a bojovali. To, co napsal William Blake, se týká Inkarnací.
Inkarnace říká: „Dej mi můj...“ Není to tak, že vy byste mohli říct: „Dej mi Rámovy Ajudhy.“ Vy je nemůžete použít. Vy nejste
Inkarnace. Protože Jejich rozlišování jsou účinná, vaše ne. Takže vám nenáleží brát do rukou žádnou zbraň, dokonce se ani
hněvat. To sahadžajogínům nepřísluší za žádných okolností, dokud vám sama neřeknu, že se máte zlobit. Takže kritériem je, že
musíte být klidným člověkem, nikoli agresivním. Různí lidé mají různé druhy agresivity. Například muži, ti nediskutují, víte, udeří
vás a hotovo. Nehádají se, nemají to rádi. Najednou vás praští a hotovo. Ale ženy jsou v hádkách velmi zdatné a velmi agresivní,
velmi agresivně hádavé. Druhým měřítkem tedy je, že neargumentujete. Pokud se hádáte, tak vězte, že ještě nejste tam, kde
byste měli být. Klidný člověk jde k věci a pak to vyřeší. Jste-li hádaví, tak to s vaším pokrokem není v pořádku. Člověk tedy musí
být naprosto klidný a jeho klid je to nejúčinnější. Hledáme klid vesmíru. A toho nemůžete dosáhnout žádnou z těch bomb.
Můžete ho dosáhnout jen skrze Ducha, který je zdrojem veškerého klidu. Žádám vás tedy všechny, vzdejte se své vznětlivosti a
hněvu. Klid je tou nejmocnější věcí na této planetě. Existuje o tom zajímavý čínský příběh. Kdysi byli dva skvělí bojoví kohouti,
nejproslulejší ze všech. V Číně mají totiž za vzrušující kohoutí zápasy - zas ty vzruchy. Zábavou v tomto světě může být cokoli,
absurdity jako ragby, fotbal a jiné, není tomu konce! Takže tito dva kohouti se měli zúčastnit mezinárodního souboje. Někdo řekl:
„Žije zde velký světec, který každého učiní velmi mocným.“ Majitel kohoutů k němu tedy šel a řekl mu: „Učiníš mé kohouty velmi
mocnými, aby mohli zápasit, bojovat a zvítězit?“ Světec řekl: „Dobrá, je to velmi snadné, nech je zde.“ Když se po měsíci vrátil, aby
si kohouty vzal, kohouti vůbec na nic nereagovali, jen takto stáli a pozorovali. Dostal hrozný strach: „Jak budou bojovat?“ Světec
řekl: „Jen si je vezmi a uvidíš.“ Vzal je tedy do arény a postavil je tam. Ostatní kohouti napadali jeden druhého, ale ti dva se jen
dívali, jen se dívali! A ti ostatní se jich začali tak bát, že utekli pryč. Tak zvítězili! Takže člověk, který je klidný, je mocný. Ten, kdo
vůbec na nic nereaguje, je nejmocnější. Je tedy třeba chápat, že klid je kritériem, podle něhož poznáte, že jste jednoznačně tam,
kde máte být. Klid ale vůbec neznamená zbabělost. Znám totiž vaše zkreslené chápání, lidské nerozlišování. Myslí si, že jde o
zbabělost. Ne. Stojíte takto. Ne takhle. Rozdíl mezi klidným člověkem a zbabělcem je v tom, že zbabělec jde na ruku negativním
silám, zatímco klidný člověk tvoří pozitivní sílu, přínosnou sílu. On ji generuje. Takže nemáte být zbabělí, ale klidní. Klidný člověk
je jako magnet, tak uklidňující. Jak vidíte, teď se tedy dostáváme k uklidňujícím kvalitám Ducha. Musíme druhé uklidňovat, ne



nabuzovat, ale přinášet klid. O této zklidňující kvalitě říkáme, že je jako ghí; jako když je kůže popálená, úplně hoří, tak ji namažete
ghím a ona se zklidní. Je to jako zvlhčení, jako balzám. Taková osobnost je jako balzám. Nepouští se do třenic, ale zmírňuje je.
Jde o utěšující osobnost. Měli byste sami posoudit: „Jsem utěšující osobnost?“ Například vidíte dva lidi, kteří spolu bojují. Ano?
Přichází jiný, který je tišitel, a další, který je ještě víc rozohní, ten se k nim přidá. Mírotvorce je ten požehnaný. To on je ten, kdo
směřuje k Bohu, protože je mírotvorce. „Požehnáni jsou ti, kteří jsou mírotvorci.“ To všechno, co dnes říkám, je to, co řekl Kristus,
jen jinými slovy. Abychom pochopili Krista, který to řekl jednoduchými, hlubokými slovy, více se tomu otevřete. Jen sahadžajogíni
Mu mohou porozumět. Takže vy musíte vytvářet mír! Znám lidi, kteří nemají vnitřní mír a přitom dostali Nobelovu cenu. Jsou to
vznětliví, hrozní lidé, a dostali Nobelovu cenu míru! Jsou ztělesněná výbušnost, vznětliví lidé, a vy tomu říkáte mír! Jak by vám
vznětlivá osoba mohla přinést klid? Až tam to může zajít. Když lidé o něco usilují, je možné cokoli, víte? Někdy je to tak absurdní,
víte? Viděla jsem, že lidé dostávají titul doktor věd, a přitom nedocházeli do škol, ani nedokážou přečíst knihu! Je možné cokoli,
protože to všechno jsou jen machinace. Je to tak umělé! Takže tišení skrze vaši lásku, skrze lásku. Láska, která vás těší, není
totiž ta, kterou dostáváte, ale kterou dáváte. Celá představa o lásce je také podivná. Je pravým opakem toho, co jste dosud
viděli. Napíší: „Miluji tě.“ Dobrá. A v další větě, „Chci se s tebou rozvést.“ A teď je moderní toto: „Miluji tě! Chci se s tebou rozvést,
protože tě miluji až příliš!“ „Chci tě toho totiž ušetřit!“ Toto je velmi moderní, velmi sofistikované. Takže láska, která druhým
ubližuje, která je mučí, která očekává, není láskou. Láska, která jen proudí, která jen odpouští, která je prostě milosrdenstvím, je
to, co dává největší radost. Září jako sluneční svit, jako Kristus, který odpustil dokonce i těm, kteří Ho ukřižovali! Představte si to!
Představte si to! Protože věděl, že Bůh jim neodpustí. Dokonce ani Bůh neodpustí těm, kterým On odpustil. Ale my, kteří si říkáme
křesťané, ti, kteří by měli být křesťané, jsou pravým opakem Krista. Jeho pravým opakem v každém ohledu, pravým opakem.
Takže jsme došli až do bodu, kde jste pochopili, že jste se stali láskou. Když jsou vztahy založené na čisté lásce, pak v nich není
hamižnost, chtíč, jen láska a čistota lásky. Pak vám nejde o to, ukojit na té osobě své touhy. Lidé vidí pravý opak! Tady je velmi
„atraktivní“ dívka. Co je na ní tak atraktivního? Mně připadají jako komáři. Hrozné! Občas vypadají jako čarodějnice, víte? Svými
nehty a vším mi připadají jako čarodějnice. Tak umělé! Někdy jsou až jako stroje. Co je na těchto ženách přitažlivého? Nebo na
těchto mužích? Připadají mi jako kostry a někdy jako Frankenštejni. Nevím, jako co vypadají, hrozné! Způsobem chůze, tím, jak se
snaží zaujmout, jen nahánějí hrůzu! Vy tedy vyzařujete na ostatní skrze svoji lásku pocit bezpečí. Můžeme říci oceán bezpečí.
Každý se s vámi cítí v bezpečí. I vy budete cítit to bezpečí. Důvěřujte, důvěřujte druhým! Musíte důvěřovat. To je velmi důležité.
Důvěřujte ve všem. Znám lidi, kteří jsou velmi obezřetní ohledně peněz, jiní jsou opatrní ohledně majetku a další kvůli něčemu
jinému. Vím, jsou to... jsou to často slaboši. Jejich slabostí mohou být peníze, majetek nebo jsou i urážliví pro nic za nic. Přesto
neztrácejte rozvahu, jen jim odpusťte a dovolte jim cítit se v bezpečí, naprosto v bezpečí. Důvěřujte! Jak víte, nikdy od vedoucích
nevyžaduji žádné výkazy. Nikdy po nich nechci žádné, to, čemu říkáte účetnictví, nic. Sama účtům vůbec nerozumím, víte?
Nezajímám se o to, kolik účtů máte, kolik máte peněz, Řekněme, že mi Gavin řekne, „Matko, posílám ti peníze.“ Kolik přijde, to je
jedno. Neřeším to. Nevím, jestli si dáváte účtenky. Když to říká, v pořádku. Nechávám to na něm. Musí růst, ať se to týká
čehokoli. Je to jeho zodpovědnost. Jestli dosud není dospělý, dospěje. Důvěřujte tedy ostatním, uvědomte si totiž, že v Sahadža
józe všichni rosteme a všichni se měníme. Musíme tedy růst a pro tento růst je nejdůležitější bezpečí. Strom nikdy neporoste,
nebude-li se cítit v bezpečí. Každý by se tedy měl ve společnosti sahadžajogínů cítit v bezpečí. Pokud někdo vyzařuje jakoukoli
nejistotu, tak by se to mělo hlásit kolektivu a dohlédnout na to, aby všechny takové případy vytváření nejistoty, takoví potížisté,
byli na nějaký čas vyřazeni, protože růst musí být zdravý. Musí zde být růst a k tomu je třeba, abyste důvěřovali. Někdo může
udělat chybu, na tom nezáleží. Někdo může být nečestný, na tom nezáleží. Vy jim poskytněte bezpečí. My ale dáváme bezpečí
bhútům. Vím, že je to velmi běžné. Lidé se zajímají jen o zabhútované lidi. Věří spíš bhútickým lidem než trochu nečestným, což
tak nevadí. Protože co je nečestnost? Řekněme, že někdo nezaplatí daň, nevadí, ať je tu tato vláda nebo jiná, co nám na tom
záleží? Dokud je člověk upřímný k Bohu, tak to stačí. Naše čestnost je na jiné úrovni. Jenže my se na takového člověka zlobíme,
rozčilujeme se kvůli němu... Není proč se rozčilovat. Vy můj přístup vlastně znáte. I když také vím o lidech, kteří špatně nakládali
s penězi, nebylo to úplně v pořádku, nějak o tom vím, aniž bych uměla účetnictví. Přesto říkám: „Odpouštím, odpouštím.“ Vím
všechno, ale jen říkám: „Odpouštím, nezáleží na tom.“ Logicky můžete namítat: „Matko, takový člověk v tom bude pokračovat.“
Ne, nebude! Zkuste to a důvěřujte! Proč? Protože rostou, jdou ke světlu. Čím víc světla vidí, tím se stávají lepšími. Musí zde být ta
důvěra! Důvěra v Boha, že jim ukáže správnou cestu. Takže toto porozumění vašemu růstu je ve vás samotných a můžete to
vidět. A to nejvyšší ze všeho je kolektivita. Nikoli bratrstvo bhútů, ale kolektivita. Opět musíte použít rozlišování. Do jaké míry jste
kolektivní? Když si o sobě někdo myslí, že je úžasný a že může každého opravovat, trestat a dělat si co chce, pak není kolektivní.
Musíte ale pochopit, že občas musím na bhútické lidi uhodit, abych je porazila a pozvedla. Nebuďte jako oni, snažte se je
pozvednout, ale nepadat na jejich úroveň. Když se vám to podaří, pak jste dosáhli toho, co jste chtěli, skrze svou kolektivnost.
Člověk musí být kolektivní. Pokud není kolektivní, pak musíte vědět, že s tím člověkem je zaručeně něco špatně. Takže jakmile se



od všeho odpoutáte, musíte činit jistá odříkání. Musíme podstoupit určitá odříkání. Například jste-li k něčemu příliš připoutáni,
třeba k jídlu... Vím, že mnoho lidí je. Jazyk je to nejhorší. Když ovládnete svůj jazyk, pak jako byste ovládli polovinu svých
smyslových orgánů. Pokud vás ovládá jazyk... Já v tyto dny činím odříkání, že jím jen neslané vařené jídlo, bez ničeho. Jen
vařené. Odříkám si. Musím! Po dobu devíti měsíců. Mně to nevadí. Pro mě to ani není odříkání, jako bych jazyk ani neměla. Žádné
chuťové požadavky. Zvládnu to. Cokoli máte moc rádi: „Á, něco bych si dal!“ To vidím, když je někde dobré jídlo. „Mmmmmm.“ Je
to studené jako led. Mám si to dát? Mohu, jestli chceš. Je to studené. Myslím si, že bys mi raději dal teplé. Ale klidně si to vezmu.
Dobrá. Takže co musíte mít, je určitý druh sebedisciplíny. Zaměřené na sebe, ne na druhé. Zaměřené na sebe. „Medituji ráno? Ne.
Tak co je se mnou špatně? Mám přece být sahadžajogín!“ Vy sami si musíte umět poručit. Ne že vám to řekne někdo jiný. Máte
rádi jídlo? „Dobrá, dám si dvoudenní půst.“ V Sahadža józe není povoleno držení půstů, ano? Ale půst vedoucí k odpoutání je v
pořádku. Že se postíte pro vlastní dobro, nikoli kvůli Bohu. „Mám rád tento koláč. Tak ho nebudu jíst celý rok.“ Jenže když se lidé
musí něčeho zříct, tak se vzdají něčeho jako rebarbora! V tomto byste neměli být vypočítaví, neměli byste sami sebe podvádět.
Musíte si uvědomovat: „Kam se mi ubírá mysl? Co ji přitahuje?“ Dokonce i teď jsou mezi námi lidé, kteří jsou jako Romeo a Julie.
Pořád žijí v oblasti Romeů a Julií. Dostaňte se z toho! Je to nesmysl. Vystupte z těchto záležitostí! To ale neznamená, že z vás
bude suchar, ten druhý extrém, jako vyschlé klacky; o tom to není. Ale neměli byste se takovým věcem oddávat. Jsou to všechno
povrchní záležitosti. Mělo by se ve vás ukotvit odříkání a sebedisciplína. Ti, kteří mluví moc, by měli přestat mluvit. Lékem je
naprosté ticho. Ticho je pro takové lidi léčbou. Prostě nemluvte! Ti, kteří nemluví... V Anglii většina mužů nemluví a ženy mluví
příliš. Je to tak. Všimla jsem si, že při jakémkoli interview žena mluví první. Umřela policistka a její matka mluvila! V Indii by žena
v takové situaci nebyla schopna mluvit. Otec seděl tiše. Kdyby zemřelo dítě v Indii, matka by plakala, byla by úplně mimo,
neschopná slova. A tady mluvila žena, byli jsme šokováni! Ženy mluví příliš, víte? Muži nemluví vůbec, asi nemají mluvit, a tak
mlčí. Nanejvýš dají facku. Nebo nevím, co dělají. Musíme tedy sami sebe učit, že jestli mluvím moc, raději budu mlčet. Pokud
nemluvíte, měli byste, naučte se to. Jděte a promlouvejte k moři, ke stromu nebo k něčemu podobnému. Nejlepší je mluvit se
mnou, s mojí fotografií. To je způsob, jakým dosáhnete kontroly nad svým jazykem. Někteří lidé musí projít odříkáním, aby
dokázali mluvit sladce. Pro ně mluvit sladce je to samé jako jíst zase rebarboru. Oni prostě nedokáží mluvit sladce. Používají
sarkasmus. Víte, sarkasmus jim dává zvláštní potěšení. Zkuste říct něco pěkného. Dokážete být vtipní bez sarkasmu. Humor je
ten nejlepší způsob. K čemu je třeba sarkasmus? Není potřeba. Sarkasmus je známka slabošství. Je známkou toho, že chcete
druhým ublížit, bez toho být přímočarý. Snažte se vyhnout sarkastickým řečem. Pokud jste sarkastičtí, tak svůj jazyk raději
napravte. Dá se to zvládnout trochou sebedisciplíny, nějakého trestu nebo to musí vypracovat tapa - odříkání. Lidé mají tolik
způsobů, jak se dívat na věci. Někteří muži chtějí pořád vidět ženy a ženy zase muže, sledovat oblečení, cokoli. Rozdíl je v tom, že
když se vy na něco díváte, tak reagujete. Rozdíl mezi vámi a mnou je, že když se dívám já, tak reaguje to, co sleduji. Když se
dívám na vás, vaše Kundaliní reaguje. Když se podívám na toto, navibruje se to. Katakša, katakša: Každé oko... Katakša, jak to
říct? Každý pohled, každý pohled nutí věci reagovat. A nirikšana znamená, že vím, o co tu jde. Když se na někoho podívám, hned
vím, o co jde. Když se na něco podívám, vím, o co jde, nirikšana. To vše je v mé paměti. Tady. Jednou jsme někam jeli a řekli, že
mají jen černý kámen. Já: „Ne, máte i červené.“ Zeptal se: „Jak to víte?“ Popsala jsem tedy přesné místo, kde byl červený kámen.
„Jak to víte?“ Já: „Jeli jsme kolem před osmi dny, vím, že tam jsou červené kameny.“ Takže cokoli, na co se podívám, získá
vibrace a ve mně se ukládá, kde co je, všechno je tam už uloženo, připraveno k použití ve správný čas. Co pro to dělám? Co
dělám já? Nedělám nic! Nic nedělám, nepřemýšlím, neplánuji. Nic z toho, co děláte vy, já nedělám. Takže když máte takovou
povahu, tak budete ohromeni tou velkou dynamikou, která to vypracuje. Nemusíte vytvářet dynamo, je to uvnitř vás. Nechte to
pracovat! Dnes jsem říkala Gavinovi, že nebude dlouhá púdža, že budu mluvit. Protože púdža je v pořádku, mluví sama za sebe.
Chtěla jsem k vám promluvit, nastal totiž čas, abychom se posunuli. Výsledkem tohoto všeho bude, když to budete takto dělat,
že se stanete pravdou. Stanete se pravdou. Soustřeďte se tedy na každou čakru a použijte tu čakru k tomu, abyste se odpoutali
od dané kvality té čakry. Například Nábhí čakra má na starosti trávení. Nedělejte si tedy starosti s tím, co jíst, abyste měli co
trávit. Prostě se od toho odpoutejte, používejte vibrace, jezte, co je, strávíte to. Pak se stanete pravdou. Pravdou, která je láskou,
Bohem. Kéž vám všem Bůh žehná!



1984-0505, Upevněte v Múladhára čakře milosrdenství (14 min)

View online.

19840505 - Upevněte v Múladhára čakře milosrdenství

Je to tak potěšující pro vaši Matku vidět tolik krásných sahadžajogínů pohromadě v dnešní den Sahasráry. Co by však v té nové
éře, která má nastat, mělo následovat? Když teď máte dobré rodiny, dobré ášramy, dobré zaměstnání, každý je šťastný, pojďme
se zamyslet nad následujícím věkem. Následující věk je o milosrdenství, jak jsem vám říkala. Stále však máte některé čakry
slabé. Světlo, které zbělá díky sedmi barvám, může pohasnout nebo může mít defekty. O všechny čakry, které v sobě máme, se
tedy musíme dobře starat. Mít pozornost na každé čakře a vložit soucítění, pocit milosrdenství do každé čakry. Pojďme se nyní
zaměřit na čakru Šrí Ganéši. Dejte pozornost na Šrí Ganéšu a pomocí své myšlenky - protože vaše myšlenky jsou teď božské - Jej
upevněte v Múladhára čakře, s velikou úctou. Musíte si uvědomit, že v první etapě Sahadža jógy jsem vám o těchto věcech
nemohla říkat. Je to mnohem subtilnější postup, subtilnější práce. Vložte své pocity do této čakry. Čakra je pradéša, země, a
králem je tam Šrí Ganéša. Je to Jeho země. Když tedy dáte pozornost do té čakry, nasměrujte k Němu své pocity. Začněte
láskyplnými city a pocity hlubokého obdivu. A pak, aby se projevilo milosrdenství, musíte žádat o jedinou věc: „Ó, Bože
nevinnosti, dej nevinnost všem lidem celého světa.“ Ale nejprve musíte být vy nevinní, abyste o to mohli žádat. Jinak je to
neoprávněná žádost nebo lze říci, že nemáte právo o něco žádat. Abyste tedy porozuměli nevinnosti, snažte se v sobě odhalit,
jak funguje vaše mysl. Když se, řekněme, na někoho díváte, cítíte, že byste toho člověka chtěli vlastnit? Cítíte, že vás přespříliš
přitahuje? Nebo vás napadají nějaké přízemní myšlenky? Když někdo nevinný uvidí krásného člověka nebo ženu, krásnou scenérii
nebo nějaký krásný výtvor, první, co se mu stane, je, že vstoupí do bezmyšlenkového stavu, je bez myšlenek. Kde není myšlenka,
nemohou se projevovat pocity vlastnictví nebo jiné nízké pocity. Můžete se ale ke Šrí Ganéšovi modlit, ač také trochu
neoprávněně: „Prosím, učiň mě nevinným, abych Tě směl žádat o požehnání, že kamkoli přijdu, stanu se zdrojem nevinnosti.
Abych vyzařoval takovou nevinnost, že když se na mě lidé podívají, budou vnímat mou nevinnost.“ Tohle je milosrdenství.
Milosrdenství, s nímž Ho požádate, aby vám dal sílu samotného milosrdenství. Tak, jak to vidíte zde, ta překrásná centra, jakoby
se světlo začalo šířit horizontálně. Začne se to rozlévat po sympatickém nervovém systému. Stanete se tedy sami mocnou
nevinností. Nezhloupnete, nezačnete se chovat dětinsky, ale budete jako děti. Celé vystupování bude naprosto důstojné a
nevinné. Obyčejně, když potkáte člověka, který se chová důstojně, obvykle nebývá nevinný. Drží si masku, je to vykalkulované -
stát se vážným, předstírat důstojnost, aby na ostatní zapůsobil. Dítě svou nevinnost nepředstírá, ani důstojnost, nic. Dítě totiž
nekoriguje záměrně své chování. Vy si ale rozvinete tu vzácnou kombinaci nevinné důstojnosti. Další kvalitou Šrí Ganéši, která se
začne projevovat na horizontální úrovni, je, že si vypěstujete rozlišování. Je to síla, opakuji, síla rozlišování, kterou si rozvinete.
Musíte porozumět rozdílu mezi silou rozlišování a rozlišováním samotným. Síla znamená, že to pracuje. Například neřeknete ani
slovo, ale jen tím, že budete někde stát, rozlišování samotné bude konat v té situaci. Jako když dobrý sahadžajogín jede vlakem a
vlak vykolejí. Ve většině případů nevykolejí, ale když ano, nikdo nezemře. Upevníte tedy rozlišování, které je silou samotnou, která
jedná sama o sobě. Nemusíte říkat, že něco děláte, ona sama jedná, vy se jen stanete krásným čistým nástrojem tohoto
rozlišování. Pak si můžete být jisti, že se rozšiřujete horizontálně.

http://amruta.org/?p=22648


1984-0505, Sahasrára púdža, 5/5/1984 (nekontrolováno)

View online.

Sahasrára púdža, 5/5/1984, Rouen, Francie

Někdo Mě musí překládat. V pořádku. A do italštiny? Italština? Francouzština, v pořádku. Pro vaši Matku je krásné vidět tolik
nádherných sahadža- jogínů najednou v den Sahasráry. Myslím, že skončila první éra Sahadža jógy a začala nová éra. V první éře
Sahadža jógy byl výchozí bod otevření Sahasráry. A postupně - (to není na Mé...to je ono, tak je to lepší) a postupně směřujeme k
naplnění. Dnes tu vidím tolik velkých sahadžajogínů. Je to velmi přirozený proces růstu, kterým jste prošli. Můžeme říci, že první
je probuzení Kundaliní, která projde fontanelní oblastí. Jak vidíte na vrcholku hlavy tyto bandhany, stejně tak je máte i vy uvnitř
hlavy. Stejně tak máte vestavěny čakry ve své Sahasráře. Takže v první éře Sahadža jógy jsme probudili božstva ve svých
centrech, v prodloužené míše a také v mozku. Nyní však pro nás nastal čas horizontálního rozšíření. Aby se rozšířila horizontální
úroveň, musíme pochopit, jak to udělat. Jako je sedm barev v duze, i v našich centrech je sedm barev světla čaker. Když
začneme zezadu, od Múládháry a půjdeme nahoru, na tuto stranu k Ádžně, pak je umístění jiné, pokud to dobře vidíte. Chci říct,
že v Sahasráře, - protože je to vyduté místo - je důležité pochopit, že centrum fontanelní oblasti odpovídá našemu srdci. Takže
srdce je nyní ústřední bod druhé éry.

Doufám, že chápete, co říkám. Takže pokud máte dát pozornost na Sahasráru, nejprve musíte dát pozornost do srdce. V
Sahasráře srdeční čakra a samotné srdce, Átma, splývají. Znamená to, že se Džagadamba sjednotí se srdcem - to je s Átma.
Takže vidíme, že tady dochází ke spojení. Nyní je velmi důležité pochopit, že musíme udělat velký krok vpřed. Celá Sahasrára se
tímto směrem pohybuje. Všechny čakry vrhají tímto směrem své světlo. Po směru hodinových ručiček, a jejich osou je srdce.
Takže podstatou všech náboženství, všech proroků, všech inkarnací, je soucit, který je umístěn v srdeční čakře. Takto
pochopíme, že v současné druhé éře musíme mít soucit. Je to projevení soucitu. Kdyby Bůh Všemohoucí neměl soucit, nevytvořil
by tento ohromný vesmír. Ve skutečnosti jeho síla, Ádi Šakti, je ztělesněním jeho soucitu. A tento soucit uskutečnil celou evoluci
až na lidskou úroveň, až k vašemu osvobození jako sahadžajogíni. Soucit je vždy naprosto sjednocen s odpuštěním. Takže
vidíte, že v tomto bodě se setkává Trojice. Syn Boha je odpuštění, je ztělesněním odpuštění. Bůh Všemohoucí je svědek, Matka je
soucit, a dítě je odpuštění. Všichni se setkávají v srdeční čakře, v Sahasráře. Musíte vědět, jak zdokonalit Sahasráru. Víte dobře,
které božstvo sídlí v Sahasráře. Vaše Sahasrára je umístěna na hlavě, jak si myslíte, ale je to centrum celého vesmíru. Abyste
toto rozvinuli, musíte dávat pozornost do svého srdce ve fontanelní oblasti. Pokud máte pozornost na fontanelní oblasti, pak tam
musíte upevnit božstvo. Ale toto božstvo nejprve musí sídlit ve vašem srdci. Máte velké štěstí, protože toto božstvo je tu s vámi
osobně. Lidé, kteří získali realizaci před tím, než jsem přišla na Zemi, si božstva museli představovat. A tyto představy nebyly
nikdy dokonalé. Ale jak se říká, v Sahasráře je Ona Mahámájou - tak se popisuje, takže když ji vidíte, je možné, že nerozpoznáte
tuto osobu dokonale nebo úplně, protože Mahámája šakti je mnohem velkolepější než vaše představy. Proto se musíte
odevzdat.

S omezenou představivostí mozku nemůžete božstvo spatřit. Také se říká, že je Bhakti Gamja, ta, kterou můžete poznat skrze
bhakti, oddanost. Takže musíte mít oddanost, ale musí to být velmi čistá oddanost, ve vašem srdci by neměla být žádná zloba.
Srdce by mělo být čisté. Udržovat srdce čisté je velmi obtížné. Lidé mají vždy relativní pochopení skutečnosti, ale skutečnost je
absolutní. Takže abyste jí dosáhli, musíte se zbavit všech nečistot, které jsou ve vašem srdci. Takže nejdříve se snažíme získat
realizaci, ale naše srdce nebylo zcela čisté. V té době jsme měli mnoho připoutaností, ztotožňovali jsme se s falešnými věcmi.
Také jsme si mysleli, že tím, že získáme realizaci, se z nás stanou velmi mocní lidé. Po realizaci jsme se také zabývali
malichernostmi. Prosili jsme za naše příbuzné, přátele, matky a sestry. Ženy myslely na své manžele, bratry a děti. Všichni žádali
požehnání pro ty, se kterými byli provázáni. Z těchto svazků jste se vymanili velmi brzy. Avatárova práce je taková, že musí plnit
přání svých oddaných. Prací Avatára je plnit přání svých bhaktů, svých žáků. Například gópije žádaly Šrí Krišnu, aby byl s nimi
individuálně, s každou z nich. Takže se rozdělil na mnoho Krišnů a byl s každou z nich. Myslím ale, že to bylo velmi božské přání,
bylo to velmi božské přání gópijí. Ale pokud se vaše přání týkala bratrů, sester, matek a otců, snažila jsem se je splnit, jak to jen
bylo možné. Kšéma, o kterou jste žádali, ašrámy, o které jste žádali, všechny věci, které jste potřebovali, jste dostali, aby se
splnila vaše přání. Takže na úrovni Krišny to bylo: "Jóga kšémam vahamjaham." O kšému bylo postaráno na úrovni Krišny,
protože to bylo slíbeno. Ale co nyní, co přijde v nové éře? Protože máte dobré rodiny, dobré ašrámy, dobré práce, každý je
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šťastný, pojďme přemýšlet o nové éře.

Nová éra je o soucitu, jak jsem vám řekla. Ale všechny čakry jsou ve vás stále slabé, světlo, které díky sedmi barvám zbělá, může
pohasnout, může být nedokonalé. Takže se musíme o všechny čakry v našem nitru starat. Věnovat pozornost každé čakře,
vkládat do ní soucit, pocit soucitu na této čakře. Například čakra Šrí Ganéši. Máte pozornost na Šrí Ganéšovi a upevníte Jej přes
své myšlenky, protože nyní jsou vaše myšlenky božské, s velkou úctou ve své Múládháře. Musíme vědět, že v první éře Sahadža
jógy jsem nemohla o těchto věcech s vámi mluvit. Toto je mnohem jemnější práce. Položte soucit na tuto čakru. Čakra je
pradéša, je to země a jejím králem je Šrí Ganéša. Toto je ta země. Když na tuto čakru vložíte pozornost, své city k Němu, lásku a
obdiv k Němu, tím začněte. A abyste projevili soucit, musíte žádat pouze o jedinou věc: "Bože nevinnosti, dej nevinnost všem
lidem na světě." Nejdřív ale musíte být nevinní, abyste o to mohli žádat, jinak nemáte zmocnění o to žádat. Nemáte právo o to
žádat. Takže abyste pochopili nevinnost, pokuste se pochopit sami sebe. Jak pracuje vaše mysl. Když se na někoho díváte,
cítíte, že byste tu osobu chtěli vlastnit? Cítíte se nepatřičně přitahováni, přichází nějaké nízké pocity do vaší mysli? Když nevinný
člověk uvidí krásného člověka, krásnou ženu, krásnou scenérii, krásný výrobek, měl by se okamžitě dostat do bezmyšlenkového
stavu, neměl by mít žádné myšlenky. Když nejsou myšlenky, není možné mít jakékoliv pocity vlastnictví, žádné nízké pocity.
Pokud se modlíte ke Šrí Ganéšovi trochu neoprávněně: "Prosím, dej mi nevinnost, abych byl zplnomocněn Tě požádat o dar, který
mi umožní stát se zdrojem nevinnosti, kamkoliv půjdu, abych vyzařoval nevinnost, když se na mne lidé podívají, ať vidí, že jsem
nevinný." Toto je soucit, soucit požádat Jej, aby vám dal sílu samotného soucitu. Takže jak tu vidíte ta krásná centra, je to jako by
se světla začala horizontálně pohybovat, pohybují se po sympatickém nervovém systému. Pak se sami stanete mocnou
nevinností. Nestanete se dětinskými nebo hloupými, ale budete jako dítě. Celé vaše chování bude velmi důstojné a nevinné.
Obvykle pokud najdete důstojného člověka, normálně není nevinný. Jenom to hraje - záměrně se chová vážně a dává najevo, jak
je důstojný, aby na ostatní udělal dojem. Dítě žádnou hru na nevinnost nebo na důstojnost nehraje, protože nesleduje žádný
záměr. Vy si rozvíjíte tuto vzácnou kombinaci nevinné důstojnosti.

Další kvalita Šrí Ganéši, která se začne projevovat na horizontální úrovni, je rozvaha. Toto je síla, znovu to říkám, síla rozvahy,
kterou si rozvíjíte. Musíte chápat rozdíl mezi sílou rozvahy a rozvahou samotnou. Síla znamená, že jedná. Například nemusíte
mluvit, ale jestliže někde stojíte, rozvaha sama bude v té situaci jednat. Například sahadžajogín, pokud je to dobrý sahadžajogín,
pojede vlakem a ten vlak bude mít nehodu, většinou se to nestává, ale pokud ano - nikdo nezemře. Takže v sobě vybudujete
rozvahu, která pak sama koná. Nemusíte říkat, že něco děláte, ona koná a vy jste jen prostředkem, krásným čistým prostředkem
této rozvahy. Pak byste měli vědět, že se rozšiřujete horizontálně. V první éře Sahadža jógy jste Mě potřebovali vidět osobně.
Potřebovali jste Mě vidět osobně. Jak říkáme v sanskrtu "dhjeja", to znamená "cíl". Chtěli jste před sebou vidět cíl. Vidíte,
angličtina pro to nemá výraz. Dhjeja, vše, čeho chcete dosáhnout. Co dělat, když pro to angličtina nemá výraz? Takže jste to
neustále chtěli a měli jste radost, pocit bezpečí a štěstí, když jste Mě osobně viděli. Teď, v druhé etapě, si nebudete tolik přát, aby
tu Matka byla osobně, převezmete to po Mně. Toto je božské přání, o kterém vám říkám, a na tom musíte ode dneška pracovat.
Víte, že jsem s vámi. Ale ne nezbytně v tomto těle, protože Já nevím, jestli v tomto těle existuji nebo ne. Jakmile se ale toto přání
začne vypracovávat, budete svědky úžasných zázraků. Když se matce narodí dítě, automaticky má mléko. Příroda je tak s celou
věcí spojena. Vaše božské přání je také spojeno. A je to zřejmé, když jste božský člověk. Můžete Mne najít kdekoliv, jdete po ulici
a najednou zjistíte, že jdu s vámi. Takže toto je druhá éra, kterou jsme začali. Neměli byste být šokováni, jestliže Mě uvidíte, jak
sedím na vaší posteli a dávám vám ruku na hlavu. Nebo Mě uvidíte jako Krista, jak vcházím do vašeho pokoje, nebo jako Šrí
Rámu. Toto se musí stát. Takže byste měli být připraveni. Tolik zázraků se vám už stalo, ale na hrubší úrovni. Viděli jsme, jak
světlo sestupuje na Mou hlavu. Některé zázraky jsou zachyceny na fotografiích. Stane se ale mnoho věcí, které byste si nikdy
nedokázali představit. Tyto věci se musí stát, aby vás přesvědčily, že jste dosáhli určité výšky ve svém vývoji v nové oblasti
"pragjalok".

Toto je nový stav, do kterého nyní po horizontální úrovni vstupujete. V této oblasti už nebudete žádat o hrubé věci, ani subtilní
věci. Žádání zmizí, toto je čas, kdy se stanete velmi mocnými. Cokoliv řeknu, se stane, jak víte. Nemohu vám ale přikázat, abyste
byli rozvinutí. Práce Kundaliní ve vás už je hotová, větší část je hotová. Ale nová práce soucitu a jeho šíření na druhé lidi je vaše
práce. Jak bude světlo zářivější a zářivější, bude se zvětšovat plocha, kterou osvětluje. Stanete se dárcem soucitu. Na Mé
poslední přednášce, kterou už jste slyšeli, jsem vás žádala, abyste udělali tapah. Omlouvám se. V pořádku. S úplně odevzdanou
myslí musíte vykonat pouť k tomuto, řekněme, zámku. To je jeden z druhů tapah, který musíte vykonat, protože Mi bylo řečeno, že
někteří z vás měli nějaké obtíže a že jste museli na své cestě trochu strádat. Je ale zábavné být odvážný a dostat se na místa,



kam se obávají jít démoni. Zábava: žádné slovo! Nikdy se nebaví. Podívejte se, jak jsou zubožení! Když víte, jak se bavit z
takzvaného nepohodlí, pak byste měli vědět, že jste na správné cestě. Jakmile začnete být automaticky rozvážní, měli byste
vědět, že děláte pokroky. Když se stanete klidnějšími a váš hněv zmizí, když vás někdo napadá, víte, že děláte pokroky. Když
vidíte něčí utrpení a těžké zkoušky, aniž byste začali mít obavy, vězte, že děláte pokroky. Žádné množství... Pokud na vás nemůže
udělat dojem žádné množství umělosti, vězte, že děláte pokroky. Pokud žádné materiální bohatství druhých lidí vás nemůže
učinit nešťastnými, pak vězte, že děláte pokroky. Žádné množství práce nebo potíží není dostatečné na to, aby se člověk stal
sahadža jogínem. Někteří mohou zkoušet, co chtějí, a nestanou se sahadžajogíny, zatímco vy jste to získali bez jakéhokoliv úsilí.
Jste tedy neobyčejní.

Takže jakmile jednou pochopíte, že jste neobyčejní, stanete se pokornými. Jakmile se stanete pokornými, když uvidíte, že jste
něčeho dosáhli, že máte síly, že vyzařujete nevinnost, že jste rozvážní, stanete se ještě soucitnější, pokornější a milejší
osobností. Pak byste měli vědět, že jste v srdci vaší Matky. Toto je nyní znak nového sahadžajogína v nové éře, který se musí
pohybovat s novou silou. Budete růst tak rychle, že i bez meditace budete v meditaci. Aniž byste byli v Mé přítomnosti, budete v
Mé přítomnosti. Aniž byste o to žádali, budete požehnáni vaším Otcem. Proto jste tady. Znovu vás v této nové éře vítám v tento
velký den Sahasráry. Nechť vám všem Bůh žehná.



1984-0505, Druhá etapa Sahadža jógy (9 min)

View online.

19840505 - Druhá etapa Sahadža jógy

V první éře Sahadža jógy jste Mě potřebovali vidět osobně. Potřebovali jste Mě vidět osobně. Jak říkáme v sanskrtu „dhjeja“, to
znamená „cíl“. Chtěli jste před sebou vidět cíl. Vidíte, angličtina pro to nemá výraz. Dhjeja, vše, čeho chcete dosáhnout. Co dělat,
když pro to angličtina nemá výraz? Takže jste to neustále chtěli a měli jste radost, pocit bezpečí a štěstí, když jste Mě osobně
viděli. Teď, v druhé etapě, si nebudete tolik přát, aby tu Matka byla osobně, převezmete to po Mně. Toto je božské přání, o kterém
vám říkám, a na tom musíte ode dneška pracovat. Víte, že jsem s vámi. Ale ne nezbytně v tomto těle, protože Já nevím, jestli v
tomto těle existuji nebo ne. Jakmile se ale toto přání začne vypracovávat, budete svědky úžasných zázraků. Když se matce
narodí dítě, automaticky má mléko. Příroda je tak s celou věcí spojena. Vaše božské přání je také spojeno. A je to zřejmé, když
jste božský člověk. Můžete Mne najít kdekoliv, jdete po ulici a najednou zjistíte, že jdu s vámi. Takže toto je druhá éra, kterou
jsme začali. Neměli byste být šokováni, jestliže Mě uvidíte, jak sedím na vaší posteli a dávám vám ruku na hlavu. Nebo Mě
uvidíte jako Krista, jak vcházím do vašeho pokoje, nebo jako Šrí Rámu. Toto se musí stát. Takže byste měli být připraveni. Tolik
zázraků se vám už stalo, ale na hrubší úrovni. Viděli jsme, jak světlo sestupuje na Mou hlavu. Některé zázraky jsou zachyceny na
fotografiích. Stane se ale mnoho věcí, které byste si nikdy nedokázali představit. Tyto věci se musí stát, aby vás přesvědčily, že
jste dosáhli určité výšky ve svém vývoji v nové oblasti „pragjalok“. Toto je nový stav, do kterého nyní po horizontální úrovni
vstupujete. V této oblasti už nebudete žádat o hrubé věci, ani subtilní věci. Žádání zmizí, toto je čas, kdy se stanete velmi
mocnými. Cokoliv řeknu, se stane, jak víte. Nemohu vám ale přikázat, abyste byli rozvinutí. Práce Kundaliní ve vás už je hotová,
větší část je hotová. Ale nová práce soucitu a jeho šíření na druhé lidi je vaše práce. Jak bude světlo zářivější a zářivější, bude se
zvětšovat plocha, kterou osvětluje. Stanete se dárcem soucitu.

http://amruta.org/?p=26243


1984-0505, O Šrí Ganéšovi a nevinnosti (10 min)

View online.

19840505 - O Šrí Ganéšovi a nevinnosti

Takže se musíme o všechny čakry v našem nitru starat. Věnovat pozornost každé čakře, vkládat do ní soucit, pocit soucitu na
této čakře. Například čakra Šrí Ganéši. Máte pozornost na Šrí Ganéšovi a upevníte Jej přes své myšlenky, protože nyní jsou vaše
myšlenky božské, s velkou úctou ve své Múládháře. Musíme vědět, že v první éře Sahadža jógy jsem nemohla o těchto věcech s
vámi mluvit. Toto je mnohem jemnější práce. Položte soucit na tuto čakru. Čakra je pradéša, je to země a jejím králem je Šrí
Ganéša. Toto je ta země. Když na tuto čakru vložíte pozornost, své city k Němu, lásku a obdiv k Němu, tím začněte. A abyste
projevili soucit, musíte žádat pouze o jedinou věc: „Bože nevinnosti, dej nevinnost všem lidem na světě.“ Nejdřív ale musíte být
nevinní, abyste o to mohli žádat, jinak nemáte zmocnění o to žádat. Nemáte právo o to žádat. Takže abyste pochopili nevinnost,
pokuste se pochopit sami sebe. Jak pracuje vaše mysl. Když se na někoho díváte, cítíte, že byste tu osobu chtěli vlastnit? Cítíte
se nepatřičně přitahováni, přichází nějaké nízké pocity do vaší mysli? Když nevinný člověk uvidí krásného člověka, krásnou ženu,
krásnou scenérii, krásný výrobek, měl by se okamžitě dostat do bezmyšlenkového stavu, neměl by mít žádné myšlenky. Když
nejsou myšlenky, není možné mít jakékoliv pocity vlastnictví, žádné nízké pocity, ale jestli se modlíte ke Šrí Gané- šovi, také
trochu neoprávněně: „Prosím, dej mi nevinnost, ať jsem zplnomocněn požádat Tě o dar, který mi umožní stát se zdrojem
nevinnosti, kamkoliv půjdu, abych vyzařoval nevinnost, když se na mne lidé podívají, ať vidí, že jsem nevinný“ - to je soucit, soucit
požádat Jej, aby vám dal sílu samotného soucitu. Takže jak tu vidíte ta krásná centra, je to jako by se světla začala horizontálně
pohybovat, pohybují se po sympatickém nervovém systému. Pak se sami stanete mocnou nevinností. Nestanete se dětinskými
nebo hloupými, ale budete jako dítě. Celé vaše chování bude velmi důstojné a nevinné. Obvykle pokud najdete důstojného
člověka, normálně není nevinný. Jenom to hraje - záměrně se chová vážně a dává najevo, jak je důstojný, aby na ostatní udělal
dojem. Dítě žádnou hru na nevinnost nebo na důstojnost nehraje, protože nesleduje žádný záměr. Vy si rozvíjíte tuto vzácnou
kombinaci nevinné důstojnosti.

http://amruta.org/?p=26244


1984-0505, O upevnění Ádi Šakti (9 min)

View online.

19840505 - O upevnění Ádi Šakti

Nyní je velmi důležité pochopit, že musíme udělat velký krok vpřed. Celá Sahasrára se tímto směrem pohybuje. Všechny čakry
vrhají tímto směrem své světlo. Po směru hodinových ručiček, a jejich osou je srdce. Takže podstatou všech náboženství, všech
proroků, všech inkarnací, je soucit, který je umístěn v srdeční čakře. Takto pochopíme, že v současné druhé éře musíme mít
soucit. Je to projevení soucitu. Kdyby Bůh Všemohoucí neměl soucit, nevytvořil by tento ohromný vesmír. Ve skutečnosti jeho
síla, Ádi Šakti, je ztělesněním jeho soucitu. A tento soucit uskutečnil celou evoluci až na lidskou úroveň, až k vašemu osvobození
jako sahadžajogíni. Soucit je vždy naprosto sjednocen s odpuštěním. Takže vidíte, že v tomto bodě se setkává Trojice. Syn Boha
je odpuštění, je ztělesněním odpuštění. Bůh Všemohoucí je svědek, Matka je soucit, a dítě je odpuštění. Všichni se setkávají v
srdeční čakře, v Sahasráře. Musíte vědět, jak zdokonalit Sahasráru. Víte dobře, které božstvo sídlí v Sahasráře. Vaše Sahasrára je
umístěna na hlavě, jak si myslíte, ale je to centrum celého vesmíru. Abyste toto rozvinuli, musíte dávat pozornost do svého srdce
ve fontanelní oblasti. Pokud máte pozornost na fontanelní oblasti, pak tam musíte upevnit božstvo. Ale toto božstvo nejprve
musí sídlit ve vašem srdci. Máte velké štěstí, protože toto božstvo je tu s vámi osobně. Lidé, kteří získali realizaci před tím, než
jsem přišla na Zemi, si božstva museli představovat. A tyto představy nebyly nikdy dokonalé. Ale jak se říká, v Sahasráře je Ona
Mahamájou - tak se popisuje, takže když Ji vidíte, je možné, že nerozpoznáte tuto osobu dokonale nebo úplně, protože
Mahamája šakti je mnohem velkolepější, než vaše představy. Proto se musíte odevzdat. S omezenou představivostí mozku
nemůžete božstvo spatřit. Také se říká, že je Bhakti Gamja, Ta, kterou můžete poznat skrze bhakti, oddanost. Takže musíte mít
oddanost, ale musí to být velmi čistá oddanost, ve vašem srdci by neměla být žádná zloba. Srdce by mělo být čisté. Udržovat
srdce čisté je velmi obtížné. Lidé mají vždy relativní pochopení skutečnosti, ale skutečnost je absolutní. Takže abyste jí dosáhli,
musíte se zbavit všech nečistot, které jsou ve vašem srdci.

http://amruta.org/?p=26245


1984-0505, Sahasrára a srdce (8 min)

View online.

19840505 - Sahasrára a srdce

Myslím, že skončila první éra Sahadža jógy a začala nová éra. V první éře Sahadža jógy byl výchozí bod otevření Sahasráry. A
postupně ...to není na Mé...to je ono, tak je to lepší... a postupně směřujeme k naplnění. Dnes tu vidím tolik velkých
sahadžajogínů. Je to velmi přirozený proces růstu, kterým jste prošli. Můžeme říci, že první je probuzení Kundaliní, která projde
fontanelní oblastí. Jak vidíte na vrcholku hlavy tyto bandhany, stejně tak je máte i vy uvnitř hlavy. Stejně tak máte vestavěny čakry
ve své Sahasráře. Takže v první éře Sahadža jógy jsme probudili božstva ve svých centrech, v prodloužené míše a také v mozku.
Nyní však pro nás nastal čas horizontálního rozšíření. Aby se rozšířila horizontální úroveň, musíme pochopit, jak to udělat. Jako
je sedm barev v duze, i v našich centrech je sedm barev světla čaker. Když začneme zezadu, od Múládháry a půjdeme nahoru, na
tuto stranu k Ádžně, pak je umístění jiné, pokud to dobře vidíte. Chci říct, že v Sahasráře, - protože je to vyduté místo - je důležité
pochopit, že centrum fontanelní oblasti odpovídá našemu srdci. Takže srdce je nyní ústřední bod druhé éry. Doufám, že chápete,
co říkám. Takže pokud máte dát pozornost na Sahasráru, nejprve musíte dát pozornost do srdce. V Sahasráře srdeční čakra a
samotné srdce, Átma, splývají. Znamená to, že se Džaga- damba sjednotí se srdcem - to je s Átma. Takže vidíme, že tady
dochází ke spojení.

http://amruta.org/?p=26246


1984-0807, Veřejný program 07/08/1984, Bath, Anglie

View online.

Veřejný program, 07/08/1984, Bath, Anglie  Klaním se všem hledačům pravdy. Je to taková radost, přijít do tohoto starobylého
města Bathu. Římané, kteří zde žili, se v dnešní době tolik změnili, že je nemožné určit, kdo byl Říman. Život se v těchto
moderních časech značně změnil a názory na život se také velice změnily. Jak se společnost vyvíjela, dosáhli jsme stavu, kdy
začínáme přemýšlet: "Co dál?" Jakoby to, co chtěli Římané - moc - už jsme si jí užili, pak chtěli mít peníze, majetek - to všechno
už jsme si užili a viděli jsme tu nesmyslnost. A teď mimo to hledáme něco víc, něco dosud neznámé. Existuje tu vědomí, že
musíme hledat něco většího, vyššího, něco co je absolutní. Tento speciální druh (vědomí) v současnosti existuje v tisících, měla
bych říct v miliónech po celém světě. Nazývám to časem květů, kdy se musí tisíce stát plodem. Jde o výjimečný čas, velmi, velice
výjimečný čas zmiňovaný ve všech posvátných knihách jako čas vzkříšení, čas soudu, nebo krita juga v indických písmech. O
krita juze je velice jasně napsáno v indických posvátných knihách, že v tomto čase budou lidé spojeni s božským - sákšát. Získají
svoji realizaci, kterou nazývají "átma sákšátkár", a všechno bude hotovo, skončeno a završeno. Takto popsali moderní časy. Ale
na druhou stranu je moderní doba časem naprosté zmatenosti, naprostého relativismu, kdy lidé ve skutečnosti nevědí, co dělat
sami se sebou. Hodnotový systém, který byl zpočátku velice jednoduchý, do jisté míry zkostnatěl díky přílišným omezením v
životě, ve způsobu myšlení. A pak začali natolik prolamovat hranice, že ztratily všechny tvary. Existuje takové promíchání barev,
které jsme měli, že je těžké poznat, čím lidská bytost byla, čím je a čím bude. Otázka, které dnes čelíme, zní: Narodili jsme se na
tuto zemi, abychom žili, měli jídlo, nějaké pojištění a nějaké děti, vnoučata a pak zemřeli? Podobá se to zvířecímu životu, že? Co
je tak velkého na tom, být lidskou bytostí? Takže rozumíme jedné věci, že lidské bytosti mají schopnost udělat něco velkého pro
kolektiv, pro lidi, které je obklopují, pro společnost, ve které žijí. A toto samo uvnitř nás vyvolalo růst do tohoto uvědomění si, že
musíme najít způsob a metodu, prostřednictvím které budeme dělat věci pro kolektiv, pro zbytek světa. Je to velice zjevné - toto
uvědomění si, že nemůžeme žít sami, že musí existovat nějaký druh spojení s celkem, a že musíme najít toto spojení, díky
kterému můžeme skutečně šířit dobro, poctivost, blaženost míru. Nejdůležitější věcí je, že když začneme dělat jakoukoliv
takovouto práci, nebo jakoukoliv sociální práci nebo jakoukoliv pomocnou práci pro kolektiv, rozvineme si uvnitř sebe jistý druh
ega. Je to velmi běžná věc. Například jsem byla předsedkyní jedné organizace v Indii, nazývané Předsedkyně nevidomých. A když
chtěli pozvat guvernéra, víte, velmi význačné ženy, z velmi vysoce postavených rodin - velmi se mezi sebou pohádaly o to, kdo
bude sedět vedle guvernéra. Byla jsem jimi dočista ohromená. Řekla jsem: "Jelikož budete před nevidomými a nevidomí
nerozeznají guvernéra od jiného člověka, k čemu je bojovat kvůli tomu, kdo bude vedle guvernéra sedět? A bylo tak překvapující,
že se tento boj stal natolik tvrdým, že člověk nemohl najít řešení. Tak jsem použila jistý humor a řekla jsem: "Dobře, uděláme to,
že guvernérovi dáme na hlavu velké prkno a můžete, jako vrabci, sedět někdo na jedné straně a někdo na druhé!" Pouze s tímto
druhem humoru jsem dokázala neutralizovat jejich představy, protože dokonce, i když jsou tak vzdělané, jsou všechny velmi
dobře situované, jsou to všechno velmi zámožní lidé a chtějí pomoct ostatním, protože se myslí, že musíme pomáhat chudým,
lidem, kteří potřebují naše peníze, nebo možná naše vedení, a přijdou, věnují svůj čas, peníze a to všechno, a dopadnou tak
hloupě kvůli sociální práci. Takže to obnáší to, že když komukoliv zkoušíme pomoci, ve skutečnosti pomáháme sami sobě.
Poněvadž to nemůžeme snést uvnitř sebe, tak zkoušíme druhému pomoci. Problém ale je, že tu není to vědomí, a proto lidé trpí
buď kvůli egu nebo nějakému druhu podmíněností, když se přiblíží k jiné společnosti. Jako třeba jakákoliv společnost, vezměme
si nyní - například nyní jsem v britské společnosti, můžeme říct, nebo anglické společnosti. Když sem přijdu, okamžitě se musím
přizpůsobit této společnosti. Například, nosím tuto červenou značku. Tak každý se vám bude smát, bude si z vás dělat legraci.
Takže začnete uvažovat - co to je? A prostě ji smažete, protože si budete myslet, že je to něco divného. Například v Indii, když
půjdete ve vesnici a nalíčíte se rtěnkou, lidé řeknou: "Co se děje s touto ženou, proč si dává rtěnku?" víte, neměla by ji používat.
Tak pak se bude každý smát a bude vidět, že je to něco divného, co dělá, a ona se pak bude snažit přizpůsobit se jejich
požadavkům. A takto se dostáváme do našich podmíněností. Takže když se vyrovnáváte se společností, buď si rozvinete ego,
nebo si rozvinete superego nebo vaše podmíněnosti. Takže v čem je problém, proč si tyto věci rozvíjíme? Neměli bychom. Měli
bychom si stát za svým, být, čím jsme, a měli bychom vidět celý svět jako svědek. Takže problém je v tom, že když jednáte se
společností, musíte vědět, že jste nedílnou součástí celku, že každý, koho vidíte, ať už je to Angličan, Ind nebo Arab, jsou nedílnou
součástí jedné obrovské bytosti nazývané Bůh Všemohoucí. A když tyto části nejsou probuzeny, myslí si, že jsou odděleni a
bojují mezi sebou nebo se vzájemně podmiňují nebo napadají ego a takto to pokračuje. Ale jakmile si jsou vědomi této
kolektivity, že jsou nedílnou součástí celku, stanou se jedním, začínají se pohybovat v jednotě. Například v pokusu s héliovým
plynem zjistili, že když začnete snižovat teplotu héliového plynu, všechny molekuly, které s teplem bojovaly, se prostě zchladí,
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zklidní, a začnou být tak kolektivní, že jejich pohyb jde stejným směrem, jako ptáci se pohybují podle vedoucího, stejným
způsobem začne pohyb. Toto se musí stát uvnitř nás, když hovoříme, že musíme mít v tomto světě mír, že musíme mít ty
nejlepší věci a že by lidé měli žít mírumilovně a šťastně. Musíme vědět, že lidské bytosti, tak jak jsou, potřebují proměnu. Dokud
se nepromění do tohoto nového vědomí kolektivity, nemohou se přizpůsobit společnosti nebo druhému člověku. Také, uvidíte, že
potkáte přítele, řeknete: "Je to můj přítel," nebo "je to můj bratr," nebo "je to moje sestra" - začíná přicházet toto "moje" a cítíte, že
je to velice blízký vztah. Ale najednou objevíte, že: "Ne, je to můj nepřítel." A pak se můžete stát takovými nepřáteli, že byste
nevěřili, že jste se kdy přátelili, a také že odhalíte druhého do takové míry, že jste sami překvapeni. Toto se nám stává, protože
nevíme o druhém člověku, se kterým se přátelíme, že je také nedílnou součástí celku; a že v něm musíme probudit to uvědomění,
takže pochopí, že jsme všichni nedílnou součástí celku. Nyní, uvnitř nás leží síla, která nás činí kolektivně vědomými. A tato síla
leží v trojúhelníkové kosti nazývané sakrum a známe ji jako Kundaliní, ale v Bibli je popsána jako Duch Svatý. Nuže, tento Duch
Svatý, o kterém víme z Bible, je pro mnoho lidí velmi nejednoznačný, protože není jasně popsáno, co tento Duch Svatý je. Zeptala
jsem se jednoho kněze, řekla jsem: "Co myslíte Duchem Svatým?" Tak řekl: "Jsem agnostik." Tak jsem se ho zeptala: "Tak co tam
tedy děláte? Jestliže jste agnostik, jestliže v to nevěříte, tak co tam děláte?" Řekl: "Dělám svoji práci." Takže celá věc se pro ně
redukuje na zaměstnání, když to nedokážou vysvětlit. Ale může to být velice jasně vysvětleno, že to je síla Prapůvodní Matky.
Máme Otce a Syna, ale co Matka? Slyšeli jste o otci a synovi bez matky? Takže toto je Prapůvodní Matka, která je Svatým
Duchem, a je uvnitř nás odražena jako Kundaliní v trojúhelníkové kosti. Tato trojúhelníková kost je velmi důležitá, protože byla
Řeky nazývána "sakrum", což znamená "svatá". Takže oni věděli, že na tomto místě existuje něco posvátného, nějaká síla, nebo
možná věděli, že to je Svatý Duch. Ať už to bylo cokoliv, věděli to, protože ji nazývali svatou kostí. Nuže uvnitř nás je sedm center,
jak jsem vám včera v Bristolu vyložila, že máme uvnitř sebe sedm center, která jsou subtilními centry. Tato centra uvnitř nás
existují. Můžete se mě ale zeptat: "Matko, proč bychom tomu měli věřit?" Neměli byste, neměli byste mi věřit, ale vezměte to
vědecky jako hypotézu. A když vám ji dokážu, tak budete vědět, že to, co říkám, je pravda. Takže tato centra spočívají uvnitř nás a
navenek se projevují hrubým způsobem v různých pleteních, o kterých vědí doktoři. Tato centra existují, a velice jemný bod - jako
první centrum, jak jsem vám řekla, je centrum nevinnosti. Druhé je centrum naší tvořivosti. Třetí centrum je centrem našeho
shánění. Sháníme potravu, pak sháníme přístřešek, pak sháníme peníze, majetek, moc, lásku: všechno to přichází skrze toto
centrum, které se navenek projevuje jako solární pleteň. Nad tím je centrum - nazýváme ho centrem Matky, protože toto centrum
je tím, které vám dává ochranu. Tohle centrum má tu zvláštnost, že pod ním leží hrudní kost. A v hrudní kosti, se asi do dvanácti
let vytvářejí protilátky. Jsou jako vojáci Matky a tito vojáci jsou k dispozici v hrudní kosti, a hrudní kost je zodpovědná za všechny
tyto vojáky. Když je tu nějaký útok nebo je tu něco, co vás vyděsí, hrudní kost začne z ničeho nic pulzovat. Když začne pulzovat
nebo se pohybovat, pak výsledkem toho je, že protilátky dostanou informaci - tak jako dostáváte informace prostřednictvím
éteru. Nevidíte éter, ale získáváte informace - stejným způsobem, jsou jako radiopřijímač, a obdrží informace, a začnou napadat
všechno, co se pokouší vyrušit vaši osobnost. Pak nad tím je centrum, které nazýváme Višudhi čakra, což je centrum, kde lidské
bytosti zvedly svoji hlavu. Toto je centrum, které z nás vytvořilo lidské bytosti, a pouze z tohoto centra stoupá ego a superego,
protože je to centrum kolektivity. Protože prostřednictvím tohoto centra mluvíme, hovoříme skrze něj, máme skrze něj s
ostatními lidmi spojení, a jako reakce je v nás vystavěno ego a superego. Když je uvnitř nás vystavěno, staneme se osobností -
Jsem někdo, on je někdo, ty jsi někdo - v tomto bodě se staneme osobou, která má vědomí "já". Například pak řeknu: "Mám rád
toto, chci toto." Řekněme, že povím: "Jsem Indka," vy řeknete "Já jsem Angličan." Začínají všechna tato chybná ztotožňování se,
protože se stáváte jednotlivcem, který se snaží ztotožňovat s mnoha věcmi. Takto se stáváme oddělenými od této síly. Je to
svoboda, kterou jsme dostali, kde se musíme my sami poučit z našich pokusů a omylů, co je správné a co je špatné. Pak nad tím
leží toto centrum - Kristovo. Toto je okno Krista, měla bych říct. Ale toto centrum je velmi důležité, protože toto centrum řídí dvě
instituce - ego a superego. Proto se říká, že Kristus zemřel za naše hříchy. Když probudíte v tomto centru Krista, tak On vysaje
obě instituce nebo oba tyto útvary podobné balónu. On vysává, takže naše karmy - o kterých mluvíme, že jsme udělali špatné
karmy a udělali jsme toto a tamto - všechno to, naše hříchy a naše podmíněnosti jsou všechny vysáty. A my vstoupíme do
království Boha, kterým je limbická oblast v lékařské terminologii. Ale odtud musíte proniknout a toto proniknutí je cílem, je cílem,
kterým musíte projít ven, a je umístěno v oblasti velké fontanely, kde získáte svůj křest. Ale křest, jak jsem vám včera řekla, je jen
vyumělkované cvičení. Skutečný křest je tehdy, když tento Duch Svatý stoupá a vy začnete skutečně vnímat chladný vánek na
vrcholu své hlavy. Je to zázrak. Je! Nevěřit na zázraky není správné. Měli byste se udržovat otevření. Dokonce můžete být
intelektuálem, ale musíte v tom být poctiví, že když neznáte zázrak, to neznamená, že zázraky neexistují a že se zázraky nedějí.
Ale držme se pohledu vědce, který vidí, který chce sám pro sebe zjistit, jestli to tak je. Nuže, tento zázrak se děje, když Kundaliní
stoupá, proniká všemi centry a proniká tudy. Nuže, jak jsou tato centra vytvořena, bychom měli vidět velmi jasně. Ve svém těle
máme autonomní nervový systém. ´Auto´ je slovo, které znamená ´sám sebe´. Ale kdo je toto ´sebe´? Kdo je toto ´auto´? Doktoři



to nevědí, jen to pojmenovali ´autonomní´. Toto ´autonomní´ má dva systémy: jeden je sympatikus a druhý parasympatikus.
Sympatický systém používáme, když jsme ve výjimečné situaci, protože řekněme, že běžíme velmi rychle, pak sympatikus začne
působit a srdce začne velmi silně pulzovat. Také tep je mnohem rychlejší než normálně. Toto je způsobeno aktivitou sympatiku.
Vždy můžete zvednout frekvenci srdečního tepu, ale snižuje se automaticky. Jak? Je to způsobeno parasympatikem, který je ve
středu. Tyto tři kanály, jak vidíte, jsou kanály - ten na levé straně je levý sympatický kanál, ale je to subtilní kanál, který se navenek
projevuje jako levý sympatikus. Pak pravá strana je pravý sympatikus, a v centru je parasympatický nerovový systém, který je
také zodpovědný za náš evoluční vývoj. Takže nyní jsme se vyvinuli do lidského stadia. Toto není konec, protože kdyby to byl
konec, všechno bychom věděli. My ale všechno nevíme. Musíme vskočit do jiného vědomí, které popsal Kristus jako druhé
narození; ale ne těla, nebo výměny oblečení nebo dělání něčeho navenek, ale je to stanutí se uvnitř, které vás něčím udělá. Něčím
se stanete. Je to otázka stanutí se. Není to tak, že se jen stanete členem nějaké skupiny, nebo řeknete: "Dobře, náležím této
skupině." nebo "Nosím tento druh oblečení. Dělám tento druh věcí." To není ono. Je to skutečné stanutí se, ke kterému uvnitř vás
dojde, a které vás učiní realizovanou duší. Jestliže se něčím musíte stát, jestliže se to musí stát uvnitř vás, pak bychom to měli
nazývat skutečnou pravdou. Musí být cítit v centrálním nervovém systému, tak jako jste se stali lidskou bytostí. Můžete vnímat
špínu a nečistotu, můžete vnímat barvy, můžete vnímat nádherné vzory, všechno, protože jste lidská bytost. Psovi je ale jedno,
jestli je to špinavé, nečisté - necítí to. Takže stejným způsobem, když se musíte stát něčím vyšším, pak to musí být vnímáno ve
vašem centrálním nervovém systému. Není to jen mentální projekce, že řeknete: "O, věřím tomuto, věřím tamtomu. Tamtomu
nevěřím." Takto to vůbec není. Musí to být vnímáno ve vašem centrálním nervovém systému, musíte to cítit na špičkách svých
prstů. A to, jak to vnímáte, je velmi spontánní, protože je to živoucí proces. Není to ani trošku obtížné, není to ani trošku náročné.
Je to všechno vystavěno uvnitř vás; je to neobyčejně jednoduché. Jako když jste semínko a jakmile jste zasazeni do Matky
Země, spontánně vyrašíte. Je to tak spontánní událost, že je pro lidské bytosti obtížné uvěřit, že to můžete udělat bez jakéhokoliv
úsilí, nebo že za to nemůžete platit. Toto je pro lidské bytosti nemožná situace: jak můžete cokoliv získat bez placení? Ale my
dostáváme tolik věcí bez placení, a jestliže je toto ztělesněním vaší evoluce, dosud jste za svoji evoluci neplatili, tak proč byste
za ni měli platit? A nemusí tu být žádné úsilí. ´Sahadža jóga´ znamená spontánní spojení s božským. ´Saha´ je ´s´, ´dža´ je
´narozený´, což je spontánní, vrozené. Každý má právo toto spojení s božským získat. Další význam slova ´božský´ je ten, že síla
Boha je všepronikající, dělá všechnu živoucí práci - jako např. přeměnu květu v plod, různá roční období, toto všechno je živoucí
díky této síle. A vy se musíte s tímto božským stát zajedno. Musíte to cítit na špičkách svých prstů. Jóga také znamená
obratnost, také to znamená naprosté vědění o této božské síle, jak s ní zacházet, jak to vypracovat a jak ji používat. Probuzením
Kundaliní získáte jako vedlejší produkt své fyzické zdraví. Mnohokrát jsem řekla, že rakovina nemůže být vyléčena ničím jiným
než probuzením Kundaliní. Včera jsem vám objasnila, čím je rakovina způsobena, a jak ji Kundaliní vyčistí. Většina nemocí
přichází, protože jsou centra vyřazena, přerušila se jejich spojitost s celkem, nebo možná že něco v centrech chybí. Když
Kundaliní stoupá, vyživuje je tak dobře, že s touto výživou všechna tato centra, vaše mentální, fyzické, emocionální centra jsou
naprosto uspokojena a ozdraví se. S tím dostanete dobré zdraví, kvalitní mysl a hodnotný, vyrovnaný emocionální život. Ale
úplně na závěr, když překročíte tuto hranici, je to místo, kde sídlí Bůh Všemohoucí. Nuže, znovu říkám, že mi nemáte věřit,
protože lidé v dnešní době také nevěří v Boha. Takže říkám, že toto je místo Boha Všemohoucího - na vrcholu vaší hlavy, ale je
odražen ve vašem srdci jako Duch; a jakmile se Kundaliní dotkne tohoto místa, z rukou začne proudit chladný vánek. Nejprve
cítíte vycházet chladný vánek vaší vlastní Kundaliní a pak skrze vás začne proudit milosrdenství, a cítíte toto milosrdenství
proudit ve svých dlaních jako chladný vánek. Takže se to děje. Jakmile se to jednou stane, musíte se trochu upevnit, musíte
porozumět, co to je a jak to udržet upevněné. Někomu to zabere nanejvýš jeden den, ale některým lidem měsíc nebo podobně, a
pak se stanete mistrem. Stanete se odlišnou osobností, stanete se tak mocnými a tak milosrdnými; velmi milosrdnými a velice
mocnými - jako Kristus. Když se lidé pokoušeli vrhat kameny na Máří Magdalénu - byla prostitutkou, a On se proti tomu postavil.
Neměl nic společného s prostitutkami jako takovými, ale postavil se proti lidem a řekl: "Nyní ti, kteří nespáchali žádný hřích,
mohou hodit kámen na mne." A nikdo by to neudělal, protože On byl tak mocnou, milosrdnou osobností. A to je ono. Stanete se
osobou ztotožněnou s pravdou. Nikoho se nebojíte, vždy říkáte pravdu a budete ji říkat s velkou silou. Jako jste měli velkého
básníka Williama Blakea, který mluvil o těchto moderních dobách, že v tom čase se lidé Boha - což znamená lidé, kteří hledají
Boha nebo kteří věří v Boha - se stanou proroky a budou mít sílu udělat proroky z druhých. To je přesně to, co dělá sahadža jóga,
že získáte svoji realizaci a začnete dávat realizaci druhým. Jako rozsvícená svíce může rozsvítit další svíci, která není
rozsvícená, a pak ta rozsvícená svíce rozsvítí mnoho dalších svící. Je to takto jednoduché. Není tu nic k braní nebo dávání, je to
prostě katalyzátor, že rozsvítíte jinou svíci a ten člověk osvítí další světlo. Takže tu není žádný závazek, žádné dej a ber, ale je to
jen jednoduché stanutí se, kterému můžete porozumět. Tady doktor Warren sám dal realizaci tisícům lidí. Dokonce jsem
nemohla jet do Madrasu, poslala jsem ho a on dal realizaci třem stům lidí. Například v Indii máme někoho, kde dal realizaci



deseti tisícům lidí. To je fakt. A vy to můžete potvrdit. Když vy sami dáte realizaci, budete překvapeni, že můžete dát realizaci
lidem a že je můžete léčit. Můžete jim dát mír a blaženost Boha. Tehdy se stanete kolektivně vědomými; stanete se nedílnou
součástí celku. Například mnoho lidí mělo včera napadenou Višudhi čakru - kvůli nějakým důvodům, nějakým problémům, někdo
měl zánět obratlů, někdo měl něco - a nemohli to překročit. Pouze museli třikrát říct: "Matko, já jsem nedílnou součástí celku," a
začali vnímat chladný vánek. Je to takto jednoduché. A začali vnímat chladný vánek, protože tady měli blokádu. Takže je to velmi
jednoduchá metoda, kterou může dělat dokonce i dítě, kterou můžete dělat vy, a věřím, že dnes na tomto místě, které je tak
nádherné, Bath, my všichni získáme tuto realizaci. Nechť vám všem Bůh žehná. Pokud máte jakékoliv otázky, měli byste se mě
zeptat. Ale včera se dva lidé ptali na tolik otázek. Promarnila jsem s nimi mnoho času a pak odešli. Byli to jen lidé poslaní
nějakým guruem nebo někým, kdo se jen pokoušel pokládat otázky, ztotožnění s nějakými špatnými guruy. A zde sedí tolik lidí za
vašimi zády, kteří byli za všemi možnými špatnými guruy a museli jsme je léčit a uzdravit je. Někteří trpěli epilepsií, někteří
rakovinou, někdo tím a někdo oním, a oni za to platili, aby dostali všechny tyto nemoci a problémy. Někteří skončili v blázinci.
Takže bych vás požádala, abyste se neztotožňovali s těmito guruy. Dokonce i když jste za to platili - zapomeňte na to. To je
jedno. Neztotožňujte se s nimi. Ztotožňujte se sami se sebou. A toto je vaše vlastnictví, je vaše vlastní, měli byste to vědět. Toto
je moje pokorná žádost na vás všechny. Nechť vám Bůh žehná. Mnohokrát vám děkuji. Jogín: Nějaké otázky? Objevil jsem jistý
přínos v tibetské brumlavé meditaci Nada Brahma. Je tato meditace slučitelná se sahadža jógou? Vůbec. Ani trochu. Víte, tato
Nada Brahma - co člověk získá je, že neustále brumláte a brumláte, a jednou přijde den, kdy vaše hlava nepřestane brumlat.
Řeknu vám, jaký to má důvod. Je to takto. Řekněme, že začneme říkat "Óm" nebo "Ham" nebo podobně, nestaneme se (tím).
Předpokládejme, že řeknu: "Jsem správcem tohoto místa" - stanu se jím? Když řeknu - jsem "Óm" - stanu se tím? Můžeme být
něčím tím, že to říkáme? Když něco prohlásíme, staneme se tím? Něco se musí stát uvnitř. Dokud se toto nestane, nemá to
žádný smysl, je to všechno vně. Můžete říct cokoliv. Někdo může říct - mám nějaké výhody, protože jsem říkal modlitby. To není
ono. Jde o naprostou přeměnu, kterou musíte mít. A toto jsou velmi nebezpečné věci, velmi, velmi nebezpečné; protože nyní v
Tibetu, například, sám Láma je troska, řeknu vám, je velká troska. Byla jsem v Číně se svým manželem a byla jsem opravdu
ohromená - můžete to nazývat propagandou, cokoliv - vidět ve Lhase, že tento džentlmen nashromáždil takové bohatství, že by
to mohlo být srovnáno s bohatstvím papeže. Byl zvyklý pít víno ze zlatého poháru, který byl celý zdobený rytinou, a měl jich
několik. Jeho talíř byl vyrobený ze zlata, všechno měl z ryzího zlata. A odkud získal peníze? Představte si - od Tibeťanů, kteří jsou
chudými lidmi. Jsou tak chudí: nemají žádné šaty, nic, čím by se zahalili. Neříkám, že je komunismus moc dobrá věc, ale co
říkám, že tito lidé je doopravdy vykořisťovali. Celá expozice o Lhase byla takovým procitnutím. Ó, Bože, ti lidé ony chudáky
oloupili, a kolik museli trpět. Když se nyní půjdete podívat do Tibetu, budete ohromeni. Lidé nevědí, jsou tak zmatení. Nerozumí.
Odevzdali všechno, co měli, tomuto panu Lámovi. Nyní všude cestuje, nikdo neví, co má za lubem. Jaký užitek mohou
poskytnout? Je to mýtus. Největší užitek je, že se stanete mistrem. Znáte každého a všechno. Víte, co je Kundaliní, víte, jak dát
realizaci druhým, a všechno, co musíte udělat. To je hlavní věc. Zpočátku máte dobrý pocit ze všeho, dokonce i z pití. Stejným
způsobem po nějakou dobu, když brumláte něčí jméno, můžete být na chvíli posednuti a můžete se cítit fajn. Jako třeba TM
(transcendentální meditace) má ten stejný problém. Lidé z TM říkají nějaké mantry: po nějaký čas se cítí uvolněně, protože do
jejich mysli přijde někdo jiný, získá převahu a začne řídit váš projev. A když začne řídit váš projev, cítíte se uvolněně. Ale o
uvolnění nejde. Nestanete se mistrem. Podstatné je, že když se stanete zajedno s celkem, tak jste uvolnění, protože vás nic
nevyčerpává. Neustále jste uvolnění. Ale podívejte se, jak tito lámové vypadají, všichni jsou vrásčití, můžete spočítat jejich vrásky
jednu po druhé. Hrozní lidé. Nemůžete říct, že by na nich bylo cokoliv skvělého. A co dobrého udělali? Neviděla jsem žádného
lámu, aby udělal pro někoho něco dobrého. Měla jsem příležitost jednou sedět vedle Dalajlámy na jednom banketu, kde byl můj
muž s premiérem a byl pozván a protože manželka premiéra by tam neseděla, tak jsem vedle něj seděla já a cítila jsem takové
teplo. A premiérem byl Lal Bahadur Šástri, věděl o tom všechno, o mně - a řekl: "Cítíte vedle něj velké horko?" Protože on sám byl
realizovanou duší. Řekla jsem: "Ano, příšerné." Řekl: "Dobře, tak posaďme mezi vás ministra zahraničí." Posadil mě na druhou
stranu a tam posadil ministra zahraničí. Dokud nejste realizovaní, tak to nepoznáte. A také vám musím říct, že když jdete za
těmito lidmi, je pro vás obtížné dostat realizaci - to také hraje roli, protože ve vás vytvoří problém. Bez jakéhokoliv úsilí jdete do
sympatického nervového systému. Bez snahy, jak jsem vám řekla, jdete do sympatického nervového systému, takže se váš
sympatikus zaktivuje. Když se zaktivuje váš sympatikus, posunete se buďto nalevo nebo napravo. Když se přesunete nalevo,
jdete do kolektivního podvědomí. To je místo v nás, kde je všechno mrtvé od našeho zrození. A rakovina, jak jsem vám řekla
včera, je způsobena bytostmi z této oblasti. A když jdete na pravou stranu - většina těchto lámů vás posune napravo. Víte, že byl
Hitler veden lámou? Jeho guruem byl Dalajláma. Učil ho, jak zaujmout lidskou mysl a jak je tam dostat. Je to všeobecně známý
fakt. Jeho guruem byl Dalajláma. Všichni tito lámové jsou takoví. Ale když jste realizovaní, jedině pak budete vědět, co jsou zač.
Například moje vnučka - bylo jí kolem pěti - je realizovanou duší; zatímco moje dcera a zeť realizovanými dušemi nejsou. A



jednou jeli do Ladaku a seděl tam láma, víte, na pahorku. A každý se mu chodil klanět, ale jí se to nelíbilo. A když se mu šli
poklonit rodiče, byla velmi rozzlobená - bylo jí teprve pět let. Jen takto založila ruce, stoupla si před něj. Řekla: "Tím, že nosíte tyto
dlouhé šaty, myslíte si, že se stanete realizovanou duší? Vy jí nejste. Nemáte žádné právo žádat lidi, aby se vám klaněli. O co vám
jde?" A byli tak vyděšeni a v rozpacích, řekli: "Toto neříkej,..." "Ne, proč se mu klaníte? Nesmíte se mu klanět." Jen si to
představte! Ale dokud nejste realizovaní... Je to také velmi obtížné, protože mají velice pěkné obchodní teze, mají velmi pěknou
reklamní agenturu. Například onehdy jsem byla ve Španělsku, byla jsem šokovaná. Tito lámové tam začali další věc, že musíme
jít na poušť Gobi. Představte si! Poušť Gobi je místo, kam půjdete jen jednu míli a budete vyřízení. Jít si na poušť Gobi pro
nirvánu. Takže vzít od lidí všechny peníze, pěkně je připravit a vzít zástupy lidí na poušť Gobi. Chudáci kráčející vstříc smrti - a oni
tomu říkají "toto je nirvána". Nikdy se nevrátí. Takže odešli do své nirvány, nevrátí se. Takto si to vymysleli. Měla jsem lidi v Anglii
- byl tam jeden člověk, nazývaný Ómkar. Jméno Ómkar mu dal nějaký - nevím, který láma mu dal toto jméno, protože normálně
jméno Ómkar nedostávají. Tak jsem řekla: "Kdo ti dal toto jméno?" Řekl: "Šel jsem do kláštera." "A co se stalo?" Zlámali mu
všechny kosti. Řekl: "Bili mě po zádech." Jen si to představte. Jak je to možné? Všechny jeho kosti byly přelámané. A bylo
nemožné mu dát realizaci, protože to bylo fyzicky nemožné. Ale pomalu a jistě se nyní zotavuje. Je jako blázen. Jak můžete být
krutí? Myslíte si tedy, že jsou Tibeťané ty pravé realizované duše? Co je tu od Tibeťanů k učení? Každý, kdo je cizinec, nemusí být
vzdělanou osobností. Cokoliv je napsáno v nějaké knize, nemusí být posvátné. Měli byste pochopit, že všechny tyto věci přišly až
po Buddhově smrti. Stalo se to s každým náboženstvím, s každou velkou osobností, která přišla na tuto Zemi. Ale ve starých
jeskyních svatí, kteří žili po Buddhovi, zapsali, že je to spontánní událost. Ale Buddha nemluvil o Bohu, protože si myslel - ´Nejprve
mluv o ´Já´. Protože když mluvíš o Bohu, lidé si začnou okamžitě myslet, že se stali Bohem. Takže raděj mluvit o ´Já´; dej jim
seberealizaci. Dokud nedostanou seberealizaci, jak budou rozumět Bohu?´ Takže se jim říká, Jemu se říká Anyšvár, což znamená
Ten, kdo nevěří v Boha, ateista. Není to tak. On to udělal záměrně, protože si myslel, že když budete mluvit o něčem velmi
vzdáleném, lidé budou žít ve fiktivním světě. Takže co On prakticky chtěl, bylo mít prvně seberealizaci a pak teprve vědění o
Bohu. Protože pro slepého člověka nemá žádný smysl říkat mu o všem, nejdřív mu řekni: "Musíš mít svůj zrak." Onehdy jsme měli
jednu ženu, která dělá buddhistické meditace, nemohla dostat svoji realizaci, lituji, že to musím říct, i když to můžeme postupně
vyřešit, ale nemohla ji získat. Protože, víte, Buddha sídlí uvnitř nás, na této straně, tady. A toto je část, která velmi opuchne, když
provádíte buddhistické meditace, a my ji musíme zmenšit pomocí jistých manter, jinak se nezmenší. Člověk musí pro takovéto
lidi tvrdě pracovat - to nevadí. Protože vy všichni jste hledači, je vaším právem to získat a já jsem zde, abych pro vás pracovala.
Nějaká další otázka, prosím? Žena v publiku komentuje, jak lidé nechtějí vědět o svém Duchu. Ano, to je v Anglii problém. Já vím,
já vím. Vím, že dnes je takový problém, že to nechtějí vědět a jsou velmi skeptičtí. Ale věci se nyní dobře vypracovávají. Víte,
koneckonců Bůh také dychtí po tom, aby to lidé dostali. Řeknu vám nyní, jak se to vypracovává. Například onehdy, nebyla jsem
tam, ale můj manžel viděl program o komikovi, který řekl, že dostal chladný vánek - víte, mluvil o zjevení. Řekl: "Najednou jsem
začal vnímat chladný vánek na zádech a nevím, co to bylo, ale cítil jsem se velmi uvolněně a mnoho lidí se cítilo uvolněně, když
seděli spolu se mnou." Neví nic, je velmi nejistý, co se týče chladného vánku, ale cítil to. Nazývá to zjevením. Zrovna před tím, den
nebo dva předtím, jsme mezi sebou diskutovali a řekli: "Matko, kolik lidí potřebuješ, aby nastal ten syndrom?" Jak se jmenuje?
Syndrom sté opice. Doufám, že jste o něj slyšeli, že když se stá opice naučí nějakou fintu, každá opice kdekoliv začne tu fintu
dělat, něco takového. Řekla jsem: "Bude to velmi brzy." A jen si představte, tento člověk začal cítit chladný vánek na svých
zádech. Nuže, přišel do televize a televize byla velmi, velmi skeptická, jak říkáte - velmi. Moc jsem se tím nezatěžovala. Řekla
jsem: "Ten čas přijde" - protože my nebereme žádné peníze, a nemůžeme platit žádné peníze za něco takového. Když je někdo
potká a řekne jim, že se bude konat tento program, že je tam někdo, kdo o tom všechno ví, okamžitě za mnou přijdou. A nyní
chtějí, abych měla program. A jakmile to takto začne, lidé přijdou. Potíž je v tom, že lidské bytosti mají tolik zábran ze svého ega.
Jsou značně necitliví, lhostejní. Navíc, řekněme, tradiční země, jako Řím, Egypt, zjistila jsem, že jsou mnohem vnímavější k
božskosti než k nesmyslným věcem. Budete překvapeni, v Římě - sedíme tady, tak vám to můžu říct - v Římě nebyl žádný guru
úspěšný. Žádný guru nebyl úspěšný. Ale když jsem tam přijela, jen pohledem na moji fotografii, jen pohledem na moji fotografii
byl starosta tak užaslý. Řekl: "To je božskost" - jen pohledem na moji fotografii. A ujal se toto, dal nám halu zadarmo, publikoval
to a vytvořil tolik plakátů a dal je všude. A velmi dobře to v Římě pracuje. Ale v Anglii ne. Deset let tu tvrdě pracuji, ale Angličané
jsou dosti ´tvrdí´ lidé. Nevadí, vypracuje se to. A také v Egyptě. Egypt je další místo, kde jsou lidé velmi tradiční. Další jsem
objevila v Řecku. Jsou velmi tradiční, v tradici se děje to, že se začnete učit děláním chyb. Věříte Rasputinovi, věříte tomuto, věříte
tamtomu; a pak začnete rozumět, co je realita, jak ji dosáhnete. A takto do toho přijdete. Ale tady lidé jen čtou, čtou, čtou a
nedostanou se nikam, jsou tak zmatení. Neobviňuji je kvůli tomu. Ale musím říct, že musí přijmout realitu a pokusit se
porozumět, že si ji nemůžete koupit, to za prvé, a nemůžete o ni usilovat. Je to spontánní, živoucí proces živoucího Boha. Toto
musíme pochopit. A jakmile to pochopíme, vypracuje se to, jsem si jistá. Rozumím tomu, že jsou lidé takoví. A budete



překvapeni, pracuji v Anglii deset let a nemáme tolik sahadža jogínů, jako v jiných zemích. Dokonce i Francie je lepší, kupodivu.
Francii se daří mnohem lépe a Švýcarsko je mnohem lepší. Ale Anglie je velmi nedostatečná a pracuji tu velmi tvrdě.
Samozřejmě Indie, tisíckrát více. Takže dobře, přijde to. Angličané jsou tímto způsobem velmi vyrovnaní - někdy příliš - vyrovnaní,
víte! Jedna věc je na nich dobrá, vědí, jak se smát sami sobě. Takže se to může vypracovat. Ona se ptá: Řekla jste, že guruové
často dělají víc škody než užitku. Jak poznáme, že vy neděláte víc škody než užitku? Ano, samozřejmě, možná, mohla bych dělat,
bez pochyby; musíte to nechat otevřené. Ale můžete hovořit s lidmi, kteří... Vždy, když jdete za nějakým guruem... ve skutečnosti
jsem zjistila, že když jdete za mnou, kladete mi otázky, ale když jdete za těmito lidmi, jdete po hlavě, absolutně střemhlav. Znám
lidi, kteří zaplatili šest tisíc liber, aby šli do Švýcarska a jedli pouze brambory, vodu z vařených brambor. A žili tam bez jakékoliv
otázky. Je to jeden ze znaků toho, že jste svobodní. Za druhé, musíte vědět, čím byli ostatní, kteří za mnou přišli, co se jim
přihodilo. Za třetí byste měli vědět - proč bych vám měla ublížit? Jaký je můj prospěch? Protože si od vás neberu žádné peníze,
nic takového. S boží pomocí si žiji velmi dobře. Snad jsem velmi dobře zaopatřená, nic od nikoho nepotřebuji, tak proč bych to
dělala? V jiném životě, kde jsem, jsem na velmi vysoké úrovni, tak proč bych k vám chodila? Proč? Co se od vás chystám získat?
Takže věrohodnost musí být ustanovena prostřednictvím žáků. Nikdy učedníky nevidíte. Prostě jdete po hlavě, protože jste
zhypnotizovaní. Ani o tom nepřemýšlíte. Dokonce ani nepokládáte otázky. Zeptala jsem se jich: "Proč jste se nezeptali, proč si
bere šest tisíc liber?" "Ó," řekli, "Matko, kráčeli jsme pod závojem." A člověk, který byl ředitelem té organizace ve Skotsku se stal
epileptikem, jeho dcera se stala epileptičkou, jeho žena se stala epileptičkou, a on také - pak přišel za mnou. Pak ke mně v tom
stavu přišel a vzala jsem je do svého domu, abych je vyléčila. Takže ti lidé, kteří byli u mě, například doktor Warren - byl
pacientem trpícím vysokým krevním tlakem, vším možným - byl vyléčen, nejen to, vyléčil mnoho lidí. A je jich tu tolik, kterým bylo
pomoženo. Lidé, kteří byli alkoholiky, drogově závislí, všichni se dostali do pořádku. Takže je musíte potkat a uvidět, jací jsou, a
můžete vidět, jak mluví, jaké mají znalosti. Ale u jakéhokoliv jiného gurua - je tam taková hierarchie, že se k nim ani nedostanete.
A někdo, s kým mluvíte, všechno říká zpaměti, není tam nic spontánního, nic; nic o tom nevědí. Takže důvěryhodnost musí být
ustanovena ze všeho nejdřív. Ale vy to neděláte s nikým jiným, jen se mnou. Je to pro mne dobré znamení, že jsem vám dala
svobodu. Říká, že všechny cesty jistě vedou do Říma. Mluvila jste o Dalajlámovi a tak co s ním je? Ne, ale některé vedou také do
pekla. To musíme vědět. Všechny nevedou do Říma, ale mohou vést také do pekla. Samozřejmě všechny cesty vedou do Říma,
pokud člověk, který vás tam vede, je správný průvodce. Nemůžete jít do pekla a pak, řekněme, zpět do Říma. Nemůžete. Ale lidé,
kteří jsou opravdovými průvodci, mohou. Neberou si žádné peníze, neberou. Dají vám realizaci. Udělají z vás něco jiného. Udělají
z vás poctivé, ctnostné a skvělé lidi. Je to velmi odlišná věc: nejsou to ti, co jen něco prohlašují, nebo něco říkají. Nehromadí
bohatství. Víte, váží si sami sebe, nejsou to paraziti. Nežijí na váš účet. Kolik vydělal Kristus? Máte tak úžasný příklad Krista. Proč
chodíte za kýmkoliv jiným? Vzal si nějaké peníze? Byl prodán za třicet zlatých. Kristus říkal: "Nebudete mít smilné oči." Ráda bych
věděla, kteří křesťané tady, kteří křesťané mají oči, které nejsou smilné. Máte nevinné oči? Není ve vašich očích chtíč a lačnost?
Postavte se sami sobě. Ti, kteří hovoří o těchto věcech, mají všechny tyto mnohem větší hříchy než vy. Jak vás mohou zlepšit?
Jsou těmi, kteří žijí z vlastnictví druhých, z peněz druhých. Budete žít z vlastnictví a výdělků druhých? Nutí děti odejít z jejich
domovů, prodat své domy, jít na ulici. Uděláte to? Pro kohokoliv? Brát peníze chudým, budete to dělat? Jste tak ušlechtilí! Musíte
porozumět. Používejte své mozky. Ale když dostanete svoji realizaci, rozvinete si tyto nevinné oči. Oči jsou tak mocné. Dokonce
pohledem na někoho těmato očima můžete dát realizaci. Můžete je vyléčit. Jako onehdy jsme měli - jak se jmenoval ten člověk,
co přišel...? Jeden novinář, víte, přišel a řekl: "Říká se, že můžete léčit lidi." Řekla jsem: "Dobře." Tak řekl: "Je tu jedna paní, která
trpí agorafóbií, a nechce opouštět svůj dům, tak jak ji vyléčíte?" Řekla jsem: "Dobře, když nemůže přijít, dejte mi její fotku; nemůžu
jít do jejího domu," - trochu náročnější. Řekla jsem: "Dobře, doneste mi její fotku." Přinesl mi její fotku. Jen jsem se na fotku
podívala. "Je taková už deset let," řekl. "Musíte ji vyléčit." Řekla jsem: "Dobře, pokusím se. Přinejmenším je velmi jednoduché tuto
nemoc vyléčit." A řekla jsem: "Jen ji nechte osm dní být." Ale nemohl odolat, tak šel tajně zjistit, co se děje. A když přišel do jejího
domu, nebyla tam. Byla venku se svým mužem, na pěkné procházce. A on se nyní o tom chystá vydat velmi pěkný článek.
Otázka: Považujete se za duchovního léčitele? Ne, vůbec ne. Ne léčitel. Nejsem vůbec žádný léčitel. Jsem člověk, který vám chce
dát vaši seberealizaci. Není to otázka duchovního léčení. Jsou také dva druhy duchovního léčení: jedním z nich jsou samozřejmě
lidé, kteří jsou realizovanou duší. Například onehdy jsme byli - někoho jsme potkali. (Kde to bylo, ten taxikář, který s námi jel?)
(Jogín: V Nottinghamu.) Řidič taxi, který přijel v autě, věděla jsem, že byl realizovanou duší. Takže jen ke mně začal mluvit. Také
cítil tu blízkost. Řekla jsem: "Brní vám někdy prsty?" Řekl: "Ano, velmi." Řekla jsem: "Jste léčitel?" "Ano", řekl, "jsem léčitel." Řekl:
"Jak to všechno víte?" Řekla jsem: "Cítíte se velmi provinile?" "Ano." "Ó," řekla jsem, "vím to." Řekl: "Jak to víte?" Řekla jsem:
"Nějak to vím. Vy se ale o tom chcete dozvědět." Protože byl realizovanou duší. Byl realizovanou duší. Ale existují léčitelé, kteří
nejsou realizovanými dušemi. Jsou to lidé, kteří používají duchy. Třesou se před vámi a křičí - to je velmi nebezpečné.
Realizovaná duše nemusí dělat nic. Pouze se vás dotkne a vy budete v pořádku. Nemusí se třást a mít všechny tyto záchvaty.



Protože jste tak naivní, musím říct, proto je zde takový problém. Velmi naivní. Na Západě jsme rozvinuli náš strom velmi dobře,
ale ne kořeny. O kořenech nevíme nic. Sama jsem byla překvapená, protože tady není ani žádná potucha. Ne tak v Indii - lidé v
Indii toto vědí. Oni to znají. Například dáváme mrtvé do kostela. V Indii by nikdo mrtvé do kostela nedal - je to svaté místo, jak to,
že sem dáváte mrtvé? Ale tak to je. Jste tak naivní, vím, a navzdory tomu, této naivitě, jste také velmi neústupní. Takže co teď
dělat? Je to pro mne někdy obtížná otázka. Nevadí. Vypracuje se to. Ano? Co říkal? Můžete vysvětlit, co myslíte tím, že energie
stoupá páteří? A není to jen ta samá věc jako brnění páteře, možná... Myslíte víc fyzického druhu? Vnímání posvátné bázně. Ano.
Vnímání... posvátné bázně? Ano, dává do spojitosti vnímání, které můžete mít v páteři, s vnímáním posvátné bázně. A možná
říká... To není, ne - nevím o takové věci. Nevím o tom. Je to - takto se to neděje. Víte, když Kundaliní stoupá, nic necítíte, vůbec
nic. Pouze na vrcholu hlavy vnímáte chladný vánek. Ano? A v dlaních cítíte vystupovat jistý chladný vánek. Ale na začátku
můžete cítit trošku tepla, protože když máte v těle příliš mnoho horka, můžete cítit trochu horka vycházet ven. Někdy se lidé, kteří
jsou velmi nervózní, trochu třesou, to je vše. Ale toto jsem nikdy nepoznala, je to možná nějaký druh něčeho divného, co odněkud
přichází, nevím. Viděla jsem všechny druhy permutací a kombinací, jak se dějí lidem. Například jeden muž seděl na zemi s
chodidly směrem ke mně - v Indii se to nedělá. Tak lidé řekli: "Jak můžete dát své nohy směrem k Matce? To se nedělá." Tak řekl:
"Ne, má Kundaliní se probudila a já budu skákat jako žába." Řekla jsem: "Kdo vám to řekl?" Ukázal mi knihu svého gurua, kde bylo
napsáno, že budete skákat jako žáby. Dovedete si to představit? Zeptala jsem se ho: "Vy se nyní stanete žábou?" Všechny druhy
permutací a kombinací: nevíte, kolik věcí je po celém světě publikováno. Dobře, chce vědět, jak je toto probuzení spuštěno -
probuzení Kundaliní. Je to velmi jednoduché, jak jsem vám řekla, prostě jako vyklíčení semene. To je moje práce. Ale jakmile to
udělám, musíte to dělat také. Ano? Slibte to. Řekla jste, že falešní guruové nebo učitelé mohou vést možná do pekla. Můžete
popsat peklo? V tomto příznivém čase, proč chcete vědět o pekle? Víte, je velmi dobře popsáno, když si přečtete jednoho z
těchto velkých básníků. Zejména, řekla bych, si přečtěte Williama Blakea. Ano? Je to už tak popsané, proč to chcete? Chci,
abyste vstoupili do Království Boha. Peklo je - když říkám "do pekla" - můžete dostat epilepsii. Viděla jsem lidi, dostávající
epilepsii, lidi stávající se blázny, opouštějící domy, utíkající pryč, napadající každého, zabíjející se navzájem, zabíjející sebe,
zabíjející své rodiče, násilníky, dávající se na drogy, dávající se na všechny věci, které jsou sebezničující. Myslím tím sebezničující
jako jedno slovo. Ano? Co lidé, kteří trpí těmito věcmi od narození? Ano. Dobře. Pokud takto trpí, pak je za to zodpovědné něco
jiného. Oni ale trpí, že? Ale ti, kteří netrpí a jsou normální a jdou k těmto guruům, platí za to peníze a dostanou to, pak
přinejmenším tyto velké guruy budete za to cítit zodpovědné, nebo ne? Co je to? Máte pocit, že neexistují žádní další guruové,
kteří... Ó, mnoho! Je jich mnoho. Ale nejsou na trhu. Je jich mnoho, mnohem víc. Mnoho... pardon? Existuje někdo, kdo by mohl
být prospěšný vám? Prospěšný vám? Komukoliv? Ano, existují. Ale jen se podívejte, v tomto davu hovořím k vám, ptáte se na
deset otázek. Oni nemají trpělivost. Nemají vůbec žádnou trpělivost. Řeknu vám, že jsou tak netrpěliví, všichni tito guruové, že se
vám o tom ani nesnilo. Prostě to nemohou snést. Požádala jsem jednoho muže, aby šel do Ameriky, s velkým přemlouváním,
protože jsem neměla čas tam zajet. Během tří dní odtamtud utekl pryč. Řekl: "Nemám čas na tyto hloupé lidi." Prostě to odvolal.
Protože jsem Matkou, mám s vámi trpělivost. Oni s vámi žádnou trpělivost nemají. Co mám dělat? Říkají mi: "Za dvanáct let
přijdeme a pomůžeme ti, Matko." Velmi dobře mě znají. Je jich tolik, tolik. Oni nějaké potkali; ale nechtějí mluvit k lidem, kteří jsou
- myslí si, že jsou hloupí. Nuže, co dělat? Myslí si, že všichni hledači jsou hloupí lidé. Co mám dělat? Nemají žádnou trpělivost.
Musíte mít matku, aby měla trpělivost, že? Nemá to konce, mé dítě. Tyto otázky nemají žádný smysl. Pokládáním otázek
nezískáte realizaci, to vám musím říct. Nemohu to zaručit. Nemohu to zaručit. Pokud to získáte, je to náhoda. Jestli to nezískáte,
je to náhoda. Tak buďte opatrní. Není potřeba diskutovat, přít se, diskusí to nezískáte. Poslechněte mě. Co se od vás chystám
získat? Toto je první místo, kde jsme měli tolik otázek. Musí tu být nějací Římani okolo, myslím, znovu narození. Jinak to
nedokážu vysvětlit. Chci říct, nikdo se neptal na tolik otázek, tak jako vy, které nemají žádný smysl. A podporovat tyto falešné
guruy, kteří od vás vzali peníze, narušili tolik lidí, podporující ďábelské síly. Je to něco překvapivého, že? Dobře, nevadí. Nuže, už
jsem vám řekla, že je to vše. Jestli chcete, abych se vrátila do Bathu, prosím, už žádné další otázky. Ale uvidíme, kolik zde
dostane realizaci. To je to hlavní. Hlavní není... Budete souzení svojí Kundaliní - pojďme se podívat. Dřív než budete soudit vy
mne, ona bude soudit vás. Takže se pojďme podívat, kolik z vás získá realizaci. Nemůžu vám to slíbit. To je hlavní věc, musím
říct. Dobře. Pojďme se podívat, jak to pracuje. Nuže, cokoliv jsem řekla, zapomeňte na to. Mějme příjemný vztah. Neměli byste se
cítit vůbec vinni, ať už jsem řekla cokoliv. Mohli jste být u gurua, mohli jste udělat cokoliv, o čem se předpokládá, že je špatné - v
pořádku. Prostě na to zapomeňte. Teď jen seďte v přítomnosti. Musíte být v přítomnosti, abyste získali svoji realizaci - to je ta
nejdůležitější věc. Narodili jste se na této zemi, abyste tím byli, jste lidskou bytostí, abyste tím byli. Nejste tu proto, abyste jen
promrhali svůj život A toto vám musím jako Matka říct, že ohledně toho musíte být pokorní. Jste ve velmi odlišném království.
Nic se tu neprodává, není to prodejna. Tady je svatyně. A ve svatyni musíte být pokorní, a musíte získat svoji realizaci: to by mělo
být vaším odhodláním. Ale kolik jich to dostane, to nemohu říct. Omlouvám se, ale to není něco, co bych vám mohla slíbit. Ale



pokud to bude pracovat na někom, budu velmi spokojená. To je moje práce. Nuže udělejme velmi jednoduché věci, bez
jakýchkoliv dalších otázek. Není třeba být kvůli tomu znepokojený. Pokud jste se nezeptali na jednu otázku, nic se neděje s vámi
ani s obecenstvem. Řeknu vám, dokonce i když byste položili sto otázek, nebyl by v tom žádný rozdíl. Musím říct, že zatím se
nikdo nezeptal na nic inteligentního, a myslím, že byste se teď raději měli otázek vzdát. Jsem na to poměrně dost inteligentní.
Nuže, mějme to způsobem, kterým se to musí vypracovat. Mějme to způsobem, kterým se to musí vypracovat. Jste-li hledači a
jste-li v přítomnosti, jsem si jistá, že to dostanete. Teď zapomeňte na minulost. Zapomeňte na minulost. Ještě o jednu věc vás
musím požádat, tak jako jsem žádala včera, že byste se neměli kvůli ničemu cítit vinni, protože vina přichází z minulosti. Takže
zapomeňte na minulost a musíte prohlásit, že nejste vinni. Je tu mnoho lidí, kteří jsou dobří, a ti to dostanou. Takže musíte
prohlásit: "Já nejsem vinen." Měli byste mě oslovovat Šrí Mátadží, což je obtížné. Můžete mi říkat Matko, aby to bylo jednodušší -
jakkoliv chcete. Takže musíte říct: "Matko, já nejsem vinen," jednoduše před začátkem tohoto procesu. Nuže, musíme být ve
svých srdcích pokorní, protože chceme vstoupit do království Boha. Ale ten, kdo se to pokouší udělat, když po celou dobu na tu
osobu útočíte, jak tam půjdete? Jak tam vstoupíte? Jen se na to podívejte. Jaký je náš postoj? Je správný? Není přiměřený, ještě
ne. V pořádku. Takže si sundáme boty, aby nám mohla Matka Země pomoci. Jeden z velmi důležitých elementů je Matka Země.
A tato Kundaliní je umístěna v křížové kosti, a spodní čakry jsou vytvořeny z elementu Matky Země. Takže jen sundejte boty,
velmi snadno, abyste se dotýkali Matky Země svýma nohama. Tato Matka Země je velice důležitá. Kdokoliv, kdo nechce tuto
zkušenost, prosím, měli byste odejít nyní, kdokoliv, kdo nechce... Odejděte. Nerušte ostatní. Budete laskaví. Musíte být zdvořilí.
Musíte být zdvořilými lidmi. Nerušte ostatní. Pokud to nechcete mít, dobře. Je to v pořádku, můžete jít. Ti, kteří byli včera v
Bristolu, vědí, jak tvrdě jsem pracovala na tolika lidech celé hodiny, abych jim dala realizaci. A je to nevděčná práce. Řeknu vám,
je to nevděčná práce, protože dokud se neupevníte, je to takové plýtvání, je to neskutečné plýtvání. Je to k ničemu, protože jim
dáte realizaci, oni se neupevní, a je to takové plýtvání. Nuže, věk nerozhoduje, rasa nerozhoduje, komunita nerozhoduje. Jestliže
jste lidskou bytostí, tak to pracuje - je to takto jednoduché. Takže nyní jen musíte položit ruce rovně do svého klína, seďte
pohodlně. To je důležité, protože nechci, abyste se cítili nepříjemně, a začali se kvůli tomu vrtět. Prosím, musíte si sundat boty,
protože tu jsou tibetské problémy. Jestliže chcete mít realizaci, sundejte si boty, ano? Ano, jen je sundejte. Je to lepší. Ponožky,
ano. Bude to lepší, protože na vás chci pracovat, zcela jistě jste hledači, že? Takto položte ruce. Ano. Hm. Začínáme. Nyní.
Navzdory všemu je to dobré. Není to tak špatné. Levá ruka, jak jsem vám řekla, reprezentuje levou stranu, emocionální stranu; a
pravá strana je ruka, která reprezentuje akci. Nuže toto je přání, které máme, přání. Takže položte ruku přání takto na levou
stranu, po celou dobu rovně, zatímco uvolňujeme naše čakry. Protože některé čakry jsou zvětšené a musí se uvolnit. Můžete to
udělat sami a jak to udělat, to vám hned řeknu. Na levé straně, se budeme dotýkat těchto center. Jedno je v srdci, kde sídlí Duch.
Pak jedno je na horní části břicha. A pak další je na spodní části břicha - všechna jsou na levé straně. Nuže, pak jedno je tady. To
je centrum, kde, když jste napadeni, se cítíte vinni. Takto, tady, na levé straně krku. Další je pak tady, a tady možná musíme
požádat. A pak vystoupíte sem, do oblasti velké fontanely, kde vás požádám, abyste položili dlaň na vrchol fontanelní oblasti.
Zrovna teď je to horké, ale bude to v pořádku. Pusťme se do toho. Je to velmi jednoduché. Po celou dobu musíte udržet zavřené
oči, protože tady se nejedná o žádnou hypnózu, nic podobného. Musí se to stát uvnitř vás. Pozornost je vtažena dovnitř a je lepší
mít zavřené oči, protože když máte oči otevřené, Kundaliní nemusí stoupat. A nijak vás to neobtěžuje, nedělá vám to žádné
potíže, nic takového, a cítíte se neobyčejně uvolněně a cítíte se příjemně. V pořádku. Tak nyní zavřeme oči. Nejprve, prosím
neciťte se kvůli ničemu vinni, dokonce ani kvůli tomu, že jste se ptali, neciťte se vinni. Cokoliv jsem řekla, prostě to zapomeňte.
Buďte k sobě laskaví. Buďte k sobě velmi laskaví. A musíte si sami sebe vážit. Nuže, v této fázi vložte pravou ruku na srdce, na
levé straně. Na levé straně je srdce, tak položte pravou ruku na srdce. Mějte oči stále zavřené a pokuste se pohlédnout do svého
srdce ve smyslu, že do srdce položíte pozornost a řekněte - musíte mi nyní položit otázku, skutečnou otázku, která je inteligentní.
Zeptejte se: "Matko, jsem Duch?" Položte tuto otázku třikrát: "Matko, jsem Duch?" Zeptejte se třikrát: "Matko, jsem Duch?" (Příliš
levé strany... Hm.) Teď zvedněte ruku - chci říct, spusťte ruku na břicho, na horní část na levé straně. Spusťte ruku na levé straně
na vrchní část břicha. Zde je další centrum, centrum Prapůvodního mistra. Tím, jak se stanete duchem, se stanete mistrem,
stanete se guruem. Nyní se logicky musíte zeptat další otázku: "Matko, jsem svým vlastním mistrem?" Položte otázku: "Matko,
jsem svým vlastním mistrem?" Zeptejte se takto třikrát. Toto je moudrá otázka. Jste svým vlastním mistrem, nepotřebujete
vůbec žádného mistra. Já nejsem vaším mistrem, jsem jenom vaší Matkou, to je vše. Teď. Poté, co položíte tuto otázku, opět
spusťte ruku na spodní část břicha. Toto je velmi důležité centrum, které se nazývá Svádhištána, a stará se o vaši aortální pleteň.
Nyní zatlačte prsty dovnitř a řekněte na tomto místě - protože tady musím přiznat, že nemohu překročit vaši svobodu. Máte
svobodu volby. Pokud chcete mít pravé vědění, musíte o něj požádat, nemohu vás nutit. Takže musíte požádat: "Matko, prosím,
dej mi pravé vědění, dej mi čisté vědění. Přeji si čisté vědění, techniky čistého vědění," což je další význam slova ´jóga´. Toto
musíte říct šestkrát, protože v tomto centru je šest okvětních lístků. Je zde také šest pletení, částí aortální pleteně. (Hrozné! Levá



svádhištána.) Hm - nyní. Opět se cítíte vinni. Prosím neciťte se vinni. Prosím neciťte se vinni. Neciťte se vinni kvůli ničemu.
Neudělali jste nic špatného. (Ach, teď je to lepší.) Nyní znovu zvedněte ruku na vrchní část břicha, kde je centrum Prapůvodního
mistra. Protože jste požádali o techniky, řeknu vám, že musíte na tomto místě prohlásit: "Já jsem svým vlastním mistrem." Jen
to řekněte. Musíte to říct desetkrát s plnou důvěrou, řekněte: "Matko, já jsem svým vlastním mistrem." Protože je zde deset
podpletení, jako valencí, máme těchto deset pletení. Ach! Zapomeňte na své mistry. A zapomeňte na všechno otročení. Ha! V
pořádku. (V pořádku. Dobře.) Desetkrát. V pořádku. Dobré. Desetkrát. Nyní zvedněte pravou ruku na srdce, znovu na své srdce.
Zde sídlí váš Duch. Opět v technice, prohlaste - toto je mantra, kterou musíte v tomto místě říct: "Matko, já jsem Duch." Ve vší
pokoře, ve vší slávě přijměte: "Matko, já jsem Duch." (Dobré, velmi dobré.) Musíte to říct dvanáctkrát. Ale neciťte se vinni. Nuže,
musím vám říct, že Bůh je oceánem lásky. Je oceánem milosrdenství. Ale nejlepší je, že je oceánem odpuštění. Takže se prosím
neciťte vinni, protože jaký hřích můžete spáchat, který by On nemohl odpustit? Zpochybňujeme Jeho sílu odpuštění, když se
cítíme vinni. Prosím, neciťte se vinni. Bez pocitů viny, řekněte: "Matko, já jsem Duch." (Dobře. Ach, je to lepší.) Dvanáctkrát,
protože je tam dvanáct okvětních lístků. (Levé nábhí. Je to víc nalevo, to je v pořádku. Napravo nic není. Ach! Lepší. Ale levého
nábhí je příliš. Posouvá se to odtud.) Nuže, posuňte ruku nahoru a položte ji, pravou ruku - musíte pohybovat pravou rukou, levou
ruku směrem ke mně - dejte ji na levou stranu krku. Na začátek, téměř se dotýkejte levé strany míchy a lehce ji stlačte. Tady,
musíte to dělat zepředu, vezměte ruku zepředu, ne zezadu, ale zepředu - pevně držte. Zde musíte říct, s plnou důvěrou, s plnou
láskou a porozuměním sami sobě: "Matko, já nejsem vinen." Prosím, řekněte to šestnáctkrát. A jestliže se cítíte příliš vinni, bude
lepší, když to řeknete sto osmkrát, abyste se potrestali, jestliže jste k tomu příliš shovívaví! (To je dobré. Stoupá to do ádžni.
Ach!) Nyní zvedněte ruku na vrchol, na vrchol čela napříč. A držte čelo. Tady - víte, jak jsem vám řekla, že je to centrum Krista -
musíte všem odpustit. Někteří lidé mohou říct: "Je to velmi obtížné, Matko, jak můžeme odpustit?" Ale je to mýtus, že někomu
neodpustíte nebo někomu odpustíte, protože když neodpustíte, trpíte vy, ne ten druhý. Tak prosím řekněte: "Matko, všem
odpouštím." Budete překvapeni, když to řeknete ze svého srdce, toto centrum se otevře. Lepší. Nyní, jestli se pořád cítíte vinni,
bude lepší, když položíte ruku na zadní stranu hlavy. Pevně držte - všichni by to měli udělat - a jednou provždy řekněte: "Ó, Pane,
odpusť mi, jestli jsem se dopustil nějaké chyby." Jen jednou provždy; ale neciťte se vinni poté, co to řeknete, a ani předtím. Prostě
to řekněte: "Ó, Pane, odpusť mi, jestli jsem řekl něco špatného nebo jestli jsem proti Tobě udělal cokoliv špatného." Držte zátylek,
zadní část hlavy. Zadní část hlavy - jak to nazývají zrakový lalok. Třikrát. Ale neciťte se vinni. Neciťte se prosím vinni. To je velmi
důležité. (Jdou opět do viny. Lepší. Hm - stoupá.) Řekněte ze svého srdce: "Pokud jsem udělal cokoliv špatně," - ale nepočítejte
to, jen to všeobecně řekněte. Nepočítejte, co jste udělali špatně, ať už to bylo cokoliv. Prosím, nepočítejte to. Jen řekněte: "Pokud
jsem se dopustil něčeho špatného, prosím odpusť mi." To je vše. Protože jste Duchem; a pokud jste Duchem, co špatného
můžete udělat? Musíte se jen stát duchem, to je vše. Vystupujete z bahna jako lotos. (Hah!) Nyní dejte ruku na vrchol hlavy na
oblast velké fontanely, která byla v dětství měkká, které se říká "taloo". Stlačte ji svojí dlaní a pohybujte kůží na hlavě. V tomto
místě znovu - další část jógy - nemohu překročit vaši svobodu, protože musíte stoupat ve své vlastní svobodě a slávě. Takže
musíte říct, že si přejete svoji realizaci, a že bych vám měla dát vaši realizaci. Takže musíte říct: "Matko, chci svoji realizaci.
Prosím, dej mi moji realizaci." A to musíte říct sedmkrát, protože tady je sedm čaker, sídla sedmi čaker, v mozku. Nuže. Silně
zatlačte a pohybujte ve směru hodinových ručiček. Silně zatlačte - dlaní. Teď položte svoji ruku, prosím, dolů. A zvedněte levou
ruku, a vnímejte, jestli tam vychází chladný vánek. Posouvejte ji nahoru a dolů. Zaměřte tam pozornost. Okolo deseti, patnácti
centimetrů - jen s ní pohybujte nahoru a dolů. Teď druhou rukou. Sledujte to s touto rukou. Na vrcholu hlavy. (To je vše... Protože
tu sedí tolik sahadža jogínů; nevím ale, jestli to tito lidé cítí.) Teď druhou rukou stejně. (Je to jako hora.) Vyměňte ruce, prosím.
Znovu. Vnímáte chladný vánek? Nuže, pro vaši informaci, máme mnoho lidí, kteří jsou realizovanou duší, kteří přijeli do Bathu. A
ti se o vás postarají. Můžete teď položit takto ruce. Ti, kteří necítí chladný vánek, zvedněte nejprve své ruce. Zvedněte je nahoru.
V pořádku. Teď pojďte. Sahadža jogíni by měli přijít a podívat se na ně. Cítíte chladný vánek? V hlavě? V hlavě. Cítíte se
uvolněně? Dobře, fajn. A co vy, od Tibeťanů? Calebe - je dobrý, dobrý, prospívá! Calebe, podívej, tento od Tibeťanů. Je hledač skrz
na skrz. Dostal to? Ne? Byl u nějakého gurua, ... jen se podívejte na jejich čakry, jaká mají napadení. Jen zapracujte na čakrách.
Ach, lepší. Teď je to lepší. Ale měli byste to cítit v rukách. Držte ruce takto. Musíte vnímat ruce. Pardon? Stává se to chladnější.
Nejprve je to horké. Ruce jsou teď horké? V pořádku. Je to zázrak, že? Položte levou ruku na břicho, sem. Ne, na tuto stranu.
Pravou ruku směrem ke mně, ano. Teď je to dobré. Cítí horko, to je vše. Ale dostane to. Jen bude... ne, dej ji na játra - levou ruku
na játra, ano. On sám je doktor, víte? Dostala to ta paní, co pokládala otázky? Co říkáte? Ne? Teplo? Kde je napadena? Cítí to?
Dobře, dobře. To je pěkné. Má višudhi. Má višudhi. Nechte ho, ať se zeptá: "Jsem nedílnou součástí celku?" - to bude pracovat,
protože má napadenou višudhi. Ano? Bože, díky Bohu! V pořádku. Ano, co je to? Tolik levé strany, řeknu vám, opravdu. Hm. Co vy,
proč nepracujete? Co říkáš, Calebe? Kdokoliv, kdo to necítil, prosím zvedněte ruce. Přišli až sem, aby vám pomohli, někteří přišli
ze severu země. Ano, pane. Někdo tam. Vidíte? Všichni mě jen pozorujte bez přemýšlení. Jen mne bez přemýšlení



pozorujte.Veřejný program, Bath, Anglie, 7. srpna 1984 Klaním se všem hledačům pravdy. Je to taková radost, přijít do tohoto
starobylého města Bathu. Římané, kteří zde žili, se v dnešní době tolik změnili, že je nemožné určit, kdo byl Říman. Život se v
těchto moderních časech značně změnil a názory na život se také velice změnily. Jak se společnost vyvíjela, dosáhli jsme stavu,
kdy začínáme přemýšlet: "Co dál?" Jakoby to, co chtěli Římané - moc - už jsme si jí užili, pak chtěli mít peníze, majetek - to
všechno už jsme si užili a viděli jsme tu nesmyslnost. A teď mimo to hledáme něco víc, něco dosud neznámé. Existuje tu vědomí,
že musíme hledat něco většího, vyššího, něco co je absolutní. Tento speciální druh (vědomí) v současnosti existuje v tisících,
měla bych říct v miliónech po celém světě. Nazývám to časem květů, kdy se musí tisíce stát plodem. Jde o výjimečný čas, velmi,
velice výjimečný čas zmiňovaný ve všech posvátných knihách jako čas vzkříšení, čas soudu, nebo krita juga v indických písmech.
O krita juze je velice jasně napsáno v indických posvátných knihách, že v tomto čase budou lidé spojeni s božským - sákšát.
Získají svoji realizaci, kterou nazývají "átma sákšátkár", a všechno bude hotovo, skončeno a završeno. Takto popsali moderní
časy. Ale na druhou stranu je moderní doba časem naprosté zmatenosti, naprostého relativismu, kdy lidé ve skutečnosti nevědí,
co dělat sami se sebou. Hodnotový systém, který byl zpočátku velice jednoduchý, do jisté míry zkostnatěl díky přílišným
omezením v životě, ve způsobu myšlení. A pak začali natolik prolamovat hranice, že ztratily všechny tvary. Existuje takové
promíchání barev, které jsme měli, že je těžké poznat, čím lidská bytost byla, čím je a čím bude. Otázka, které dnes čelíme, zní:
Narodili jsme se na tuto zemi, abychom žili, měli jídlo, nějaké pojištění a nějaké děti, vnoučata a pak zemřeli? Podobá se to
zvířecímu životu, že? Co je tak velkého na tom, být lidskou bytostí? Takže rozumíme jedné věci, že lidské bytosti mají schopnost
udělat něco velkého pro kolektiv, pro lidi, které je obklopují, pro společnost, ve které žijí. A toto samo uvnitř nás vyvolalo růst do
tohoto uvědomění si, že musíme najít způsob a metodu, prostřednictvím které budeme dělat věci pro kolektiv, pro zbytek světa.
Je to velice zjevné - toto uvědomění si, že nemůžeme žít sami, že musí existovat nějaký druh spojení s celkem, a že musíme najít
toto spojení, díky kterému můžeme skutečně šířit dobro, poctivost, blaženost míru. Nejdůležitější věcí je, že když začneme dělat
jakoukoliv takovouto práci, nebo jakoukoliv sociální práci nebo jakoukoliv pomocnou práci pro kolektiv, rozvineme si uvnitř sebe
jistý druh ega. Je to velmi běžná věc. Například jsem byla předsedkyní jedné organizace v Indii, nazývané Předsedkyně
nevidomých. A když chtěli pozvat guvernéra, víte, velmi význačné ženy, z velmi vysoce postavených rodin - velmi se mezi sebou
pohádaly o to, kdo bude sedět vedle guvernéra. Byla jsem jimi dočista ohromená. Řekla jsem: "Jelikož budete před nevidomými a
nevidomí nerozeznají guvernéra od jiného člověka, k čemu je bojovat kvůli tomu, kdo bude vedle guvernéra sedět? A bylo tak
překvapující, že se tento boj stal natolik tvrdým, že člověk nemohl najít řešení. Tak jsem použila jistý humor a řekla jsem: "Dobře,
uděláme to, že guvernérovi dáme na hlavu velké prkno a můžete, jako vrabci, sedět někdo na jedné straně a někdo na druhé!"
Pouze s tímto druhem humoru jsem dokázala neutralizovat jejich představy, protože dokonce, i když jsou tak vzdělané, jsou
všechny velmi dobře situované, jsou to všechno velmi zámožní lidé a chtějí pomoct ostatním, protože se myslí, že musíme
pomáhat chudým, lidem, kteří potřebují naše peníze, nebo možná naše vedení, a přijdou, věnují svůj čas, peníze a to všechno, a
dopadnou tak hloupě kvůli sociální práci. Takže to obnáší to, že když komukoliv zkoušíme pomoci, ve skutečnosti pomáháme
sami sobě. Poněvadž to nemůžeme snést uvnitř sebe, tak zkoušíme druhému pomoci. Problém ale je, že tu není to vědomí, a
proto lidé trpí buď kvůli egu nebo nějakému druhu podmíněností, když se přiblíží k jiné společnosti. Jako třeba jakákoliv
společnost, vezměme si nyní - například nyní jsem v britské společnosti, můžeme říct, nebo anglické společnosti. Když sem
přijdu, okamžitě se musím přizpůsobit této společnosti. Například, nosím tuto červenou značku. Tak každý se vám bude smát,
bude si z vás dělat legraci. Takže začnete uvažovat - co to je? A prostě ji smažete, protože si budete myslet, že je to něco
divného. Například v Indii, když půjdete ve vesnici a nalíčíte se rtěnkou, lidé řeknou: "Co se děje s touto ženou, proč si dává
rtěnku?" víte, neměla by ji používat. Tak pak se bude každý smát a bude vidět, že je to něco divného, co dělá, a ona se pak bude
snažit přizpůsobit se jejich požadavkům. A takto se dostáváme do našich podmíněností. Takže když se vyrovnáváte se
společností, buď si rozvinete ego, nebo si rozvinete superego nebo vaše podmíněnosti. Takže v čem je problém, proč si tyto věci
rozvíjíme? Neměli bychom. Měli bychom si stát za svým, být, čím jsme, a měli bychom vidět celý svět jako svědek. Takže
problém je v tom, že když jednáte se společností, musíte vědět, že jste nedílnou součástí celku, že každý, koho vidíte, ať už je to
Angličan, Ind nebo Arab, jsou nedílnou součástí jedné obrovské bytosti nazývané Bůh Všemohoucí. A když tyto části nejsou
probuzeny, myslí si, že jsou odděleni a bojují mezi sebou nebo se vzájemně podmiňují nebo napadají ego a takto to pokračuje.
Ale jakmile si jsou vědomi této kolektivity, že jsou nedílnou součástí celku, stanou se jedním, začínají se pohybovat v jednotě.
Například v pokusu s héliovým plynem zjistili, že když začnete snižovat teplotu héliového plynu, všechny molekuly, které s teplem
bojovaly, se prostě zchladí, zklidní, a začnou být tak kolektivní, že jejich pohyb jde stejným směrem, jako ptáci se pohybují podle
vedoucího, stejným způsobem začne pohyb. Toto se musí stát uvnitř nás, když hovoříme, že musíme mít v tomto světě mír, že
musíme mít ty nejlepší věci a že by lidé měli žít mírumilovně a šťastně. Musíme vědět, že lidské bytosti, tak jak jsou, potřebují
proměnu. Dokud se nepromění do tohoto nového vědomí kolektivity, nemohou se přizpůsobit společnosti nebo druhému



člověku. Také, uvidíte, že potkáte přítele, řeknete: "Je to můj přítel," nebo "je to můj bratr," nebo "je to moje sestra" - začíná
přicházet toto "moje" a cítíte, že je to velice blízký vztah. Ale najednou objevíte, že: "Ne, je to můj nepřítel." A pak se můžete stát
takovými nepřáteli, že byste nevěřili, že jste se kdy přátelili, a také že odhalíte druhého do takové míry, že jste sami překvapeni.
Toto se nám stává, protože nevíme o druhém člověku, se kterým se přátelíme, že je také nedílnou součástí celku; a že v něm
musíme probudit to uvědomění, takže pochopí, že jsme všichni nedílnou součástí celku. Nyní, uvnitř nás leží síla, která nás činí
kolektivně vědomými. A tato síla leží v trojúhelníkové kosti nazývané sakrum a známe ji jako Kundaliní, ale v Bibli je popsána jako
Duch Svatý. Nuže, tento Duch Svatý, o kterém víme z Bible, je pro mnoho lidí velmi nejednoznačný, protože není jasně popsáno,
co tento Duch Svatý je. Zeptala jsem se jednoho kněze, řekla jsem: "Co myslíte Duchem Svatým?" Tak řekl: "Jsem agnostik." Tak
jsem se ho zeptala: "Tak co tam tedy děláte? Jestliže jste agnostik, jestliže v to nevěříte, tak co tam děláte?" Řekl: "Dělám svoji
práci." Takže celá věc se pro ně redukuje na zaměstnání, když to nedokážou vysvětlit. Ale může to být velice jasně vysvětleno, že
to je síla Prapůvodní Matky. Máme Otce a Syna, ale co Matka? Slyšeli jste o otci a synovi bez matky? Takže toto je Prapůvodní
Matka, která je Svatým Duchem, a je uvnitř nás odražena jako Kundaliní v trojúhelníkové kosti. Tato trojúhelníková kost je velmi
důležitá, protože byla Řeky nazývána "sakrum", což znamená "svatá". Takže oni věděli, že na tomto místě existuje něco
posvátného, nějaká síla, nebo možná věděli, že to je Svatý Duch. Ať už to bylo cokoliv, věděli to, protože ji nazývali svatou kostí.
Nuže uvnitř nás je sedm center, jak jsem vám včera v Bristolu vyložila, že máme uvnitř sebe sedm center, která jsou subtilními
centry. Tato centra uvnitř nás existují. Můžete se mě ale zeptat: "Matko, proč bychom tomu měli věřit?" Neměli byste, neměli
byste mi věřit, ale vezměte to vědecky jako hypotézu. A když vám ji dokážu, tak budete vědět, že to, co říkám, je pravda. Takže
tato centra spočívají uvnitř nás a navenek se projevují hrubým způsobem v různých pleteních, o kterých vědí doktoři. Tato centra
existují, a velice jemný bod - jako první centrum, jak jsem vám řekla, je centrum nevinnosti. Druhé je centrum naší tvořivosti. Třetí
centrum je centrem našeho shánění. Sháníme potravu, pak sháníme přístřešek, pak sháníme peníze, majetek, moc, lásku:
všechno to přichází skrze toto centrum, které se navenek projevuje jako solární pleteň. Nad tím je centrum - nazýváme ho
centrem Matky, protože toto centrum je tím, které vám dává ochranu. Tohle centrum má tu zvláštnost, že pod ním leží hrudní
kost. A v hrudní kosti, se asi do dvanácti let vytvářejí protilátky. Jsou jako vojáci Matky a tito vojáci jsou k dispozici v hrudní kosti,
a hrudní kost je zodpovědná za všechny tyto vojáky. Když je tu nějaký útok nebo je tu něco, co vás vyděsí, hrudní kost začne z
ničeho nic pulzovat. Když začne pulzovat nebo se pohybovat, pak výsledkem toho je, že protilátky dostanou informaci - tak jako
dostáváte informace prostřednictvím éteru. Nevidíte éter, ale získáváte informace - stejným způsobem, jsou jako radiopřijímač, a
obdrží informace, a začnou napadat všechno, co se pokouší vyrušit vaši osobnost. Pak nad tím je centrum, které nazýváme
Višudhi čakra, což je centrum, kde lidské bytosti zvedly svoji hlavu. Toto je centrum, které z nás vytvořilo lidské bytosti, a pouze z
tohoto centra stoupá ego a superego, protože je to centrum kolektivity. Protože prostřednictvím tohoto centra mluvíme,
hovoříme skrze něj, máme skrze něj s ostatními lidmi spojení, a jako reakce je v nás vystavěno ego a superego. Když je uvnitř nás
vystavěno, staneme se osobností - Jsem někdo, on je někdo, ty jsi někdo - v tomto bodě se staneme osobou, která má vědomí
"já". Například pak řeknu: "Mám rád toto, chci toto." Řekněme, že povím: "Jsem Indka," vy řeknete "Já jsem Angličan." Začínají
všechna tato chybná ztotožňování se, protože se stáváte jednotlivcem, který se snaží ztotožňovat s mnoha věcmi. Takto se
stáváme oddělenými od této síly. Je to svoboda, kterou jsme dostali, kde se musíme my sami poučit z našich pokusů a omylů,
co je správné a co je špatné. Pak nad tím leží toto centrum - Kristovo. Toto je okno Krista, měla bych říct. Ale toto centrum je
velmi důležité, protože toto centrum řídí dvě instituce - ego a superego. Proto se říká, že Kristus zemřel za naše hříchy. Když
probudíte v tomto centru Krista, tak On vysaje obě instituce nebo oba tyto útvary podobné balónu. On vysává, takže naše karmy -
o kterých mluvíme, že jsme udělali špatné karmy a udělali jsme toto a tamto - všechno to, naše hříchy a naše podmíněnosti jsou
všechny vysáty. A my vstoupíme do království Boha, kterým je limbická oblast v lékařské terminologii. Ale odtud musíte
proniknout a toto proniknutí je cílem, je cílem, kterým musíte projít ven, a je umístěno v oblasti velké fontanely, kde získáte svůj
křest. Ale křest, jak jsem vám včera řekla, je jen vyumělkované cvičení. Skutečný křest je tehdy, když tento Duch Svatý stoupá a
vy začnete skutečně vnímat chladný vánek na vrcholu své hlavy. Je to zázrak. Je! Nevěřit na zázraky není správné. Měli byste se
udržovat otevření. Dokonce můžete být intelektuálem, ale musíte v tom být poctiví, že když neznáte zázrak, to neznamená, že
zázraky neexistují a že se zázraky nedějí. Ale držme se pohledu vědce, který vidí, který chce sám pro sebe zjistit, jestli to tak je.
Nuže, tento zázrak se děje, když Kundaliní stoupá, proniká všemi centry a proniká tudy. Nuže, jak jsou tato centra vytvořena,
bychom měli vidět velmi jasně. Ve svém těle máme autonomní nervový systém. ´Auto´ je slovo, které znamená ´sám sebe´. Ale
kdo je toto ´sebe´? Kdo je toto ´auto´? Doktoři to nevědí, jen to pojmenovali ´autonomní´. Toto ´autonomní´ má dva systémy:
jeden je sympatikus a druhý parasympatikus. Sympatický systém používáme, když jsme ve výjimečné situaci, protože řekněme,
že běžíme velmi rychle, pak sympatikus začne působit a srdce začne velmi silně pulzovat. Také tep je mnohem rychlejší než
normálně. Toto je způsobeno aktivitou sympatiku. Vždy můžete zvednout frekvenci srdečního tepu, ale snižuje se automaticky.



Jak? Je to způsobeno parasympatikem, který je ve středu. Tyto tři kanály, jak vidíte, jsou kanály - ten na levé straně je levý
sympatický kanál, ale je to subtilní kanál, který se navenek projevuje jako levý sympatikus. Pak pravá strana je pravý sympatikus,
a v centru je parasympatický nerovový systém, který je také zodpovědný za náš evoluční vývoj. Takže nyní jsme se vyvinuli do
lidského stadia. Toto není konec, protože kdyby to byl konec, všechno bychom věděli. My ale všechno nevíme. Musíme vskočit
do jiného vědomí, které popsal Kristus jako druhé narození; ale ne těla, nebo výměny oblečení nebo dělání něčeho navenek, ale je
to stanutí se uvnitř, které vás něčím udělá. Něčím se stanete. Je to otázka stanutí se. Není to tak, že se jen stanete členem
nějaké skupiny, nebo řeknete: "Dobře, náležím této skupině." nebo "Nosím tento druh oblečení. Dělám tento druh věcí." To není
ono. Je to skutečné stanutí se, ke kterému uvnitř vás dojde, a které vás učiní realizovanou duší. Jestliže se něčím musíte stát,
jestliže se to musí stát uvnitř vás, pak bychom to měli nazývat skutečnou pravdou. Musí být cítit v centrálním nervovém systému,
tak jako jste se stali lidskou bytostí. Můžete vnímat špínu a nečistotu, můžete vnímat barvy, můžete vnímat nádherné vzory,
všechno, protože jste lidská bytost. Psovi je ale jedno, jestli je to špinavé, nečisté - necítí to. Takže stejným způsobem, když se
musíte stát něčím vyšším, pak to musí být vnímáno ve vašem centrálním nervovém systému. Není to jen mentální projekce, že
řeknete: "O, věřím tomuto, věřím tamtomu. Tamtomu nevěřím." Takto to vůbec není. Musí to být vnímáno ve vašem centrálním
nervovém systému, musíte to cítit na špičkách svých prstů. A to, jak to vnímáte, je velmi spontánní, protože je to živoucí proces.
Není to ani trošku obtížné, není to ani trošku náročné. Je to všechno vystavěno uvnitř vás; je to neobyčejně jednoduché. Jako
když jste semínko a jakmile jste zasazeni do Matky Země, spontánně vyrašíte. Je to tak spontánní událost, že je pro lidské
bytosti obtížné uvěřit, že to můžete udělat bez jakéhokoliv úsilí, nebo že za to nemůžete platit. Toto je pro lidské bytosti nemožná
situace: jak můžete cokoliv získat bez placení? Ale my dostáváme tolik věcí bez placení, a jestliže je toto ztělesněním vaší
evoluce, dosud jste za svoji evoluci neplatili, tak proč byste za ni měli platit? A nemusí tu být žádné úsilí. ´Sahadža jóga´ znamená
spontánní spojení s božským. ´Saha´ je ´s´, ´dža´ je ´narozený´, což je spontánní, vrozené. Každý má právo toto spojení s
božským získat. Další význam slova ´božský´ je ten, že síla Boha je všepronikající, dělá všechnu živoucí práci - jako např.
přeměnu květu v plod, různá roční období, toto všechno je živoucí díky této síle. A vy se musíte s tímto božským stát zajedno.
Musíte to cítit na špičkách svých prstů. Jóga také znamená obratnost, také to znamená naprosté vědění o této božské síle, jak s
ní zacházet, jak to vypracovat a jak ji používat. Probuzením Kundaliní získáte jako vedlejší produkt své fyzické zdraví. Mnohokrát
jsem řekla, že rakovina nemůže být vyléčena ničím jiným než probuzením Kundaliní. Včera jsem vám objasnila, čím je rakovina
způsobena, a jak ji Kundaliní vyčistí. Většina nemocí přichází, protože jsou centra vyřazena, přerušila se jejich spojitost s celkem,
nebo možná že něco v centrech chybí. Když Kundaliní stoupá, vyživuje je tak dobře, že s touto výživou všechna tato centra, vaše
mentální, fyzické, emocionální centra jsou naprosto uspokojena a ozdraví se. S tím dostanete dobré zdraví, kvalitní mysl a
hodnotný, vyrovnaný emocionální život. Ale úplně na závěr, když překročíte tuto hranici, je to místo, kde sídlí Bůh Všemohoucí.
Nuže, znovu říkám, že mi nemáte věřit, protože lidé v dnešní době také nevěří v Boha. Takže říkám, že toto je místo Boha
Všemohoucího - na vrcholu vaší hlavy, ale je odražen ve vašem srdci jako Duch; a jakmile se Kundaliní dotkne tohoto místa, z
rukou začne proudit chladný vánek. Nejprve cítíte vycházet chladný vánek vaší vlastní Kundaliní a pak skrze vás začne proudit
milosrdenství, a cítíte toto milosrdenství proudit ve svých dlaních jako chladný vánek. Takže se to děje. Jakmile se to jednou
stane, musíte se trochu upevnit, musíte porozumět, co to je a jak to udržet upevněné. Někomu to zabere nanejvýš jeden den, ale
některým lidem měsíc nebo podobně, a pak se stanete mistrem. Stanete se odlišnou osobností, stanete se tak mocnými a tak
milosrdnými; velmi milosrdnými a velice mocnými - jako Kristus. Když se lidé pokoušeli vrhat kameny na Máří Magdalénu - byla
prostitutkou, a On se proti tomu postavil. Neměl nic společného s prostitutkami jako takovými, ale postavil se proti lidem a řekl:
"Nyní ti, kteří nespáchali žádný hřích, mohou hodit kámen na mne." A nikdo by to neudělal, protože On byl tak mocnou,
milosrdnou osobností. A to je ono. Stanete se osobou ztotožněnou s pravdou. Nikoho se nebojíte, vždy říkáte pravdu a budete ji
říkat s velkou silou. Jako jste měli velkého básníka Williama Blakea, který mluvil o těchto moderních dobách, že v tom čase se
lidé Boha - což znamená lidé, kteří hledají Boha nebo kteří věří v Boha - se stanou proroky a budou mít sílu udělat proroky z
druhých. To je přesně to, co dělá sahadža jóga, že získáte svoji realizaci a začnete dávat realizaci druhým. Jako rozsvícená svíce
může rozsvítit další svíci, která není rozsvícená, a pak ta rozsvícená svíce rozsvítí mnoho dalších svící. Je to takto jednoduché.
Není tu nic k braní nebo dávání, je to prostě katalyzátor, že rozsvítíte jinou svíci a ten člověk osvítí další světlo. Takže tu není
žádný závazek, žádné dej a ber, ale je to jen jednoduché stanutí se, kterému můžete porozumět. Tady doktor Warren sám dal
realizaci tisícům lidí. Dokonce jsem nemohla jet do Madrasu, poslala jsem ho a on dal realizaci třem stům lidí. Například v Indii
máme někoho, kde dal realizaci deseti tisícům lidí. To je fakt. A vy to můžete potvrdit. Když vy sami dáte realizaci, budete
překvapeni, že můžete dát realizaci lidem a že je můžete léčit. Můžete jim dát mír a blaženost Boha. Tehdy se stanete kolektivně
vědomými; stanete se nedílnou součástí celku. Například mnoho lidí mělo včera napadenou Višudhi čakru - kvůli nějakým
důvodům, nějakým problémům, někdo měl zánět obratlů, někdo měl něco - a nemohli to překročit. Pouze museli třikrát říct:



"Matko, já jsem nedílnou součástí celku," a začali vnímat chladný vánek. Je to takto jednoduché. A začali vnímat chladný vánek,
protože tady měli blokádu. Takže je to velmi jednoduchá metoda, kterou může dělat dokonce i dítě, kterou můžete dělat vy, a
věřím, že dnes na tomto místě, které je tak nádherné, Bath, my všichni získáme tuto realizaci. Nechť vám všem Bůh žehná. Pokud
máte jakékoliv otázky, měli byste se mě zeptat. Ale včera se dva lidé ptali na tolik otázek. Promarnila jsem s nimi mnoho času a
pak odešli. Byli to jen lidé poslaní nějakým guruem nebo někým, kdo se jen pokoušel pokládat otázky, ztotožnění s nějakými
špatnými guruy. A zde sedí tolik lidí za vašimi zády, kteří byli za všemi možnými špatnými guruy a museli jsme je léčit a uzdravit
je. Někteří trpěli epilepsií, někteří rakovinou, někdo tím a někdo oním, a oni za to platili, aby dostali všechny tyto nemoci a
problémy. Někteří skončili v blázinci. Takže bych vás požádala, abyste se neztotožňovali s těmito guruy. Dokonce i když jste za
to platili - zapomeňte na to. To je jedno. Neztotožňujte se s nimi. Ztotožňujte se sami se sebou. A toto je vaše vlastnictví, je vaše
vlastní, měli byste to vědět. Toto je moje pokorná žádost na vás všechny. Nechť vám Bůh žehná. Mnohokrát vám děkuji. Jogín:
Nějaké otázky? Objevil jsem jistý přínos v tibetské brumlavé meditaci Nada Brahma. Je tato meditace slučitelná se sahadža
jógou? Vůbec. Ani trochu. Víte, tato Nada Brahma - co člověk získá je, že neustále brumláte a brumláte, a jednou přijde den, kdy
vaše hlava nepřestane brumlat. Řeknu vám, jaký to má důvod. Je to takto. Řekněme, že začneme říkat "Óm" nebo "Ham" nebo
podobně, nestaneme se (tím). Předpokládejme, že řeknu: "Jsem správcem tohoto místa" - stanu se jím? Když řeknu - jsem "Óm" -
stanu se tím? Můžeme být něčím tím, že to říkáme? Když něco prohlásíme, staneme se tím? Něco se musí stát uvnitř. Dokud se
toto nestane, nemá to žádný smysl, je to všechno vně. Můžete říct cokoliv. Někdo může říct - mám nějaké výhody, protože jsem
říkal modlitby. To není ono. Jde o naprostou přeměnu, kterou musíte mít. A toto jsou velmi nebezpečné věci, velmi, velmi
nebezpečné; protože nyní v Tibetu, například, sám Láma je troska, řeknu vám, je velká troska. Byla jsem v Číně se svým
manželem a byla jsem opravdu ohromená - můžete to nazývat propagandou, cokoliv - vidět ve Lhase, že tento džentlmen
nashromáždil takové bohatství, že by to mohlo být srovnáno s bohatstvím papeže. Byl zvyklý pít víno ze zlatého poháru, který byl
celý zdobený rytinou, a měl jich několik. Jeho talíř byl vyrobený ze zlata, všechno měl z ryzího zlata. A odkud získal peníze?
Představte si - od Tibeťanů, kteří jsou chudými lidmi. Jsou tak chudí: nemají žádné šaty, nic, čím by se zahalili. Neříkám, že je
komunismus moc dobrá věc, ale co říkám, že tito lidé je doopravdy vykořisťovali. Celá expozice o Lhase byla takovým
procitnutím. Ó, Bože, ti lidé ony chudáky oloupili, a kolik museli trpět. Když se nyní půjdete podívat do Tibetu, budete ohromeni.
Lidé nevědí, jsou tak zmatení. Nerozumí. Odevzdali všechno, co měli, tomuto panu Lámovi. Nyní všude cestuje, nikdo neví, co má
za lubem. Jaký užitek mohou poskytnout? Je to mýtus. Největší užitek je, že se stanete mistrem. Znáte každého a všechno. Víte,
co je Kundaliní, víte, jak dát realizaci druhým, a všechno, co musíte udělat. To je hlavní věc. Zpočátku máte dobrý pocit ze všeho,
dokonce i z pití. Stejným způsobem po nějakou dobu, když brumláte něčí jméno, můžete být na chvíli posednuti a můžete se cítit
fajn. Jako třeba TM (transcendentální meditace) má ten stejný problém. Lidé z TM říkají nějaké mantry: po nějaký čas se cítí
uvolněně, protože do jejich mysli přijde někdo jiný, získá převahu a začne řídit váš projev. A když začne řídit váš projev, cítíte se
uvolněně. Ale o uvolnění nejde. Nestanete se mistrem. Podstatné je, že když se stanete zajedno s celkem, tak jste uvolnění,
protože vás nic nevyčerpává. Neustále jste uvolnění. Ale podívejte se, jak tito lámové vypadají, všichni jsou vrásčití, můžete
spočítat jejich vrásky jednu po druhé. Hrozní lidé. Nemůžete říct, že by na nich bylo cokoliv skvělého. A co dobrého udělali?
Neviděla jsem žádného lámu, aby udělal pro někoho něco dobrého. Měla jsem příležitost jednou sedět vedle Dalajlámy na
jednom banketu, kde byl můj muž s premiérem a byl pozván a protože manželka premiéra by tam neseděla, tak jsem vedle něj
seděla já a cítila jsem takové teplo. A premiérem byl Lal Bahadur Šástri, věděl o tom všechno, o mně - a řekl: "Cítíte vedle něj
velké horko?" Protože on sám byl realizovanou duší. Řekla jsem: "Ano, příšerné." Řekl: "Dobře, tak posaďme mezi vás ministra
zahraničí." Posadil mě na druhou stranu a tam posadil ministra zahraničí. Dokud nejste realizovaní, tak to nepoznáte. A také vám
musím říct, že když jdete za těmito lidmi, je pro vás obtížné dostat realizaci - to také hraje roli, protože ve vás vytvoří problém.
Bez jakéhokoliv úsilí jdete do sympatického nervového systému. Bez snahy, jak jsem vám řekla, jdete do sympatického
nervového systému, takže se váš sympatikus zaktivuje. Když se zaktivuje váš sympatikus, posunete se buďto nalevo nebo
napravo. Když se přesunete nalevo, jdete do kolektivního podvědomí. To je místo v nás, kde je všechno mrtvé od našeho zrození.
A rakovina, jak jsem vám řekla včera, je způsobena bytostmi z této oblasti. A když jdete na pravou stranu - většina těchto lámů
vás posune napravo. Víte, že byl Hitler veden lámou? Jeho guruem byl Dalajláma. Učil ho, jak zaujmout lidskou mysl a jak je tam
dostat. Je to všeobecně známý fakt. Jeho guruem byl Dalajláma. Všichni tito lámové jsou takoví. Ale když jste realizovaní, jedině
pak budete vědět, co jsou zač. Například moje vnučka - bylo jí kolem pěti - je realizovanou duší; zatímco moje dcera a zeť
realizovanými dušemi nejsou. A jednou jeli do Ladaku a seděl tam láma, víte, na pahorku. A každý se mu chodil klanět, ale jí se to
nelíbilo. A když se mu šli poklonit rodiče, byla velmi rozzlobená - bylo jí teprve pět let. Jen takto založila ruce, stoupla si před něj.
Řekla: "Tím, že nosíte tyto dlouhé šaty, myslíte si, že se stanete realizovanou duší? Vy jí nejste. Nemáte žádné právo žádat lidi,
aby se vám klaněli. O co vám jde?" A byli tak vyděšeni a v rozpacích, řekli: "Toto neříkej,..." "Ne, proč se mu klaníte? Nesmíte se



mu klanět." Jen si to představte! Ale dokud nejste realizovaní... Je to také velmi obtížné, protože mají velice pěkné obchodní teze,
mají velmi pěknou reklamní agenturu. Například onehdy jsem byla ve Španělsku, byla jsem šokovaná. Tito lámové tam začali
další věc, že musíme jít na poušť Gobi. Představte si! Poušť Gobi je místo, kam půjdete jen jednu míli a budete vyřízení. Jít si na
poušť Gobi pro nirvánu. Takže vzít od lidí všechny peníze, pěkně je připravit a vzít zástupy lidí na poušť Gobi. Chudáci kráčející
vstříc smrti - a oni tomu říkají "toto je nirvána". Nikdy se nevrátí. Takže odešli do své nirvány, nevrátí se. Takto si to vymysleli.
Měla jsem lidi v Anglii - byl tam jeden člověk, nazývaný Ómkar. Jméno Ómkar mu dal nějaký - nevím, který láma mu dal toto
jméno, protože normálně jméno Ómkar nedostávají. Tak jsem řekla: "Kdo ti dal toto jméno?" Řekl: "Šel jsem do kláštera." "A co se
stalo?" Zlámali mu všechny kosti. Řekl: "Bili mě po zádech." Jen si to představte. Jak je to možné? Všechny jeho kosti byly
přelámané. A bylo nemožné mu dát realizaci, protože to bylo fyzicky nemožné. Ale pomalu a jistě se nyní zotavuje. Je jako
blázen. Jak můžete být krutí? Myslíte si tedy, že jsou Tibeťané ty pravé realizované duše? Co je tu od Tibeťanů k učení? Každý,
kdo je cizinec, nemusí být vzdělanou osobností. Cokoliv je napsáno v nějaké knize, nemusí být posvátné. Měli byste pochopit, že
všechny tyto věci přišly až po Buddhově smrti. Stalo se to s každým náboženstvím, s každou velkou osobností, která přišla na
tuto Zemi. Ale ve starých jeskyních svatí, kteří žili po Buddhovi, zapsali, že je to spontánní událost. Ale Buddha nemluvil o Bohu,
protože si myslel - ´Nejprve mluv o ´Já´. Protože když mluvíš o Bohu, lidé si začnou okamžitě myslet, že se stali Bohem. Takže
raděj mluvit o ´Já´; dej jim seberealizaci. Dokud nedostanou seberealizaci, jak budou rozumět Bohu?´ Takže se jim říká, Jemu se
říká Anyšvár, což znamená Ten, kdo nevěří v Boha, ateista. Není to tak. On to udělal záměrně, protože si myslel, že když budete
mluvit o něčem velmi vzdáleném, lidé budou žít ve fiktivním světě. Takže co On prakticky chtěl, bylo mít prvně seberealizaci a
pak teprve vědění o Bohu. Protože pro slepého člověka nemá žádný smysl říkat mu o všem, nejdřív mu řekni: "Musíš mít svůj
zrak." Onehdy jsme měli jednu ženu, která dělá buddhistické meditace, nemohla dostat svoji realizaci, lituji, že to musím říct, i
když to můžeme postupně vyřešit, ale nemohla ji získat. Protože, víte, Buddha sídlí uvnitř nás, na této straně, tady. A toto je část,
která velmi opuchne, když provádíte buddhistické meditace, a my ji musíme zmenšit pomocí jistých manter, jinak se nezmenší.
Člověk musí pro takovéto lidi tvrdě pracovat - to nevadí. Protože vy všichni jste hledači, je vaším právem to získat a já jsem zde,
abych pro vás pracovala. Nějaká další otázka, prosím? Žena v publiku komentuje, jak lidé nechtějí vědět o svém Duchu. Ano, to je
v Anglii problém. Já vím, já vím. Vím, že dnes je takový problém, že to nechtějí vědět a jsou velmi skeptičtí. Ale věci se nyní dobře
vypracovávají. Víte, koneckonců Bůh také dychtí po tom, aby to lidé dostali. Řeknu vám nyní, jak se to vypracovává. Například
onehdy, nebyla jsem tam, ale můj manžel viděl program o komikovi, který řekl, že dostal chladný vánek - víte, mluvil o zjevení.
Řekl: "Najednou jsem začal vnímat chladný vánek na zádech a nevím, co to bylo, ale cítil jsem se velmi uvolněně a mnoho lidí se
cítilo uvolněně, když seděli spolu se mnou." Neví nic, je velmi nejistý, co se týče chladného vánku, ale cítil to. Nazývá to zjevením.
Zrovna před tím, den nebo dva předtím, jsme mezi sebou diskutovali a řekli: "Matko, kolik lidí potřebuješ, aby nastal ten
syndrom?" Jak se jmenuje? Syndrom sté opice. Doufám, že jste o něj slyšeli, že když se stá opice naučí nějakou fintu, každá
opice kdekoliv začne tu fintu dělat, něco takového. Řekla jsem: "Bude to velmi brzy." A jen si představte, tento člověk začal cítit
chladný vánek na svých zádech. Nuže, přišel do televize a televize byla velmi, velmi skeptická, jak říkáte - velmi. Moc jsem se tím
nezatěžovala. Řekla jsem: "Ten čas přijde" - protože my nebereme žádné peníze, a nemůžeme platit žádné peníze za něco
takového. Když je někdo potká a řekne jim, že se bude konat tento program, že je tam někdo, kdo o tom všechno ví, okamžitě za
mnou přijdou. A nyní chtějí, abych měla program. A jakmile to takto začne, lidé přijdou. Potíž je v tom, že lidské bytosti mají tolik
zábran ze svého ega. Jsou značně necitliví, lhostejní. Navíc, řekněme, tradiční země, jako Řím, Egypt, zjistila jsem, že jsou
mnohem vnímavější k božskosti než k nesmyslným věcem. Budete překvapeni, v Římě - sedíme tady, tak vám to můžu říct - v
Římě nebyl žádný guru úspěšný. Žádný guru nebyl úspěšný. Ale když jsem tam přijela, jen pohledem na moji fotografii, jen
pohledem na moji fotografii byl starosta tak užaslý. Řekl: "To je božskost" - jen pohledem na moji fotografii. A ujal se toto, dal
nám halu zadarmo, publikoval to a vytvořil tolik plakátů a dal je všude. A velmi dobře to v Římě pracuje. Ale v Anglii ne. Deset let
tu tvrdě pracuji, ale Angličané jsou dosti ´tvrdí´ lidé. Nevadí, vypracuje se to. A také v Egyptě. Egypt je další místo, kde jsou lidé
velmi tradiční. Další jsem objevila v Řecku. Jsou velmi tradiční, v tradici se děje to, že se začnete učit děláním chyb. Věříte
Rasputinovi, věříte tomuto, věříte tamtomu; a pak začnete rozumět, co je realita, jak ji dosáhnete. A takto do toho přijdete. Ale
tady lidé jen čtou, čtou, čtou a nedostanou se nikam, jsou tak zmatení. Neobviňuji je kvůli tomu. Ale musím říct, že musí přijmout
realitu a pokusit se porozumět, že si ji nemůžete koupit, to za prvé, a nemůžete o ni usilovat. Je to spontánní, živoucí proces
živoucího Boha. Toto musíme pochopit. A jakmile to pochopíme, vypracuje se to, jsem si jistá. Rozumím tomu, že jsou lidé
takoví. A budete překvapeni, pracuji v Anglii deset let a nemáme tolik sahadža jogínů, jako v jiných zemích. Dokonce i Francie je
lepší, kupodivu. Francii se daří mnohem lépe a Švýcarsko je mnohem lepší. Ale Anglie je velmi nedostatečná a pracuji tu velmi
tvrdě. Samozřejmě Indie, tisíckrát více. Takže dobře, přijde to. Angličané jsou tímto způsobem velmi vyrovnaní - někdy příliš -
vyrovnaní, víte! Jedna věc je na nich dobrá, vědí, jak se smát sami sobě. Takže se to může vypracovat. Ona se ptá: Řekla jste, že



guruové často dělají víc škody než užitku. Jak poznáme, že vy neděláte víc škody než užitku? Ano, samozřejmě, možná, mohla
bych dělat, bez pochyby; musíte to nechat otevřené. Ale můžete hovořit s lidmi, kteří... Vždy, když jdete za nějakým guruem... ve
skutečnosti jsem zjistila, že když jdete za mnou, kladete mi otázky, ale když jdete za těmito lidmi, jdete po hlavě, absolutně
střemhlav. Znám lidi, kteří zaplatili šest tisíc liber, aby šli do Švýcarska a jedli pouze brambory, vodu z vařených brambor. A žili
tam bez jakékoliv otázky. Je to jeden ze znaků toho, že jste svobodní. Za druhé, musíte vědět, čím byli ostatní, kteří za mnou
přišli, co se jim přihodilo. Za třetí byste měli vědět - proč bych vám měla ublížit? Jaký je můj prospěch? Protože si od vás neberu
žádné peníze, nic takového. S boží pomocí si žiji velmi dobře. Snad jsem velmi dobře zaopatřená, nic od nikoho nepotřebuji, tak
proč bych to dělala? V jiném životě, kde jsem, jsem na velmi vysoké úrovni, tak proč bych k vám chodila? Proč? Co se od vás
chystám získat? Takže věrohodnost musí být ustanovena prostřednictvím žáků. Nikdy učedníky nevidíte. Prostě jdete po hlavě,
protože jste zhypnotizovaní. Ani o tom nepřemýšlíte. Dokonce ani nepokládáte otázky. Zeptala jsem se jich: "Proč jste se
nezeptali, proč si bere šest tisíc liber?" "Ó," řekli, "Matko, kráčeli jsme pod závojem." A člověk, který byl ředitelem té organizace ve
Skotsku se stal epileptikem, jeho dcera se stala epileptičkou, jeho žena se stala epileptičkou, a on také - pak přišel za mnou. Pak
ke mně v tom stavu přišel a vzala jsem je do svého domu, abych je vyléčila. Takže ti lidé, kteří byli u mě, například doktor Warren -
byl pacientem trpícím vysokým krevním tlakem, vším možným - byl vyléčen, nejen to, vyléčil mnoho lidí. A je jich tu tolik, kterým
bylo pomoženo. Lidé, kteří byli alkoholiky, drogově závislí, všichni se dostali do pořádku. Takže je musíte potkat a uvidět, jací
jsou, a můžete vidět, jak mluví, jaké mají znalosti. Ale u jakéhokoliv jiného gurua - je tam taková hierarchie, že se k nim ani
nedostanete. A někdo, s kým mluvíte, všechno říká zpaměti, není tam nic spontánního, nic; nic o tom nevědí. Takže
důvěryhodnost musí být ustanovena ze všeho nejdřív. Ale vy to neděláte s nikým jiným, jen se mnou. Je to pro mne dobré
znamení, že jsem vám dala svobodu. Říká, že všechny cesty jistě vedou do Říma. Mluvila jste o Dalajlámovi a tak co s ním je? Ne,
ale některé vedou také do pekla. To musíme vědět. Všechny nevedou do Říma, ale mohou vést také do pekla. Samozřejmě
všechny cesty vedou do Říma, pokud člověk, který vás tam vede, je správný průvodce. Nemůžete jít do pekla a pak, řekněme, zpět
do Říma. Nemůžete. Ale lidé, kteří jsou opravdovými průvodci, mohou. Neberou si žádné peníze, neberou. Dají vám realizaci.
Udělají z vás něco jiného. Udělají z vás poctivé, ctnostné a skvělé lidi. Je to velmi odlišná věc: nejsou to ti, co jen něco prohlašují,
nebo něco říkají. Nehromadí bohatství. Víte, váží si sami sebe, nejsou to paraziti. Nežijí na váš účet. Kolik vydělal Kristus? Máte
tak úžasný příklad Krista. Proč chodíte za kýmkoliv jiným? Vzal si nějaké peníze? Byl prodán za třicet zlatých. Kristus říkal:
"Nebudete mít smilné oči." Ráda bych věděla, kteří křesťané tady, kteří křesťané mají oči, které nejsou smilné. Máte nevinné oči?
Není ve vašich očích chtíč a lačnost? Postavte se sami sobě. Ti, kteří hovoří o těchto věcech, mají všechny tyto mnohem větší
hříchy než vy. Jak vás mohou zlepšit? Jsou těmi, kteří žijí z vlastnictví druhých, z peněz druhých. Budete žít z vlastnictví a výdělků
druhých? Nutí děti odejít z jejich domovů, prodat své domy, jít na ulici. Uděláte to? Pro kohokoliv? Brát peníze chudým, budete to
dělat? Jste tak ušlechtilí! Musíte porozumět. Používejte své mozky. Ale když dostanete svoji realizaci, rozvinete si tyto nevinné
oči. Oči jsou tak mocné. Dokonce pohledem na někoho těmato očima můžete dát realizaci. Můžete je vyléčit. Jako onehdy jsme
měli - jak se jmenoval ten člověk, co přišel...? Jeden novinář, víte, přišel a řekl: "Říká se, že můžete léčit lidi." Řekla jsem: "Dobře."
Tak řekl: "Je tu jedna paní, která trpí agorafóbií, a nechce opouštět svůj dům, tak jak ji vyléčíte?" Řekla jsem: "Dobře, když nemůže
přijít, dejte mi její fotku; nemůžu jít do jejího domu," - trochu náročnější. Řekla jsem: "Dobře, doneste mi její fotku." Přinesl mi její
fotku. Jen jsem se na fotku podívala. "Je taková už deset let," řekl. "Musíte ji vyléčit." Řekla jsem: "Dobře, pokusím se.
Přinejmenším je velmi jednoduché tuto nemoc vyléčit." A řekla jsem: "Jen ji nechte osm dní být." Ale nemohl odolat, tak šel tajně
zjistit, co se děje. A když přišel do jejího domu, nebyla tam. Byla venku se svým mužem, na pěkné procházce. A on se nyní o tom
chystá vydat velmi pěkný článek. Otázka: Považujete se za duchovního léčitele? Ne, vůbec ne. Ne léčitel. Nejsem vůbec žádný
léčitel. Jsem člověk, který vám chce dát vaši seberealizaci. Není to otázka duchovního léčení. Jsou také dva druhy duchovního
léčení: jedním z nich jsou samozřejmě lidé, kteří jsou realizovanou duší. Například onehdy jsme byli - někoho jsme potkali. (Kde
to bylo, ten taxikář, který s námi jel?) (Jogín: V Nottinghamu.) Řidič taxi, který přijel v autě, věděla jsem, že byl realizovanou duší.
Takže jen ke mně začal mluvit. Také cítil tu blízkost. Řekla jsem: "Brní vám někdy prsty?" Řekl: "Ano, velmi." Řekla jsem: "Jste
léčitel?" "Ano", řekl, "jsem léčitel." Řekl: "Jak to všechno víte?" Řekla jsem: "Cítíte se velmi provinile?" "Ano." "Ó," řekla jsem, "vím
to." Řekl: "Jak to víte?" Řekla jsem: "Nějak to vím. Vy se ale o tom chcete dozvědět." Protože byl realizovanou duší. Byl
realizovanou duší. Ale existují léčitelé, kteří nejsou realizovanými dušemi. Jsou to lidé, kteří používají duchy. Třesou se před vámi
a křičí - to je velmi nebezpečné. Realizovaná duše nemusí dělat nic. Pouze se vás dotkne a vy budete v pořádku. Nemusí se třást
a mít všechny tyto záchvaty. Protože jste tak naivní, musím říct, proto je zde takový problém. Velmi naivní. Na Západě jsme
rozvinuli náš strom velmi dobře, ale ne kořeny. O kořenech nevíme nic. Sama jsem byla překvapená, protože tady není ani žádná
potucha. Ne tak v Indii - lidé v Indii toto vědí. Oni to znají. Například dáváme mrtvé do kostela. V Indii by nikdo mrtvé do kostela
nedal - je to svaté místo, jak to, že sem dáváte mrtvé? Ale tak to je. Jste tak naivní, vím, a navzdory tomu, této naivitě, jste také



velmi neústupní. Takže co teď dělat? Je to pro mne někdy obtížná otázka. Nevadí. Vypracuje se to. Ano? Co říkal? Můžete
vysvětlit, co myslíte tím, že energie stoupá páteří? A není to jen ta samá věc jako brnění páteře, možná... Myslíte víc fyzického
druhu? Vnímání posvátné bázně. Ano. Vnímání... posvátné bázně? Ano, dává do spojitosti vnímání, které můžete mít v páteři, s
vnímáním posvátné bázně. A možná říká... To není, ne - nevím o takové věci. Nevím o tom. Je to - takto se to neděje. Víte, když
Kundaliní stoupá, nic necítíte, vůbec nic. Pouze na vrcholu hlavy vnímáte chladný vánek. Ano? A v dlaních cítíte vystupovat jistý
chladný vánek. Ale na začátku můžete cítit trošku tepla, protože když máte v těle příliš mnoho horka, můžete cítit trochu horka
vycházet ven. Někdy se lidé, kteří jsou velmi nervózní, trochu třesou, to je vše. Ale toto jsem nikdy nepoznala, je to možná nějaký
druh něčeho divného, co odněkud přichází, nevím. Viděla jsem všechny druhy permutací a kombinací, jak se dějí lidem. Například
jeden muž seděl na zemi s chodidly směrem ke mně - v Indii se to nedělá. Tak lidé řekli: "Jak můžete dát své nohy směrem k
Matce? To se nedělá." Tak řekl: "Ne, má Kundaliní se probudila a já budu skákat jako žába." Řekla jsem: "Kdo vám to řekl?" Ukázal
mi knihu svého gurua, kde bylo napsáno, že budete skákat jako žáby. Dovedete si to představit? Zeptala jsem se ho: "Vy se nyní
stanete žábou?" Všechny druhy permutací a kombinací: nevíte, kolik věcí je po celém světě publikováno. Dobře, chce vědět, jak je
toto probuzení spuštěno - probuzení Kundaliní. Je to velmi jednoduché, jak jsem vám řekla, prostě jako vyklíčení semene. To je
moje práce. Ale jakmile to udělám, musíte to dělat také. Ano? Slibte to. Řekla jste, že falešní guruové nebo učitelé mohou vést
možná do pekla. Můžete popsat peklo? V tomto příznivém čase, proč chcete vědět o pekle? Víte, je velmi dobře popsáno, když si
přečtete jednoho z těchto velkých básníků. Zejména, řekla bych, si přečtěte Williama Blakea. Ano? Je to už tak popsané, proč to
chcete? Chci, abyste vstoupili do Království Boha. Peklo je - když říkám "do pekla" - můžete dostat epilepsii. Viděla jsem lidi,
dostávající epilepsii, lidi stávající se blázny, opouštějící domy, utíkající pryč, napadající každého, zabíjející se navzájem, zabíjející
sebe, zabíjející své rodiče, násilníky, dávající se na drogy, dávající se na všechny věci, které jsou sebezničující. Myslím tím
sebezničující jako jedno slovo. Ano? Co lidé, kteří trpí těmito věcmi od narození? Ano. Dobře. Pokud takto trpí, pak je za to
zodpovědné něco jiného. Oni ale trpí, že? Ale ti, kteří netrpí a jsou normální a jdou k těmto guruům, platí za to peníze a dostanou
to, pak přinejmenším tyto velké guruy budete za to cítit zodpovědné, nebo ne? Co je to? Máte pocit, že neexistují žádní další
guruové, kteří... Ó, mnoho! Je jich mnoho. Ale nejsou na trhu. Je jich mnoho, mnohem víc. Mnoho... pardon? Existuje někdo, kdo
by mohl být prospěšný vám? Prospěšný vám? Komukoliv? Ano, existují. Ale jen se podívejte, v tomto davu hovořím k vám, ptáte
se na deset otázek. Oni nemají trpělivost. Nemají vůbec žádnou trpělivost. Řeknu vám, že jsou tak netrpěliví, všichni tito guruové,
že se vám o tom ani nesnilo. Prostě to nemohou snést. Požádala jsem jednoho muže, aby šel do Ameriky, s velkým
přemlouváním, protože jsem neměla čas tam zajet. Během tří dní odtamtud utekl pryč. Řekl: "Nemám čas na tyto hloupé lidi."
Prostě to odvolal. Protože jsem Matkou, mám s vámi trpělivost. Oni s vámi žádnou trpělivost nemají. Co mám dělat? Říkají mi:
"Za dvanáct let přijdeme a pomůžeme ti, Matko." Velmi dobře mě znají. Je jich tolik, tolik. Oni nějaké potkali; ale nechtějí mluvit k
lidem, kteří jsou - myslí si, že jsou hloupí. Nuže, co dělat? Myslí si, že všichni hledači jsou hloupí lidé. Co mám dělat? Nemají
žádnou trpělivost. Musíte mít matku, aby měla trpělivost, že? Nemá to konce, mé dítě. Tyto otázky nemají žádný smysl.
Pokládáním otázek nezískáte realizaci, to vám musím říct. Nemohu to zaručit. Nemohu to zaručit. Pokud to získáte, je to
náhoda. Jestli to nezískáte, je to náhoda. Tak buďte opatrní. Není potřeba diskutovat, přít se, diskusí to nezískáte. Poslechněte
mě. Co se od vás chystám získat? Toto je první místo, kde jsme měli tolik otázek. Musí tu být nějací Římani okolo, myslím, znovu
narození. Jinak to nedokážu vysvětlit. Chci říct, nikdo se neptal na tolik otázek, tak jako vy, které nemají žádný smysl. A
podporovat tyto falešné guruy, kteří od vás vzali peníze, narušili tolik lidí, podporující ďábelské síly. Je to něco překvapivého, že?
Dobře, nevadí. Nuže, už jsem vám řekla, že je to vše. Jestli chcete, abych se vrátila do Bathu, prosím, už žádné další otázky. Ale
uvidíme, kolik zde dostane realizaci. To je to hlavní. Hlavní není... Budete souzení svojí Kundaliní - pojďme se podívat. Dřív než
budete soudit vy mne, ona bude soudit vás. Takže se pojďme podívat, kolik z vás získá realizaci. Nemůžu vám to slíbit. To je
hlavní věc, musím říct. Dobře. Pojďme se podívat, jak to pracuje. Nuže, cokoliv jsem řekla, zapomeňte na to. Mějme příjemný
vztah. Neměli byste se cítit vůbec vinni, ať už jsem řekla cokoliv. Mohli jste být u gurua, mohli jste udělat cokoliv, o čem se
předpokládá, že je špatné - v pořádku. Prostě na to zapomeňte. Teď jen seďte v přítomnosti. Musíte být v přítomnosti, abyste
získali svoji realizaci - to je ta nejdůležitější věc. Narodili jste se na této zemi, abyste tím byli, jste lidskou bytostí, abyste tím byli.
Nejste tu proto, abyste jen promrhali svůj život A toto vám musím jako Matka říct, že ohledně toho musíte být pokorní. Jste ve
velmi odlišném království. Nic se tu neprodává, není to prodejna. Tady je svatyně. A ve svatyni musíte být pokorní, a musíte
získat svoji realizaci: to by mělo být vaším odhodláním. Ale kolik jich to dostane, to nemohu říct. Omlouvám se, ale to není něco,
co bych vám mohla slíbit. Ale pokud to bude pracovat na někom, budu velmi spokojená. To je moje práce. Nuže udělejme velmi
jednoduché věci, bez jakýchkoliv dalších otázek. Není třeba být kvůli tomu znepokojený. Pokud jste se nezeptali na jednu otázku,
nic se neděje s vámi ani s obecenstvem. Řeknu vám, dokonce i když byste položili sto otázek, nebyl by v tom žádný rozdíl. Musím
říct, že zatím se nikdo nezeptal na nic inteligentního, a myslím, že byste se teď raději měli otázek vzdát. Jsem na to poměrně



dost inteligentní. Nuže, mějme to způsobem, kterým se to musí vypracovat. Mějme to způsobem, kterým se to musí vypracovat.
Jste-li hledači a jste-li v přítomnosti, jsem si jistá, že to dostanete. Teď zapomeňte na minulost. Zapomeňte na minulost. Ještě o
jednu věc vás musím požádat, tak jako jsem žádala včera, že byste se neměli kvůli ničemu cítit vinni, protože vina přichází z
minulosti. Takže zapomeňte na minulost a musíte prohlásit, že nejste vinni. Je tu mnoho lidí, kteří jsou dobří, a ti to dostanou.
Takže musíte prohlásit: "Já nejsem vinen." Měli byste mě oslovovat Šrí Mátadží, což je obtížné. Můžete mi říkat Matko, aby to
bylo jednodušší - jakkoliv chcete. Takže musíte říct: "Matko, já nejsem vinen," jednoduše před začátkem tohoto procesu. Nuže,
musíme být ve svých srdcích pokorní, protože chceme vstoupit do království Boha. Ale ten, kdo se to pokouší udělat, když po
celou dobu na tu osobu útočíte, jak tam půjdete? Jak tam vstoupíte? Jen se na to podívejte. Jaký je náš postoj? Je správný? Není
přiměřený, ještě ne. V pořádku. Takže si sundáme boty, aby nám mohla Matka Země pomoci. Jeden z velmi důležitých elementů
je Matka Země. A tato Kundaliní je umístěna v křížové kosti, a spodní čakry jsou vytvořeny z elementu Matky Země. Takže jen
sundejte boty, velmi snadno, abyste se dotýkali Matky Země svýma nohama. Tato Matka Země je velice důležitá. Kdokoliv, kdo
nechce tuto zkušenost, prosím, měli byste odejít nyní, kdokoliv, kdo nechce... Odejděte. Nerušte ostatní. Budete laskaví. Musíte
být zdvořilí. Musíte být zdvořilými lidmi. Nerušte ostatní. Pokud to nechcete mít, dobře. Je to v pořádku, můžete jít. Ti, kteří byli
včera v Bristolu, vědí, jak tvrdě jsem pracovala na tolika lidech celé hodiny, abych jim dala realizaci. A je to nevděčná práce.
Řeknu vám, je to nevděčná práce, protože dokud se neupevníte, je to takové plýtvání, je to neskutečné plýtvání. Je to k ničemu,
protože jim dáte realizaci, oni se neupevní, a je to takové plýtvání. Nuže, věk nerozhoduje, rasa nerozhoduje, komunita
nerozhoduje. Jestliže jste lidskou bytostí, tak to pracuje - je to takto jednoduché. Takže nyní jen musíte položit ruce rovně do
svého klína, seďte pohodlně. To je důležité, protože nechci, abyste se cítili nepříjemně, a začali se kvůli tomu vrtět. Prosím,
musíte si sundat boty, protože tu jsou tibetské problémy. Jestliže chcete mít realizaci, sundejte si boty, ano? Ano, jen je sundejte.
Je to lepší. Ponožky, ano. Bude to lepší, protože na vás chci pracovat, zcela jistě jste hledači, že? Takto položte ruce. Ano. Hm.
Začínáme. Nyní. Navzdory všemu je to dobré. Není to tak špatné. Levá ruka, jak jsem vám řekla, reprezentuje levou stranu,
emocionální stranu; a pravá strana je ruka, která reprezentuje akci. Nuže toto je přání, které máme, přání. Takže položte ruku
přání takto na levou stranu, po celou dobu rovně, zatímco uvolňujeme naše čakry. Protože některé čakry jsou zvětšené a musí se
uvolnit. Můžete to udělat sami a jak to udělat, to vám hned řeknu. Na levé straně, se budeme dotýkat těchto center. Jedno je v
srdci, kde sídlí Duch. Pak jedno je na horní části břicha. A pak další je na spodní části břicha - všechna jsou na levé straně. Nuže,
pak jedno je tady. To je centrum, kde, když jste napadeni, se cítíte vinni. Takto, tady, na levé straně krku. Další je pak tady, a tady
možná musíme požádat. A pak vystoupíte sem, do oblasti velké fontanely, kde vás požádám, abyste položili dlaň na vrchol
fontanelní oblasti. Zrovna teď je to horké, ale bude to v pořádku. Pusťme se do toho. Je to velmi jednoduché. Po celou dobu
musíte udržet zavřené oči, protože tady se nejedná o žádnou hypnózu, nic podobného. Musí se to stát uvnitř vás. Pozornost je
vtažena dovnitř a je lepší mít zavřené oči, protože když máte oči otevřené, Kundaliní nemusí stoupat. A nijak vás to neobtěžuje,
nedělá vám to žádné potíže, nic takového, a cítíte se neobyčejně uvolněně a cítíte se příjemně. V pořádku. Tak nyní zavřeme oči.
Nejprve, prosím neciťte se kvůli ničemu vinni, dokonce ani kvůli tomu, že jste se ptali, neciťte se vinni. Cokoliv jsem řekla, prostě
to zapomeňte. Buďte k sobě laskaví. Buďte k sobě velmi laskaví. A musíte si sami sebe vážit. Nuže, v této fázi vložte pravou ruku
na srdce, na levé straně. Na levé straně je srdce, tak položte pravou ruku na srdce. Mějte oči stále zavřené a pokuste se
pohlédnout do svého srdce ve smyslu, že do srdce položíte pozornost a řekněte - musíte mi nyní položit otázku, skutečnou
otázku, která je inteligentní. Zeptejte se: "Matko, jsem Duch?" Položte tuto otázku třikrát: "Matko, jsem Duch?" Zeptejte se třikrát:
"Matko, jsem Duch?" (Příliš levé strany... Hm.) Teď zvedněte ruku - chci říct, spusťte ruku na břicho, na horní část na levé straně.
Spusťte ruku na levé straně na vrchní část břicha. Zde je další centrum, centrum Prapůvodního mistra. Tím, jak se stanete
duchem, se stanete mistrem, stanete se guruem. Nyní se logicky musíte zeptat další otázku: "Matko, jsem svým vlastním
mistrem?" Položte otázku: "Matko, jsem svým vlastním mistrem?" Zeptejte se takto třikrát. Toto je moudrá otázka. Jste svým
vlastním mistrem, nepotřebujete vůbec žádného mistra. Já nejsem vaším mistrem, jsem jenom vaší Matkou, to je vše. Teď. Poté,
co položíte tuto otázku, opět spusťte ruku na spodní část břicha. Toto je velmi důležité centrum, které se nazývá Svádhištána, a
stará se o vaši aortální pleteň. Nyní zatlačte prsty dovnitř a řekněte na tomto místě - protože tady musím přiznat, že nemohu
překročit vaši svobodu. Máte svobodu volby. Pokud chcete mít pravé vědění, musíte o něj požádat, nemohu vás nutit. Takže
musíte požádat: "Matko, prosím, dej mi pravé vědění, dej mi čisté vědění. Přeji si čisté vědění, techniky čistého vědění," což je
další význam slova ´jóga´. Toto musíte říct šestkrát, protože v tomto centru je šest okvětních lístků. Je zde také šest pletení,
částí aortální pleteně. (Hrozné! Levá svádhištána.) Hm - nyní. Opět se cítíte vinni. Prosím neciťte se vinni. Prosím neciťte se vinni.
Neciťte se vinni kvůli ničemu. Neudělali jste nic špatného. (Ach, teď je to lepší.) Nyní znovu zvedněte ruku na vrchní část břicha,
kde je centrum Prapůvodního mistra. Protože jste požádali o techniky, řeknu vám, že musíte na tomto místě prohlásit: "Já jsem
svým vlastním mistrem." Jen to řekněte. Musíte to říct desetkrát s plnou důvěrou, řekněte: "Matko, já jsem svým vlastním



mistrem." Protože je zde deset podpletení, jako valencí, máme těchto deset pletení. Ach! Zapomeňte na své mistry. A zapomeňte
na všechno otročení. Ha! V pořádku. (V pořádku. Dobře.) Desetkrát. V pořádku. Dobré. Desetkrát. Nyní zvedněte pravou ruku na
srdce, znovu na své srdce. Zde sídlí váš Duch. Opět v technice, prohlaste - toto je mantra, kterou musíte v tomto místě říct:
"Matko, já jsem Duch." Ve vší pokoře, ve vší slávě přijměte: "Matko, já jsem Duch." (Dobré, velmi dobré.) Musíte to říct
dvanáctkrát. Ale neciťte se vinni. Nuže, musím vám říct, že Bůh je oceánem lásky. Je oceánem milosrdenství. Ale nejlepší je, že je
oceánem odpuštění. Takže se prosím neciťte vinni, protože jaký hřích můžete spáchat, který by On nemohl odpustit?
Zpochybňujeme Jeho sílu odpuštění, když se cítíme vinni. Prosím, neciťte se vinni. Bez pocitů viny, řekněte: "Matko, já jsem
Duch." (Dobře. Ach, je to lepší.) Dvanáctkrát, protože je tam dvanáct okvětních lístků. (Levé nábhí. Je to víc nalevo, to je v
pořádku. Napravo nic není. Ach! Lepší. Ale levého nábhí je příliš. Posouvá se to odtud.) Nuže, posuňte ruku nahoru a položte ji,
pravou ruku - musíte pohybovat pravou rukou, levou ruku směrem ke mně - dejte ji na levou stranu krku. Na začátek, téměř se
dotýkejte levé strany míchy a lehce ji stlačte. Tady, musíte to dělat zepředu, vezměte ruku zepředu, ne zezadu, ale zepředu -
pevně držte. Zde musíte říct, s plnou důvěrou, s plnou láskou a porozuměním sami sobě: "Matko, já nejsem vinen." Prosím,
řekněte to šestnáctkrát. A jestliže se cítíte příliš vinni, bude lepší, když to řeknete sto osmkrát, abyste se potrestali, jestliže jste k
tomu příliš shovívaví! (To je dobré. Stoupá to do ádžni. Ach!) Nyní zvedněte ruku na vrchol, na vrchol čela napříč. A držte čelo.
Tady - víte, jak jsem vám řekla, že je to centrum Krista - musíte všem odpustit. Někteří lidé mohou říct: "Je to velmi obtížné,
Matko, jak můžeme odpustit?" Ale je to mýtus, že někomu neodpustíte nebo někomu odpustíte, protože když neodpustíte, trpíte
vy, ne ten druhý. Tak prosím řekněte: "Matko, všem odpouštím." Budete překvapeni, když to řeknete ze svého srdce, toto centrum
se otevře. Lepší. Nyní, jestli se pořád cítíte vinni, bude lepší, když položíte ruku na zadní stranu hlavy. Pevně držte - všichni by to
měli udělat - a jednou provždy řekněte: "Ó, Pane, odpusť mi, jestli jsem se dopustil nějaké chyby." Jen jednou provždy; ale neciťte
se vinni poté, co to řeknete, a ani předtím. Prostě to řekněte: "Ó, Pane, odpusť mi, jestli jsem řekl něco špatného nebo jestli jsem
proti Tobě udělal cokoliv špatného." Držte zátylek, zadní část hlavy. Zadní část hlavy - jak to nazývají zrakový lalok. Třikrát. Ale
neciťte se vinni. Neciťte se prosím vinni. To je velmi důležité. (Jdou opět do viny. Lepší. Hm - stoupá.) Řekněte ze svého srdce:
"Pokud jsem udělal cokoliv špatně," - ale nepočítejte to, jen to všeobecně řekněte. Nepočítejte, co jste udělali špatně, ať už to bylo
cokoliv. Prosím, nepočítejte to. Jen řekněte: "Pokud jsem se dopustil něčeho špatného, prosím odpusť mi." To je vše. Protože
jste Duchem; a pokud jste Duchem, co špatného můžete udělat? Musíte se jen stát duchem, to je vše. Vystupujete z bahna jako
lotos. (Hah!) Nyní dejte ruku na vrchol hlavy na oblast velké fontanely, která byla v dětství měkká, které se říká "taloo". Stlačte ji
svojí dlaní a pohybujte kůží na hlavě. V tomto místě znovu - další část jógy - nemohu překročit vaši svobodu, protože musíte
stoupat ve své vlastní svobodě a slávě. Takže musíte říct, že si přejete svoji realizaci, a že bych vám měla dát vaši realizaci.
Takže musíte říct: "Matko, chci svoji realizaci. Prosím, dej mi moji realizaci." A to musíte říct sedmkrát, protože tady je sedm
čaker, sídla sedmi čaker, v mozku. Nuže. Silně zatlačte a pohybujte ve směru hodinových ručiček. Silně zatlačte - dlaní. Teď
položte svoji ruku, prosím, dolů. A zvedněte levou ruku, a vnímejte, jestli tam vychází chladný vánek. Posouvejte ji nahoru a dolů.
Zaměřte tam pozornost. Okolo deseti, patnácti centimetrů - jen s ní pohybujte nahoru a dolů. Teď druhou rukou. Sledujte to s
touto rukou. Na vrcholu hlavy. (To je vše... Protože tu sedí tolik sahadža jogínů; nevím ale, jestli to tito lidé cítí.) Teď druhou rukou
stejně. (Je to jako hora.) Vyměňte ruce, prosím. Znovu. Vnímáte chladný vánek? Nuže, pro vaši informaci, máme mnoho lidí, kteří
jsou realizovanou duší, kteří přijeli do Bathu. A ti se o vás postarají. Můžete teď položit takto ruce. Ti, kteří necítí chladný vánek,
zvedněte nejprve své ruce. Zvedněte je nahoru. V pořádku. Teď pojďte. Sahadža jogíni by měli přijít a podívat se na ně. Cítíte
chladný vánek? V hlavě? V hlavě. Cítíte se uvolněně? Dobře, fajn. A co vy, od Tibeťanů? Calebe - je dobrý, dobrý, prospívá! Calebe,
podívej, tento od Tibeťanů. Je hledač skrz na skrz. Dostal to? Ne? Byl u nějakého gurua, ... jen se podívejte na jejich čakry, jaká
mají napadení. Jen zapracujte na čakrách. Ach, lepší. Teď je to lepší. Ale měli byste to cítit v rukách. Držte ruce takto. Musíte
vnímat ruce. Pardon? Stává se to chladnější. Nejprve je to horké. Ruce jsou teď horké? V pořádku. Je to zázrak, že? Položte levou
ruku na břicho, sem. Ne, na tuto stranu. Pravou ruku směrem ke mně, ano. Teď je to dobré. Cítí horko, to je vše. Ale dostane to.
Jen bude... ne, dej ji na játra - levou ruku na játra, ano. On sám je doktor, víte? Dostala to ta paní, co pokládala otázky? Co říkáte?
Ne? Teplo? Kde je napadena? Cítí to? Dobře, dobře. To je pěkné. Má višudhi. Má višudhi. Nechte ho, ať se zeptá: "Jsem nedílnou
součástí celku?" - to bude pracovat, protože má napadenou višudhi. Ano? Bože, díky Bohu! V pořádku. Ano, co je to? Tolik levé
strany, řeknu vám, opravdu. Hm. Co vy, proč nepracujete? Co říkáš, Calebe? Kdokoliv, kdo to necítil, prosím zvedněte ruce. Přišli
až sem, aby vám pomohli, někteří přišli ze severu země. Ano, pane. Někdo tam. Vidíte? Všichni mě jen pozorujte bez přemýšlení.
Jen mne bez přemýšlení pozorujte.



1984-0811, O svatbách a čistých vztazích (12 min)

View online.

Musíme si říci o mariádách, které musí sahadžajogíni dodržovat. Zde, na Západě, jsem si všimla jedné věci, že i když jsme
pochopili důležitost Múladhára čakry, což je zcela stěžejní, že dokud svou Múladhára čakru znovu plně neupevníme, náš růst
nebude nijak rychlý. Přesto všechno však okolo vidíte, že některé věci stále přetrvávají. Jako - lidé si v Sahadža józe začínají
vybírat své životní partnery. To není dovoleno. To není dovoleno. Nesmíte kazit ášramy, vaše centra tím, že je zneužijete jako
společenství k nalezení manželství. Musíte to respektovat. Tohle musíte respektovat. Máte-li se oženit/vdát, můžete najít svého
partnera mimo Sahadža jógu, nejprve. Když se však chcete oženit/vdát v Sahadža józe, pak partnera nesmíte vyhledávat v
Sahadža józe. Je to velmi nebezpečná záležitost pro samu Sahadža jógu, i pro vás samé. To je věc, o kterou by se sahadžajogíni
nikdy neměli pokoušet. Ze všech praktických důvodů jste všichni bratři a sestry. Míváme velký svatební program a řekla bych, že
většina manželství, která byla spojena takto, jsou velmi úspěšná, oproti manželstvím, pro která se vybrali sami. Je naprosto
špatné vybrat si sahadžajogína/ku pro manželství sám. Bude to nebezpečné, nechci nic říkat, nedopadne to dobře, protože to je
čin proti Bohu, zcela anti-God. Máte v sobě rozvinout brahmačárju, máte si rozvinout Múladhára čakru. Když namísto toho
začnete sahadžajogínku nebo sahadžajogína zneužívat k výběru pro manželství, bude to velmi, velmi strastiplné, vaše Múladhára
se neupevní. To je velmi těžký úder pro váš rozvoj. Kvůli vašemu zázemí, původu, podmíněnostem, které jste měli, nechápete, že
je v centrech nutné udržet čistotu, v každém místě. Každý takový vztah, v jednom velkoměstě, je velké zlo. Poškodí to všechny. A
navrch tohoto, slyšela jsem o zvyku lidí dobírat si druhé: „Vypadáte spolu hezky, měli byste se vzít.“ Určitý druh romantického
nesmyslu! Všichni sahadžajogíni musí samozřejmě ctít brahmačárju. Tolikrát jsem viděla, že se spojí až absurdní vztahy, některé
jsou skutečně špatné, budou opravdu škodlivé, jiné se nikdy neupevní. Když se upevní, jsou špatné, když se neupevní, lámou
srdce. Nic takového bychom neměli dělat. Máme zkušenost s těmi, kteří si vzali nejogíny, že tím do Sahadžajógy přivedli úžasné
lidi. Jestli můžete, udělejte to. Musíte-li si však vzít sahadžajogína/ku, neměli byste se brát za cenu zničení čistoty a idealismu,
který to má. Pro své vlastní výhody, pro vlastní potěšení byste neměli škodit jménu Sahadža jógy, což pozoruji. Proto bych dnes,
v den čistoty vztahů, připomněla, že se mezi sebou musíte chovat jako bratři a sestry. Žádné takové hry nezkoušejte. Nedovolte
mysli k tomu sklouznout. Když to dovolíte, nemá to konce. Přitom víte, jak těžké je vrátit vás zpět do normálu. Když Kristus řekl,
že nesmíte mít cizoložné oči, neříkal to jen tak. Pro sahadžajogíny je to vcelku praktické. Není důvod dělat si starosti ohledně
manželství. Co je na tom tak důležitého? Je tolik vdaných/ženatých a jak jsou na tom? I pár sahadžajogínských manželství
ztroskotalo kvůli těmto zlým zvykům. Skoncujte s těmito špatnými zvyky raději ještě před manželstvím. I v manželství totiž
pokračují v dívání se po klukách nebo holkách. Když se těchto zvyků totiž nezbavíte před svatbou, stále přetrvávají. Před svatbou
by se tedy nic z toho nemělo dělat. Do teď jsem viděla, že taková manželství nikdy nejsou úspěšná a když jsou, je to jen určitá
přetvářka nedávající skutečnou radost, neradostná honba. Zkuste snižovat svá ega, superega, musíte se naučit mne potěšit!
Prasannó bhavej. Déví prasannó bhavej. Když nedokážete potěšit Bohyni, čeho chcete dosáhnout? Jak řekl Rustom, jsem
Mahamája. Ano. Cožpak vy ale nevíte, že jí jsem?! Tak se toho zkuste držet, i toho porozumění, že jestli máte růst, musíte mít k
Matce náležitý vztah a musíte vědět, co jí podráždí nejvíc. Potěším Ji, když tohle udělám? Bylo by zničující, pro Sahadža jógu by
bylo naprosto zničující, když byste nedodržovali mariády (hranice chování). To je jedna z nejzásadnějších věcí, kterou je potřeba
se naučit. Jsme všichni světci. A světci se musí chovat jako světci! Nemohou se chovat jak levný typ lidí. K tomu je nutné chápat
mariády. Musíte si rozvinout to bratrské vnímání sestry, protože pak se zvýší vaše vznešenost, zlepší se vám levá Višudhi, vaše
Višnumája bude spokojená. Když někoho nazvete sestrou... Vztahy k sestře, k dceři, k matce vždy ztlumí to tzv. ego, které se
skrývá v levé Višudhi. Dobrá, ať už je to, jak chce. Druhá věc je, že mariáda vztahů mezi vámi je vztahem čisté lásky! Čistoty.
Jakmile si nerozvinete čisté vztahy, ztroskotáte! Pochopte, tento prst musí mít čistý vztah s rukou. Kdyby měl, řekněme, tento
prst nečisté city k ruce, znečistil by jí! Mohl by jí zkazit! Stejně tak bychom měli mít my nesmírně čisté vztahy mezi sebou. Máme
tedy druhému dát své srdce bez jakéhokoli chtíče, bez lačnosti. O to se snažte. Zkuste si pomáhat. Zjišťuji, že když jsou k
druhému připoutaní chtivým, lačným způsobem, tak to není o sahadžajogínech, ale o nesahadžajogínech. Jsou do té osoby tolik
zainteresovaní, což je velmi nízký druh připoutanosti. V Sahadža józe jste však připoutaní ke svému Duchu, ke svému Átmá. A
Átmá je tou nejčistší formou našeho bytí! Musíme se udržovat zcela čistí. Pak je potěšení vyšší než jakýkoli románek, manželství,
cokoli světského. To je nejvyšší z nejvyššího. Nejprve toho dosáhněte. Nejdříve byste měli růst a dosáhnout toho. Dosáhněte
této čistoty! To je velmi důležité. Takto působí princip Šrí Ganéši ve Višudhi čakře, že v každičké naší komunikaci jsme ve vztahu
k sestře nebo ve vztahu k matce. I Krišna měl náhradní matku, jak víte. A vztah k Němu měla naprosto jak k vlastnímu synovi.
Když tedy ženu nazvete matkou, musí to být naprosto čistý vztah. Existují tedy tři druhy vztahů k ženám. Jeden jako k matce,

http://amruta.org/?p=63240


další jako k sestře nebo dceři a další k manželce. Navrch ega a superega, to nejhorší, co se těm moderním společnostem stalo,
je, že ztratili své vnitřní pochopení čistoty. Toto vnitřní pochopení jste teď v Sahadža józe získali. Snažte se je tedy rozvinout a
nechat kvést, aby vůně té nevinnosti učinila každého velmi šťastným a dala určitý druh bezpečí, určitý krásný pocit, že mám
někoho, kdo mě bude chránit. A když je tento krásný pocit vyživován, opečováván na širší úrovni v Sahadža józe, pak se cítíte
naprosto, zcela v bezpečí. V Sahadža józe se ale ženíme pro náš duchovní růst. Naše manželství musíme respektovat a musíme
respektovat cudnost našich sestersko-bratrských vztahů. Vás, kteří se pokusíte, ať už jakkoli ničit čistotu kolektivu, ujišťuji, že od
té chvíle budete ve velmi vážných potížích. Myslím, že každý druh Božského trestu přichází pokaždé po určitém období. A teď
začínám mít pocit, podle mých zkušeností, že na každé takové absurdní projevení nečistoty, aniž bych na to cokoli řekla, přijde
Božský trest, a to velmi hrozné podoby. Máme tři, čtyři případy a myslím, že už to začalo. Je dobré, že k vám o tom dnes můžu
mluvit. Nic s tím nenadělám. Myslím, že od Božské síly začaly periodicky přicházet nové druhy trestů. A pro ty, kteří se takto
chovají, jak jsem viděla, jsou nachystané strašlivé věci. Prosím, zpytujte tedy svědomí, zjistěte, jestli v sobě chováte nějaké
nečisté city a zbavte se jich. A ujistěte se, že nejste posedlí žádnými takovými představami. Až v sobě začnete rozvíjet hlubší
porozumění, nebudete přitahováni povrchními věcmi a nebudete sváděni z cesty. Máte samozřejmě realizaci, máte skvělé
kvality, ani netušíte, čeho se vám tak snadno dostalo. I vědění jste nabyli tak snadno, aniž byste pro to někde studovali. Jste
schopni dosáhnout tolika věcí, ale pamatujte, že ta síla, která ve vás je, je chytřejší než vy. A o cokoli se pokusíte, co není správné,
co není poctivé, co není svaté, bude se vás snažit napravit. Čisté vztahy jsou tak voňavé, tak krásné. Skutečně se těším vámi,
kteří máte mezi sebou takové čisté vztahy a takové pochopení. Bůh vám žehnej.



1984-1005, Vložte si Mě do srdce (8 min)

View online.

19841005 - Vložte si Mě do srdce

Ať děláte cokoli, mělo by Mě to těšit, to je jedna z cest - že by Mě to mělo těšit. To je jeden z ukazatelů. Jak na to? Vložte Mě do
svého srdce. Jen si Mne zkuste vložit do srdce. Je to tak jednoduché! Stojím teď před vámi! Jsem tu osobně! Právě dnes jsem
zkoušela dát realizaci jednomu svému příbuznému. Řekla jsem mu: „Nezavírej ale oči.“ On: „Ne, nebudu se Ti dívat do tváře,
protože když Tě vidím, vnímám, že jsi moje teta. Budu se dívat jen na Tvá chodidla, abych už nevnímal, že jsi má teta. Jsi tak
nesmírná! Ale Tvůj obličej je to, co mě stahuje do iluzí.“ Poznal, že je to Mahamája! A tak řekl: „Budu se dívat jen na Tvá chodidla.
Jedině skrze Tvá chodila se dokážu přenést přes tu překážku, ty pocity.“ Stejně tak, když jsem Mahamája, vím, že jsem a že Jí být
musím. Vy si ale musíte vložit Má chodidla do srdce. Jen si vložte Má chodidla do srdce. Protože fotka, obličej, cokoli, může být
tou iluzí. Můžete to tak mít, že když vidíte Můj obličej, nepřenesete se přes své překážky. Jako když říkáte: „Musím Matku vidět,
musím udělat tohle, Matka musí přijít do mého domu, musí u mě pojíst, musí ke mně přijít na návštěvu.“ Tohle všechno je tak
stupidní! Nechápu, co to s těmi lidmi je! „Matko, prosím přijď do mého srdce, dovol, ať se mé srdce natolik vyčistí, abys v něm
mohla být. Vlož svá chodidla do mého srdce. Dovol, abych Tvá chodidla mohl uctívat ve svém srdci. Nedovol, abych žil v klamu,
vysvoboď mě z iluzí, udržuj mě v realitě, sejmi ze mě pozlátko povrchnosti, dovol mi těšit se Tvými chodidly ve svém srdci, dovol
mi vidět ve svém srdci Tvá chodidla.“ Jen takoví lidé... dokonce Brahma, Višnu, Mahéša (Šiva) o tohle žádali. Nemyslíte tedy, že
byste měli i vy? Staňte se tedy pokornými! Buďte ve svém srdci pokorní. Staňte se ze srdce pokornými. Radujte se ze své pokory,
radujte se ze svých ctností. Největší ctností sahadžajogína je pokora. Viděli jste už tolik věcí, aby vás přesvědčily. V žádném
případě to však neznamená nějaké podrobení se. Protože jak byste se Mi mohli podrobit? Zamyslete se nad tím. Když každé
podrobení se je požehnáním, co je to za podrobení? Každý pocit v srdci je požehnáním. Právě teď to cítíte a cítíte tu radost v
srdci! Co je to pak za podrobení se a čemu? Dokážu pochopit čerstvé nováčky i ty, kteří jsou k ničemu, co jen... Ale vy nejste na
okraji. Někteří se ale dostáváte na periferii hned, jakmile dostanete nějaký úkol - konec. Jsem-li na někoho milá - konec.
Navštívím-li někoho - konec. Chci říci, že to už je moc! Nemohu být na vás ani milá! Když uděláte nějakou chybu a podobně, pak
cítíte - pak máte levou Višudhi. Udělali jste chybu, dobrá, neřešte to! Máte Mě rádi. Možná ne úplně upřímně, nebo se něco
pokazilo, nevadí. „Odteď budu ostražitý! Už nebudu dělat žádné chyby! Jak jsem mohl takto chybovat?! Protože jsem nemiloval
plně. Kdybych miloval, takovou chybu bych neudělal!“ Dobrá. Rozviňte svou lásku! Ne! Vy raději: „Cítím se tak vinen! Udělal jsem
takovou věc!“ Takto z toho nevybřednete. A vaše pochybení vytvoří další překážku. Neciťte se za to vinni! Musíme postupovat
dál! Zapomeňte na minulost! Zapomeňte na minulost! Zapomeňte na minulost! Musíme postupovat! Musíme být seriózní lidé!
Když mluvíme, musíme hovořit s důstojností posvátné úcty. To je velmi důležité. A jakmile si jednou rozvinete tu posvátnou úctu,
vaše Ekadéša zmizí. Ekadéša zmizí, jen vnímejte tu posvátnou bázeň. Vnímejte to ticho, tu radost, tu radost z posvátné bázně, je
hluboká, velmi hluboká, jako moře. Moře na povrchu také neklidně víří, ale uvnitř je tiché, naprosto tiché. Vnímejte tu hloubku!
Bez posvátné bázně nemůžete jít hlouběji!

http://amruta.org/?p=23022


1984-1123, Šrí Ježíš púdža, 23/11/1984 (nekontrolováno)

View online.

Šrí Ježíš púdža, 23/11/1984, Hounslow, Londýn, Velká Británie
Včera jsme spolu strávili příjemný den a mluvila jsem o jiné úrovni. Pořád mluvíme o světských věcech a někdy si myslíme, že
tyto věci... Co je to? ...mají veliký význam. Včera jste si, doufám, všichni uvědomili, že musíme skočit do oblasti jemnějšího
porozumění Sahadža jógy. Ze všeho nejvíce si děláme starosti o naši rodinu, o naše děti, o naše domácnosti. Pak si děláme
starosti o naše manželství. Jedna za druhou, všechny tyto otázky vyvstávaly a my jsme všemi těmito věcmi byli znepokojeni, tak
malými, malichernými věcmi. Pak jsme byli znepokojeni ášramy, které jsme provozovali, mluvili jsme o problémech v ášramu a o
tom, co tam děláme. O tom, jak problémům čelíme, o tom, jak lidé vytvářejí problémy. Tak vzniklo lidství, tím, že jsme si
osvojovali jemnější porozumění. A pak jsme si také uvědomili, že máme božská požehnání. Uvědomili jsme si, že něco mocného
se o nás stále stará, nějaká vyšší síla. Uvědomili jsme si, že o nás pečuje zvláštní pozornost. To je to, co jsme si uvědomili. Dnes
jsem vysvětlovala, jak k tomu dojde, že si uvědomíme, že nám pomáhá i Bůh. Každý problém má nějakou příčinu - každý
problém. Například Mona napsala dopis o tom, jak jela po dálnici. Její auto se vymklo kontrole a nefungovaly brzdy. Jedno auto
se blížilo zprava, další auto zleva, auta vpředu i vzadu. Cítila, že to mají spočítané - dvě sahadžajogínky. Příčinou situace bylo to
auto nebo brzdy, nebo ten mechanismus a výsledkem byl celý ten problém. A co teď, jak si poradit?

Jestliže se pokusíte neutralizovat ten problém, nepůjde to, protože příčina je stále přítomna. Jestliže se pokusíte vylepšit příčinu,
nepomůže to. Co teď? Nejjednodušší je překročit příčinu, abyste ji překonali a dostali se nad ni. Takže příčina pro vás přestane
existovat a výsledek pro vás přestane existovat. Jakmile příčina stále žije ve vaší pozornosti, bude tam i výsledek. Co tedy
udělala? Začala se ke Mně modlit a pomyslela na Mne s tím: "Matko, to je moje poslední šance." To je vše. Takže příčina přestala
existovat, protože se dostanete nad ni. A výsledek také přestal existovat a ona byla překvapená. Musíte vystoupit nad příčinu.
Teď třeba problém: "Moje žena je taková a maková, můj manžel je takový a makový, moje rodina... sahadžajogíni jsou takoví a
takoví" - pořád něco. To je výsledek. Co je příčina? - ten a ten člověk. Co máme získat - vztah k příčině. Odevzdejte to. Je to vaše
právo. Vy víte, jak na to, umíte to. Jste toho schopni, je to ve vaší pravomoci - vy to ale neděláte, zapomínáte na to. Prostě
zapomínáte. Pokud odevzdáte tu příčinu, výsledek zmizí. To je ale něco, na co si v tom okamžiku musíte vzpomenout, že musíte
stoupat. Dostat se nad příčinu je nejlepší způsob, jak se jí zbavit. Takže si s vámi hraji. Měli jste důvod říkat: "Ó, Matko, to je ten
problém. Já nemám práci." Pak tu práci máte, ale je zase těžká. Pak nemáte ženu, tak musíte mít ženu. Pak má vaše žena
problém, tak se rozvedete. Toto a tamto, tamto a toto. Pak: "Já jsem prostě takový. Já jsem hrozně špatný, protože je ve mně
bhút. Takže bhút je ta příčina. Chovám se takto, protože je ve mně bhút." Myslím, že to je taky obětní beránek. Takže nejdříve se
nad to dostanete tak, že řeknete: "Co je ten bhút? Kdo je bhút? Já znám svou Matku. Matko, prosím, postarej se o tohoto bhúta."
Hotovo.

Bez nějaké naléhavé události to prostě nezačnete dělat, nebudete svou sílu používat. Když jste v nějaké naléhavé situaci, jde to
rychleji. Když nejste v přímém ohrožení, je to polovičaté, jako v případě Mony. Další případ se stal, když jeden novinář cestoval... -
také mu přestaly fungovat brzdy. Jel ještě s jedním novinářem, jeli dva a jeden z nich Mi to vyprávěl. Byl to sahadžajogín. Zjistil,
že mu nefungují brzdy a viděl, že jeho auto jede a před ním je obrovský nákladní vůz a za ním další. Nebylo kam zabočit, nebo
kam uhnout a jeho brzdy na tom byly bledě. Bylo to přímé ohrožení života. V jeho mysli se rozehrálo toto naléhavé ohrožení, tak
si pomyslel: "Ó Bože, nastal poslední okamžik. Teď jsme v koncích." Náklaďák vpředu i vzadu, během zlomku vteřiny měl přijít o
život. A on jen řekl svému kamarádovi: "Mysli na Matku." To je vše. A najednou viděl, že si to v pohodě šine po silnici, nákladní
vozy za ním a brzdy funkční. Musí se ale odehrát akutní situace. Pokud a dokud lidé nezažijí pocit, že jsou zahnáni do úzkých,
nikdy to neudělají. Jakmile jde do tuhého, udělají to. Proto se lidé uchylují k asketickému životu, protože když jste asketa, tak jste
pořád v úzkých. Jezdí do pouště Gobi, aby zažili pocit, že jde do tuhého, aby začali myslet na Boha. Je pozdě na to jezdit do
pouště Gobi. Vytvářejí si problémy tak, aby se dostali do úzkých, a aby se pak z problémů snažili dostat. Jestliže jsou ale
sahadžajogíni moudří, nebudou to potřebovat. Jak toho můžeme dosáhnout jinak? Jedině meditací. Každý musí meditovat, o
tom to celé je. Jestliže nemeditujete, můžete nějakou chvíli pokračovat. Možná budete na nějakou chvíli v pořádku. Možná dva,
tři měsíce, možná dva roky, ale pak vypadnete. Spousta lidí si myslí: "Proč máme meditovat?" Vidíte, všechno je v pořádku.
Nevadí, když nemeditujeme." Tak to není.

http://amruta.org/?p=8962


Protože růst můžete jen díky meditaci. Když jste v nějaké naléhavé situaci, rostete bezpochyby rychle. Chci říct, to vyletíte jako
čertík z krabičky. Vyletíte, jako by vás vystřelilo pérko. Pokud ale máte růst nepřetržitě, pak musíte meditovat. Dovolte svým
myšlenkám, aby jedna po druhé přicházely, a pak jim dovolte, aby odezněly, protože tak vstoupíte do stavu bez myšlenek. V
tomto vědomí bez myšlenek rostete. Rostete ve své odpoutanosti k příčině všech důsledků. Kde není příčina, tam není ani
důsledek. To je ale náš problém, že většinou nemeditujeme. Jen když spějeme k nejposlednějšímu bodu, teprve když máte
spadnout do studny - pak si vzpomeneme. Možná, že je vám v tom okamžiku pomoženo, ale nerostete. Růst je možný jen tehdy,
když meditujete. To je velice důležitá část, existuje kompletní pomoc těm, kteří každodenně meditují. Jak rosteme v normálním
životě? Když není kyslík, nemůžeme růst. Musíme mít dostatek kyslíku, musíme mít dostatek jídla, musíme mít všechny tyto věci.
Ale v duchovním životě rostete meditací. Nejde to obejít. Ti, kteří si myslí, že by to dokázali, jsou domýšliví, jsou to vlastně
nafoukaní lidé, protože dokážou o Sahadža józe hodně mluvit. Viděla jsem lidi, kteří o Sahadža józe mluví příliš. Dokážou udělit
velké lekce, mluví o tom a tamtom, ale nemají žádné vibrace. Nemohou udělat pro Sahadža jógu žádnou práci. Nejsou kolektivní.
Nemají smysl pro kolektivitu. Vytvářejí všemožné problémy. Růstu můžete docílit jen skrze meditaci. To je jedna část.

Dá se říct, že je to uctívání, je to púdža. Pak se nemusíte ničeho vzdávat. Prostě se stanete odpoutanými. Odpoutáte se od
samotné příčiny, to je jedna část. Další věc je, že vás to dostane, řekla bych, k subtilnější rovině citových vazeb, protože citové
vazby vám dávají určitá ztotožnění, jste křesťan, nebo hinduista, nebo muslim, nebo ten a onen, Brit, nebo příslušný k nějaké rase,
jakkoli to můžeme nazvat. Všechny ty věci odpadnou, protože získáte odpoutanou osobnost. Takže citové vazby jako: "On je můj
bratr," ona je moje sestra, mám starosti o svou ženu, mám starosti o své dítě, všechny ty citové vazby, které vás činí
malichernými, odpadnou. Budete mít jedinou citovou vazbu: "Rostu ve svém soucitu, můj soucit je aktivní, můj soucit je účinný.
Můj soucit je osvícen. Můj soucit je rozlišování. Já jsem jogín." Za druhé, čtete o Sahadža józe, víte o Sahadža józe, znáte
techniky Sahadža jógy, zvedáte si Kundaliní, čistíte své čakry, snažíte se rozumět mantrám. Stáváte se mistry svých manter, jste
mistry svých božstev, těšíte je. Všechny tyto věci, pokud jsou provedeny správně, způsobí, že vaše duševní vazby odpadnou. Ti,
kteří si myslí, že jsou velcí vědci, poznají, že to všechno není žádná věda. Věda o technikách Boha je mnohem víc. Ti, kteří si
myslí, že jsou velmi sečtělí - sečtělí lidé, ti, když si o Sahadža józe přečtou, a když to pro sebe vypracují, zažijí to na vlastní kůži,
uvidí, že to funguje u dalších lidí, poznají, že všechno to, co přečetli, byly hlouposti. Neměly žádný smysl, byly prázdné. Tímto
způsobem se dostaví jistý druh prázdnoty, prázdnoty ega, protože uvidí, že to vědění je tak velké. Jako řekl Newton: "Vědění je
jako oceán, a já jsem jako malé dítě, které sbírá oblázky na jeho břehu." Jaké porozumění!

Takže do vás vstoupí prázdnota, a pak se do vás začne vlévat skutečná moudrost. Dostaví se ztotožnění se skutečným věděním.
Mluvíte, a když mluvíte, má to účinek - je to jako mantra, není to žádné brebentění: "Ó, já jsem v Sahadža józe. Já jsem v Sahadža
józe už 15 let." To je úplně k ničemu. Možná tam jste už sto let, ale jste pořád oslem, jakým jen osel může být, naprosto. Ale třeba
tam jste teprve rok, ale z osla se stala lidská bytost a také jogín. A to je to, co musíme udělat jako první obnovit se tím, že se
citově navážeme na Matku. Chci říct, že máte výhodu nad dalšími jogíny ve světě, kteří se, chudáci, neměli vůbec na co těšit.
Věděli o prapůvodní Matce, znali to, ale neměli podobu. Vy ji máte. Jste štěstím požehnaní lidé, máte Její podobu. Je snadnější
obdivovat tvar než obdivovat něco abstraktního, jen tak ve vzduchu, chápete. Absolutní vědomí, - jak se mu obdivovat, když jej
nemůžeme vidět? Ale tato připoutanost v žádném případě neznamená, že Mi musíte cokoliv dávat. Co mi můžete dát? Nic, jen
odpoutanost vůči příčině. To funguje - už jste to ve svém životě zažili, také říkáte: "Matko, vypracovává se to. Nějak se to
vypracovalo." Co je to bandhan? Nic jiného, než že se připoutáváte k Matce, prostě Mi telefonujete. Je to hovor, který se
přepojuje k Matce, to je vše. Víte, já si s vámi hraji, také říkám: "Tak dobře, pošlu vám bandhan." Dávám tak bandhan sama sobě!
Je to telefonát, jen telefonát. Ale tak se upevnila víra, je to opravdová víra, kdy se úplně odpoutáte od citových záležitostí. "Moje
matka" - v pořádku, prostě jí dejte bandhan, Hotovo. "Můj otec" - dejte mu bandhan. "Můj bratr" - dejte mu bandhan. Cokoliv se
děje. Bandhan, ať se děje cokoliv. Tím to vložíte do záruky vaší Matky. Nejste si ale vědomi, že to děláte. Obalujete je láskou vaší
Matky, která proudí z vašich rukou.

Tyto vibrace jsou láskou vaší Matky. Vy to máte, proudí to skrze vás. Ale co vaše láska k Matce? A to je to, co shledávám, že v
čase naprostého ohrožení se Mi úplně odevzdáte a pak to funguje. Není potřeba vytvářet vyhrocené situace. Musíte to pomalu a
vytrvale vypracovávat a dovolit, aby se to ve vás samo upevnilo. Tu sílu v sobě máte, to vám garantuji. Ale meditace je jedna
cesta. Další cestou je vědění o Sahadža józe. Žádné předvádění se, žádné poučování druhých, ale práce sama na sobě - na
různých čakrách, jak se to vypracovává, na vás samotných, ne na druhých lidech. Jakmile začnete poučovat ostatní, znamená to,



že je ve vás bhút. Naučte se to vy, ve svém nitru. Vím, kdo vypracoval jakou čakru. Nikdo neříkejte ostatním: "Takhle se to dělá."
To je absolutně nesmyslné ego. Takové věci by se neměly dělat. Jestliže se vás někdo zeptá, můžete jim odpovědět individuálně,
ale nemějte žádné přednášky ve velkém. A neuvádějte lidi ve zmatek. Tak - teď máme dvě věci. Musíme se dostat přes naši
citovou hrubost a přes naši duševní hrubost, a také přes naši tělesnou hrubost. Tělesnou hrubost můžeme překonat, jestliže se
odevzdáte jediné medicíně - vibracím. Jako Anupama, moje vnouče, řeklo své matce: "Ty ses narodila v alopatii a teď ses dala na
homeopatii. Zítra přijdeš s nějakou džambopatií, a pak zase s numbopatií. Já jsem se ale narodila v Bohu a následuji jen Boží
cestu a Bůh se o Mě postará, Bůh mě vyléčí." Moje dcera řekla: "Proč, třeba se taky změníš." A ona řekla: "Proč?" "Protože Bůh je
neměnný." Jednoduchá odpověď - Bůh tě vyléčí. Musíte ale hodně vyrůst, abyste toto mohli říct.

Když jste v ohrožení života, to vyskočíte rychle. To samé nutkání, tu samou osobnost byste v sobě měli mít, abyste takto mohli
mluvit. Jestliže prostě řeknete: "Bože, prosím, zachraň mě" - Bůh nemá čas na takové lidi. Když nemáte čas na Boha vy, Bůh si na
vás čas taky neudělá. Jednoduché. Když jde o nejvyšší, až po světské věci, žijeme v nich obou a jsme efektivní. Ať už jsme v
lampě nebo ve světle, nebo v oleji, jde nám o to jemnější. A my, když přidáme efektivitu, aniž bychom se stali příčinou, - protože
my jsme nad příčinou, není nutné vytvářet příčiny - vidíte ale výsledky. Jakmile překonáte příčinu, dosáhnete účinku, a musíme
dosáhnout toho, čeho je třeba dosáhnout. Správnosti věcí. Dostanete to správné. Nedostanete zvrácenou věc - jestliže ale jdete
s příčinou, potom můžete získat zvrácenost. Můžete se dostat do nejrůznějších problémů. Nejlepší věc, co můžete udělat, je
odpoutat se od příčin a pak dosáhnete účinku - jako jsem vám povídala o té brzdě, co začala fungovat. Výsledek byl přítomen,
auto bylo v pořádku, všechno bylo v pohodě a důsledek byl v pořádku. Ale příčina se ztratila, příčina přestala existovat. Proč? Jak
to? Jak se to spravilo? Když se ptáte na výsledek, říkáte - jak jsi toho dosáhl? Nedokážete to vysvětlit, nevypracovalo se to.
Protože chybí příčina, nemůžete to od žádné příčiny odvodit. Někdy říkáte, že je to božské, jak se to vypracovalo. Jedinou
skutečně efektivní příčinou je božské. Ale božské by nemělo být považováno za něco světského, "Tak dobře, tady je Matčina
fotografie - namasté. Namasté. Dobré ráno, Matko." A hotovo.

Takhle ne. Musíte svou Matku znát. Musíte svou Matku milovat. To je to pravé. Je opravdu trapné říkat, že Mě musíte milovat.
Ale jako Matka v tomto životě jsem už mnoho trapných věcí zažila. Jednou z nich je, že nevím, jak mluvit ke svým dětem. To je
fakt. Vy nemusíte projít žádným ohrožením života nebo podobnými problémy. Stačí se rozvinout takovým způsobem, že budete
tak vyspělí, že to bude fungovat a vypracuje se to. Dám vám příklad. Nejméně to funguje v Anglii. Je překvapivé, že v zemi, kde
jsem pracovala nejvíc, to funguje nejméně - v Anglii. Dám vám teď velice jednoduchý příklad. O vašem příchodu do Indie bylo
rozhodnuto nevím, kolik měsíců zpátky. Už jsem do Indie jednou jela a teď pojedu podruhé a Anglie je jediné místo, kde se penězi
musí platit přímo. Lidé ještě nezaplatili, ale Australané už ano. Australanů je 80, 85 a to jsou ti, kteří už zaplatili, ale Angličani
ještě ne - jsou ve všem tak pomalí. Když jde o ego, tak to jsou první. Jejich vlajky jsou vyvěšeny první. Kde vzniká ego? Ve veliké
Anglii. Když je ale potřeba něco udělat, jsou ti nejpomalejší. Když jde o kritiku, to neotálejí. Když jde o ego, najednou uvidíte, dejte
jim jakoukoliv pozici, je to... Proč? Zase to můžeme vysvětlit tím, že je zde příčina. Řeknete, že je to liknavost. Že je to něčí vina,
že je to nějaký bhút. Nebo že je to moje ego nebo superego, to nejsem já. Já, já jsem v pořádku. Nějaká příčina. Proč jste ještě
nezaplatili? Je to takový problém. Už musím jít. Když jste nechtěli jet, tak jste sem neměli chodit, ale když máte zaplatit, tak byste
to měli zaplatit. Co je to s vámi?

Začali jsme s 50 lidmi, teď je vás 35. Zařizovali jsme a objednávali různé věci, máme zajištěné autobusy a vše potřebné a někteří
lidé teď chybí. Nikdo vás nežádal, abyste jeli. Právě naopak jsem říkala, ať nás jede spíše méně, ať to můžeme zařídit příjemně.
Vy ale nemůžete jet v méně než 350 lidech, nebo chcete mít 300 lidí. Může vás jet 200. Ale nechcete mít 210 lidí. Kam je všechny
umístit? Je to jednoduché. Ale pořád je tu ten světský styl. Co ale udělali na jiných místech? "Tak dobře, musíme jet a Matka to
vypracuje." A ono se to vypracuje. Všichni mají peníze, všechno je zařízeno, všechno je, jak má být. Američanům se to překvapivě
podařilo, ale Angličané, oni nevědí, jestli pojedou, nebo ne. Stále jsou takoví. Chudák Gavin musí pobíhat sem a tam kvůli vám
všem. Říkám vám - on má takovou trpělivost. Žasla jsem, že 11 lidí stále ještě nezaplatilo. Věříte tomu? Vždyť je to tak
jednoduché. Když nechcete jet, nejezděte. Když chcete jet, jeďte. Řekněte mu, že jedete, nebo že nejedete a hotovo. Chci říct,
nikdo vás tam nenutí. Ale vy nedokážete zvládnout takovou drobnost, protože máte něco jako... Protože toto se stalo. Protože
tamto se stalo, protože... Takže Angličané ještě musí hodně růst, protože jsem pro vás opravdu velice, velice tvrdě pracovala, a
Bůh mi dal dalších pět let práce. Nevím, co budeme dělat. Někdy si říkám, že bych se neměla vracet, protože je to zbytečné. Toto
je jen malý příklad, co vám dávám, velmi malý příklad, je to velmi světský příklad. Ale můžete to vidět také v jiných oblastech.
Něco jim řeknete a oni na to: "Ale Matko, proč se to stává? Proč se takto chovám?" Mě se ptát na takovou otázku, Mě se ptát na



příčinu! "Proč se takto chovám, proč se rozčiluji?"

Poznala jsem takové, kteří chodili do Sahadža jógy, dělali Sahadža jógu a tak dál, ale pak se šli podívat někde na Steinera. A pak
chodili na nějaké jiné kurzy, prostě ve Mne - v Sahadža jógu - neměli žádnou víru, praktikují toto, tamto jako šílenci. Pořád v tom
pokračují. Toto je možné jedině v Anglii, to vám říkám. To nikde jinde není - je to jejich specialita. Vím o tolika lidech, co přišli do
Sahadža jógy, nepraktikovali Sahadža jógu, léčili je a pomáhali jim ostatní jogíni, vypracovávali to. Pak odešli. Chodí tam, pak
zase tam... Je toto cesta? Poznala jsem hodně lidí, kteří se snažili obviňovat vedení. Říkám vám všechny tyto věci, protože Mi
bylo dost špatně, když jsem sem přijela, opravdu, bylo mi špatně 8 dní a i potom, protože, jak víte, vy jste všichni v Mém těle a já
trpím, musím vám to proto říct. Pak také říkají, že vedení není dobré, že lídr by měl být silný, lídr by měl být takový a makový, že
lídr má ve své ruce velkou věc. Řekli: "Kdyby nás praštil... nebudeme v pořádku." Zase ta příčina, zase příčina. Můžu vám říci, že
Gavin je jeden z nejlepších lídrů, které můžete mít. Musím vám říct, že už utratil hodně peněz, aniž by mi to říkal, uhradil mnoho
výdajů. Jeho kancelář pracuje pro nás. Zaměstnal tolik bláznivých lidí. Když jsem mu řekla: "Tento chlapík se dostává do ega,"
tak ho zaměstnal u sebe v kanceláři. Když jsem řekla: "Tento chlapík má v sobě bhúty," taky ho u sebe zaměstnal. Pracoval s
tolika bhúty, že já sama bych to nezvládla jediný den. Snaží se ze všech sil vyjít lidem vstříc a říká jim: "Tak dobře, přijďte." Tolik
lidí už zachránil, svým zdravým rozumem, svým porozuměním. Jediná věc je, že vede, aniž by o tom někdo věděl, to je jeho
chyba.

Otevřeně by měl říct: "Ty jsi bhút, běž se léčit, pak budeš v pořádku." Ale jestliže řeknete: "Pojď sem, víš, ty jsi bhút, ale to nevadí,
mám nějaké citróny a chilli, posaď se." Pak: "Matko, on se ztotožňuje s největším bhútem." Postavme se tomu čelem. Jestliže
chápete svého lídra, pak byste měli vědět, že já vím lépe než vy, kdo má být lídr. Je to někdy tak smutné. Jak to, že nechápete ryzí
dobrotu lidí? To množství bhútů, které snášel ve své kanceláři. Říkám vám, já sama je nesnesu déle než jeden den, některé z nich.
Tak samolibí, někteří z nich, tak sebestřední. Někteří se chovají jako bhúti, že i když přijdou jen do přízemí Mého domu, pocítím
bolest v břiše, ve svém domě. Ale on je dokáže vystát. Proč? K čemu mu to bylo? Myslel, že by jim pomohl. Kdykoliv jsem mu
řekla: "Tento člověk je napadený bhúty," pak jsem zjistila, že ho zaměstnal pan Gavin Brown. Jednoho dne jsem mu musela říct,
aby je všechny vyhodil, a tak je vyhodil. Proč máme v Anglii maximální počet bhútů? Nechápu to. Je opravdu potřeba, aby tady
všichni byli? Neměla bych vám říkat tyto věc v den, kdy odjíždím. Ale jakmile odjedu pryč, zjišťuji, že tito bhúti se vrací, že se
znovu stali příčinou a znovu se ukazují důsledky. Musím vám otevřeně ukázat úplný obraz, abyste mohli stoupat k nejvyššímu z
nejvyšších.

Narodili jste se v této skvělé zemi, ale můžete také hodně klesnout, i to jsem viděla. Protože vy pořád někoho obviňujete, hlavně
Gavina, a to je to nejhorší, čeho jste se dopustili. Kdyby to kdokoliv řekl Gregoirovi - rozsekal by ho na deset kusů a přinesl by mi
ho rozsekaného na cimprcampr! Opravdu. To myslím naprosto vážně! Řekl by: "Co je to za nesmysly! V pořádku, je
to...pokračujte". Řekněte panu Warrenovi, nevím, jak si poradí se všemi těmi Australany. Všichni jsou klenoty, o tom není pochyb.
Vy si ale všichni zasloužíte muže jako je Gavin. Myslela jsem si, že to jsou jedineční lidé. Tolik jsem pro vás pracovala, ale jsem v
údivu. Slušní lidé nepotřebují takové lídry, je to tak? O lidech, kteří jsou spořádaní, se nakonec překvapivě zjistí, že to jsou
Australané, to, jak se ke Mně chovají. Jsou tak milí, byli byste překvapeni, ty děti, víte. Gavin pro mne koupil nějaký čajový servis,
protože si mysleli, že by Mi nabídli čaj, jak přijdu, do pěkného porcelánu. A tak koupil do každého centra šálek s podšálkem,
dobré kvality.Takže ty děti, malé, malinké děti, se složily a daly dohromady peníze, - Matka si určitě dá koláč, takže musí mít také
talířek. Poslali sem účet, jen pohlédněte - jak je to milé. Nikdy nejím koláče, to víte, ale stejně, tak milé děti, vskutku. Jaký je
důvod? Proč někoho ovládáme nebo jsme ovládáni? Proč? Zase ta příčina. Dostaňte se nad příčinu. Znova a znova vám žehnám
- jak příště přijedu, dohlédněte na to, abyste už nedělali žádné chyby.

Meditujte a meditujte a meditujte. A jak někteří z vás přijedete do Indie, chtěla bych vám ukázat své cennosti, z míst, kde jsem
pracovala, víte. I na místech, kde jsem nebyla, někdo jiný dával realizaci v Nepálu. Víte, jsou tak nádhernými květinami. A tady to
mám, něco se mnou není v pořádku. Tam, kde jsem pracovala, tam mají lidé starosti s příčinou. Musím udělat opravdu velice,
velice přímou výzvu k vám všem, abyste teď ve svém nitru rostli: "Jste vznešení? Jste štědří? Jste systematičtí? Jste působiví?
Jste laskaví? Jste kolektivní? Jste ještě pořád připoutaní ke všem těm nesmyslům? Mluvíte namyšleně? Dáváte velké
přednášky? Učiňte sami sebe pokornými, a pak uvidíte svou velikost. Pokud a dokud neskloníte svou hlavu k srdci, jak budete
moci spatřit svou Matku? Všem vám přeji hodně štěstí, a šťastné Vánoce a šťastný Nový rok, a přeji vám do Nového roku
velkolepý duchovní vzestup. Projevte jej. Pojďme se dnes všichni rozhodnout. Zapomeňte na vaše manželky a manžele, na vaše



děti, a všechny nesmysly. Teď jste jogíni, jste sjednocení s Božským. Nechť v tom rostete a rozkvétáte.

Nechť vám Bůh všem žehná.
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Dnes zde slavíme speciální den zvaný Makar Sankrant. Pro informaci zahraničních sahadžajogínů vám vysvětlím, co to
znamená. Šrí Mátadží vysvětluje, že bude mluvit nejprve anglicky a pak maráthi. Znamená to den, dnes je den, kdy Slunce
přechází z obratníku Kozoroha do obratníku Raka. Je to pro nás velmi významný den, protože teď v létě máme úrodu a těšíme se
na déšť a na spoustu věcí, které se dějí v každé zemi. Slunce u nás v letním období dopadá pod pravým úhlem, a tak ho vítáme.
Jíme něco - co už jste určitě jedli - čemu říkáme til (sezam) a jaggery (cukr). Je to proto, abychom připravili své tělo a svou mysl
a poskytli jim dostatek sil k přijetí slunce. Protože pokud žijete v chladném ročním období, pak se celé vaše tělo, mysl stává
letargickou a vy také někdy velmi zlenivíte ve smyslu, že den je tak krátký, že nemůžete dosáhnout mnoha výsledků. Takže tělo
se stává chladným, jak tomu říkáme. Užíváme takové věci, které nám dodávají teplo, aby bylo tělo připraveno přijmout sluneční
teplo - na uvítanou. Aby překonali únavu způsobenou chladným počasím a také aby posílili tělesnou sílu naladěním se na slunce,
přistupují lidé ke všem těmto způsobům uvítání, kdy vám dávají něco, co v těle vytváří teplo. Ale má to ještě jeden velmi jemný
symbol, který shledávám v tom, že když vám je dávají, říkají - „teď si vezměte til a gul a říkejte věci, které jsou sladké“. Protože
když si vezmete til a gul, vaše tělo se zahřeje a vy se stanete pravostranným člověkem, a když se stanete pravostranným
člověkem, málokdy mluvíte sladce. Takže je to kontrast, že vám dají věc, která vás zahřeje, takže se vaše tělo zahřeje, ale vy
musíte mluvit sladce. Takže je tu varování, že všechny tyto věci jíte, ale to neznamená, že teď nasednete na velkého koně svého
ega a začnete se po každém ohánět. Je to velmi subtilní, abychom pochopili, že když se staneme povahově pravostrannými,
jsme natolik překrytí svým egem, že necítíme, že tím, co říkáme, ubližujeme druhým. Pokud jsou dva egoističtí lidé, dokážou se
mezi sebou srovnat. Pokud je však jeden egoistický a druhý, který je podrobený, pak ten podrobený bude vyřízený. Proto se říká,
že dnes je den, kdy začínáme mluvit velmi sladce. I když je nějaký nepřítel nebo někdo, kdo k vám není přátelský, nebo došlo k
nějakému nedorozumění, dnes je den, kdy říkáme: „Dobře, vezmi si tohle a řekni něco velmi sladkého.“ Mluvte spolu sladce. Ale
zrovna dnes jsem dostala dopis od jedné sahadžajogínky, který byl tak plný drsnosti, že mě překvapilo, že jsem ho dostala právě
dnes - ne vůči mně, ale vůči nějakému jinému sahadžajogínovi. Takže dnes se musíme rozhodnout pro jednu věc a složit slib, že
jinému sahadžajogínovi nebudeme říkat nic drsného. A mluvit s ním tak, jako by to byl obyčejný člověk. Dejme tomu, že je to lídr,
pak je zde o důvod víc, aby se mu dostalo úcty. A pokud je to starší lídr, pak je tu ještě více důvodů, abyste ho respektovali. První
věc, kterou se člověk musí naučit, je, že musíme projevovat úctu. Slunce je v této zemi natolik respektováno, že brzy ráno všichni
lidé vstávají a zdraví Súrju všemi jeho jmény a provádějí určitý druh cvičení, aby ukázali, že jsou zcela odevzdáni vůli Súrji. Když
to děláte, pak ego nepřichází. Slunce, když zde svítí, vám dává pocit, že musíte být aktivní, že musíte tvrdě pracovat. V důsledku
toho se u vás může vyvinout ego. Ale když si rozvinete ego, pak zcela obalí váš mozek, a když je mozek obklopen egem, nevíte,
kudy jít. Nevíte, co je správné, co je špatné. Nemáte žádné rozlišování a žádné směřování. Děláte, co se vám líbí, co se líbí egu. A
tento den slavíme, abychom se odevzdali Súrjovi, Slunci, které je, jak víte, sídlem Pána Ježíše Krista. On sídlí na Slunci. Takže jak
byl pokorný, jak byl pokorný, že přebýval na Slunci. Čím více žijete na Slunci, tím větší by měla být pokora. Samozřejmě musím
říct, že v Indii jsou lidé pokornější. Ale přesto vlastnosti Slunce z vás mohou udělat nesmírně arogantního a velmi nepříjemného
člověka. Takový nepříjemný člověk může opravdu zničit všechny dobré vztahy. Ale nejhorší, co se nám stane, je, že ztratíme svoji
integraci. Protože když někomu říkáme hrubé věci, cítíme se provinile, takže máme další problém, naše srdce se cítí špatně, naše
játra se cítí špatně, všechno je rozrušené, a tak se cítíte naprosto rozpolcení. A tato rozpolcenost je známkou toho, že se vůbec
nevyvíjíme, nebo bychom měli říci, že upadáme. Tuto rozpolcenost vidíme na sobě tak často, vidíme, že bojujeme se svým egem,
pak bojujeme se svým superegem, pak bojujeme se svým srdcem, se svými emocemi a celou dobu uvnitř sebe bojujeme. Takže
alespoň uvnitř sebe bychom měli v tento den mluvit sladce. Pak můžeme začít velmi, velmi sladce mluvit s ostatními. Někteří lidé
si teď myslí, že mluvit sladce je projevem slabosti. V některých zemích lidé věří, že když s někým mluvíte sladce, je to známkou
slabosti. Největší silou sahadžajogína je mluvit s ostatními s úctou, s náležitým protokolem a náležitým porozuměním. Nyní lidé
kvůli aroganci také zapomínají, jaká je jejich situace, a tato netaktní povaha vám nedává žádný smysl pro orientaci. Pohybujete
se všemi směry a nevíte, kam jdete. Dokud je vaše ego spokojené, jdete si za svým, a než zjistíte, že se z vás stal skutečný Valda
cvalda, nevíte, co jste si způsobili. Takže nejlepší způsob, jak přemoci své ego, je nejprve mluvit sladce. Je to taková maličkost,
kterou je třeba udělat, ale přivede vás to především k oné syntéze charakteru uvnitř vás a k syntéze všech krásných životních
principů. Jako když s někým mluvíte sladce, ten dotyčný vás může mít rád. Může vám říci něco, co pro vás může mít velký
význam. Když s někým mluvíte sladce, pak můžete získat klid v duši, protože jste druhému člověku dali klid. Cokoli dáte druhému
člověku, to cítíte sami v sobě. Pokud se však s druhým člověkem hádáte, je to ve skutečnosti odraz vaší hádavé povahy uvnitř
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vás samých. Dnes je velká nouze a velké volání a existují velké organizace, které pracují na mírových misích. Mírová mise je
uvnitř vás! My všichni sahadžajogíni, kteří zde sedíme jako velcí světci, se dnes rozhodněme, že budeme usilovat o mír sami se
sebou a s druhými. Ale v první řadě nelze mír nastolit hádkami. Tak jako to chtějí rozhodnout Amerika a Rusko pomocí raket -
mírovou část. Říkají: „Pojďme bojovat. Ti, co zůstanou, mohou žít v míru. Ať se všichni, kdo bojují, navzájem pobijí!“ Myslí si, že to
je řešení problému. Je to přesně naopak. Ať každý žije v míru sám se sebou a dává mír druhým, aby se tento mír stal jádrem míru
ve světě. Vaším velkým úkolem dnes tedy je vytvořit velký zdroj mírumilovných lidí. Je nás tu tolik sahadžajogínů. Sedíte v
naprostém míru, štěstí a radosti, ani nevíte, že všechen ten mír vyzařujete, vysíláte ho a produkujete. Ale přesto jsou tu někteří,
kteří trpí strašným egem a se zraněným egem a snaží se dělat něco, co by nikdy neměli - právě teď přemýšlet. Pokud právě
přemýšlíte, nezaregistrujete, co říkám. Protože to je další vlastností člověka, který je orientovaný na ego, že neregistruje. Můžete
říkat, co chcete, ale oni to neslyší. Slyší to, co chtějí slyšet, nebo to neslyší. Takže to je další věc, kterou dnes musíme
rozhodnout, že budeme věci registrovat, a ne někomu nadávat. Všímejme si. To je znak charakteru, který chce vědět, chce vědět
víc. Kritériem vzestupu je syntéza a integrace. Člověk, který není integrován s ostatními sahadžajogíny, není člověkem, který
vzestoupil. Kdo se snaží rozdělovat a mluví o rozdělení: „My, Angličané, my, Němci, my, Indové.“ Pak to nejsou sahadžajogíni,
jsou to Indové, to ano, ale ne sahadžajogíni. Sahadžajogíni nemají žádnou kastu, vyznání ani národnost. Musíme u sebe nosit
pas jen proto, že jsme se narodili v tomto vězení. Takže musíme nosit své trestní číslo. Ale ve skutečnosti ho nepotřebujete.
Tyhle věci vůbec nepotřebujete. Takže dnes se rozhodněme především ve svém srdci, že se dáme na mírumilovné metody, když
cestujeme, budeme se řídit mírumilovnými metodami. Každý, kdo se vás snaží vyprovokovat nebo se snaží vytvořit problém či
vás rozdělit v jakékoliv otázce, utečte od takového člověka co nejrychleji pryč. Každého, kdo mluví o míru, je mírotvůrcem, toho
se držte, pak teprve pochopíte, že i vy získáváte mír. Přišli jste sem, abyste získali mír, ne abyste vytvářeli problémy nebo
poslouchali své problémy, ale abyste získali mír. Mír je přirozeností nebo vlastností vašeho Ducha. Jakmile tedy naskočíte do
svého klidu, nějak se stane, že překročíte příčinu a následek. Jste mimo příčinu a následek. Takže příčina zmizí a následek také
zmizí. Dnes jsme sem tedy všichni přišli uctít mír uvnitř i vně. Buďme mírumilovnými lidmi. Nepřidávejme se ke skupinám, které
nenávidí, které mají velké řeči. K tomu, kdo chce nenávidět jednoho člověka, který chce vytvořit skupinu. Kdo říká „my,
Američané“ nebo podobně. V Sahadža józe se musíte učit od lidí, kteří postoupili, kteří velmi pokročili. Například bych řekla, že ze
všech Evropanů si velmi dobře vedli Australané. Není důvod k závisti. Dobře, pokud si Australané vedli dobře, dobře, je to vaše
chlouba. Tak se jich zeptejte, jak se jim to podařilo, jak to vypracovali. Zítra se může stát, že Američané - to bych si moc přála - si
povedou nejlépe. Pak byste se jich měli zeptat, jak se vám to povedlo? To je způsob, jakým budeme žít. Nebudeme soutěžit,
nebudeme žárlit, ale budeme vstřebávat vše, co je nejlepší. To je Sahadža jóga. Je to přesně naopak. Jako když někdo objeví
něco jako bombu bez pilota, tak někdo objeví něco jako bombu bez stroje. Ne, je to jinak - rozvíjíme mysl, která všechno
vstřebává, a pak rozvíjíme větší mysl, která všechno dává. V Sahadža józe není žádné tajemství. Každý, kdo pozná něco lépe, má
nějaké dobré zkušenosti se Sahadža jógou, by měl o tom vyprávět. Ale pak jsem viděla, jak lidé v egu začínají kázat, že dobře,
zkuste tuhle metodu, zkuste tamtu metodu. To také není třeba dělat, protože chybí rozlišování. Kdybyste měli rozlišování, věděli
byste, že se to nemá dělat. Co se nemá dělat v Sahadža józe, to se nemá dělat! Ale jak to poznáte, když nemáte rozlišovací
schopnost, jako ztracená loď? Takže pak se musíte podívat, jak by se v takové situaci chovala vaše Matka. A pak jsem si jistá, že
překročíte příčinu a následek. Takže dnes je ten den, kdy bych také neměla říkat nic, co by kohokoliv, jakkoliv zranilo, a snažím se
vás rozveselit a rozesmát, ale vy jste tak vážní. Takže dnes se rozhodněme pro mír. Mír se sebou, mír s druhými a takto uctíváme
Slunce, Krista, toho, který byl symbolem, který byl absolutním praktickým symbolem tohoto míru. A jakmile to pochopíte, jsem si
jistá, že se tím budete snažit řídit, místo abyste každého napadali a na každého se zlobili. Prostě na všechny tyhle věci
zapomeňte. Přišli jste sem, abyste vzestoupili, a váš zisk je váš zisk. Vaše hádky nejsou vaším ziskem, pamatujte si to. Vaše
hádky nejsou vaším ziskem. Ziskem je mír, kterého jste dosáhli, láska, kterou jste si vypěstovali, soucit, který dokážete vyzařovat,
množství vztahů a porozumění, které dokážete navázat s ostatními. To je váš zisk, který dnes máme získat, mysl, srdce jako lev,
a ne zbabělé srdce. Ne lidi, kteří se budou zlobit, a chlubit se svým hněvem. Tyto dny jsou pryč, chlubíme se svým klidem,
chlubíme se svou spokojeností, chlubíme se svou slávou a chlubíme se svým stavem. A to je stav, kde se nyní nacházíme - v
Božím království. Nechť vám Bůh žehná!
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Jsem nesmírně ráda, že vás tady všechny vidím. Nevím, co mám ze své strany říct, slova ztrácejí svůj význam. Je vás tolik, kteří
touží vyrůst na takovou úroveň, kde byste měli úplnou radost, blaženost a mír. Toto bych vám mohla dát. A matka je šťastná
jedině, když může vše, co má, dát svým dětem. Její smutek, veškerý neklid, to vše je tu jen proto, aby dosáhla toho cíle - dát vše,
co má. Nevím, jak vám, lidé, poděkovat, že jste prošli tím vším, abyste se dostali k tomu pokladu, který máte uvnitř sebe. Sahadž
je jediné slovo, které připadalo v úvahu, když jsem začala uvádět do praxe otevření Sahasráry. To zatím každý snadno pochopil.
Uvědomili jste si však, že dnes je to jiný druh jógy, kde je nejprve dáno osvícení a pak je vám umožněno, abyste se o sebe starali.
Tak to nikdy předtím nebylo. Byl to prostě odvážný pokus vaší Matky, který se podařil. Jinak v dřívějších dobách, v dávných
dobách.... v dávných dobách samozřejmě bylo v zájmu Božského, aby lidé získali osvícení, ale (Božské) nevědělo, jak toho
dosáhnout. Žádná inkarnace se nikdy nepokusila vypracovat to tímto způsobem. Avšak kdykoli se o to pokusili, vždy se snažili
mít pro hledače velmi kruté podmínky, velmi krutá strádání. Zajímalo by mě, kolik z vás četlo spisy o Buddhovi. Když cestoval s
tisíci svých žáků, nedal jim realizaci, nebyli realizované duše, necítili žádnou radost. Měli dva kusy oděvu, žili v džunglích - jen dva
kusy oděvu. A ta oblast, v níž se pohyboval, kterou jsem sama viděla, je hrozně chladná, sychravá, vyloženě sychravá. A ten oděv,
to vlastně nebyl oděv, byla to látka zakrývající jejich tělo. Spali na holé zemi, za velmi kruté zimy, nebo možná v létě, chtělo se po
nich, aby chodili bez bot míle a míle. Když půjdete a uvidíte, kde Buddha chodil a pohyboval se, budete překvapeni. Buddha byl
také mladý, i On chodíval, ale Jeho žáci chodili mnohem víc, protože On se vždy zastavil na nějakém místě a vyslal své žáky -
nebylo dost času, aby cokoli propagovali nebo oznamovali, takže On zůstával na jednom místě a žáci obcházeli vesnice a prosili
o bikšu, tj. o almužnu, aby dali dohromady nějaké jídlo z vesnic, uvařili, část dali Buddhovi a zbytek snědli. Vyráželi získat lidi ze
všech vesnic, jak to jen šlo, a přiváděli je na Buddhovo kázání. Takové oběti. Žili v chatrčích, v jeskyních, v hrozné temnotě,
meditovali, nikdy však nezískali realizaci. Velmi málo jich získalo seberealizaci. Byli to lidé, kteří byli syny velkých princezen a
princů, vévodů, jak říkáte, a vévodkyň, jak říkáte, a všichni velmi, velmi bohatí. Ženy z velmi bohatých rodin Ho následovaly. A oni
s Ním chodili míle a míle po trnitých cestách, protože cítili, že Buddhova práce má tak univerzální význam, že jsou součástí tak
obrovského úkolu, že by se měli podílet na tak významné práci pro lidstvo. Není to tak jen v Indii, dělal to i Viditáma, který založil
systém zenu v Japonsku. V Číně jsem byla překvapena, kolik museli světci přinést obětí, jak žili! Myslím tím, kdybyste viděli, v
jakých žili podmínkách, to si neumíte ani představit. A takto skončili svůj život. Vypracovávali to bez pořádného vedení, protože
Buddha zemřel. Nebylo vyhnutí, museli si najít své vlastní cesty, tak našli Maháján, Švétaján, všechno možné. A i když se
podíváte na hledače v jiných náboženstvích, například za časů Krista, kde žili? A po Kristově smrti to bylo ještě horší, protože byli
pronásledováni, zabíjeni. Byli mučeni, ukřižováni. S Mojžíšem to bylo stejné. Jeho žáci byli pronásledováni, a tak museli všichni
utíkat do Indie. Představte si tu vzdálenost, z té oblasti do Kašmíru, jak museli jít, jak museli žít, jak vše museli nést. A byly jich
tisíce, tisíce jich přišly do Indie, protože si uvědomili, že dělají obrovský úkol, že podporují něco tak velkého. V této zemi jsme
měli hnutí boje za svobodu. Já jsem byla jeho součástí. Moji rodiče byli jeho součástí. Byli bohatí, dost bohatí, řekla bych - podle
všech měřítek. Byli byste překvapeni, Můj otec spálil všechny obleky ušité v Anglii. Moje matka spálila všechna svá sárí. Měli ve
zvyku sami si utkat všechno oblečení, které pak nosili. Můj otec obětoval všechno, každý halíř, který měl, boji za nezávislost. Nic
nám nenechal, ani jeden... měla bych říct, samozřejmě, naše rodina byla bohatá, měli jsme stříbro, zlato a podobně, ale co se týče
hotovosti, ta se celá vydala. A všechno stříbro a zlato také, díky Britům, kteří nám je vzali a pak vrátili, když odcházeli. Tak nám v
rodině nějaké stříbro a zlato zůstalo. Všechno, vše materiální bylo odvrženo. Vím, že jsme žili v nádherných domech a pak jsme
se přestěhovali do chatrčí a žili v nich. Maximální oběti. A byli jsme velmi šťastní, byli jsme na to hrdí. Měli jsme jen dvoje
oblečení, prali jsme si oblečení sami, žili jsme jako velmi chudí lidé. Spávali jsme na něčem takovém. Pamatuji si, že jsem si
nikdy v životě nebrala polštář, celé roky jsem nikdy nenosila sandály. Měla jsem jen jeden svetr, vyrobený z takového druhu
materiálu, dokud jsem neodmaturovala a nešla na medicínu, pořád jsem ho nosila. Po celou dobu studia jsem měla jen jeden
kabát, když jsem byla v Lahore, kde je hrozná zima - někdy tam může být jak v Londýně, takže byl obnošený a zničený. Ale nikdy
jsme nereptali, nestěžovali si, nikdy jsme neřekli, že se o nás náš otec měl postarat a něco udělat: „Proč jen všechno obětoval
své zemi?“ Nikdy, nikdy, nikdy. A dokonce i dnes, všude, kde nás vidí, vědí, že jsme děti tak velkého člověka. Cítí k nám obrovskou
úctu. Tu kvalitu vytvořil, řekla bych, Mahátma Gándhí. On každého změnil v novou osobnost schopnou obrovských obětí,
obrovských. To si nedovedete představit, jak lidé žili. Všech peněz, které jsme měli, všeho, co jsme měli, všeho pohodlí, všech
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domů, co jsme měli, všeho jsme se vzdali. A nejen Můj otec, byla jich spousta. Jinak bychom nemohli získat svoji svobodu. Tato
země pro svobodu tolik obětovala. Teď, po tom všem, jsme tady, abychom získali svoji svobodu, abychom získali svobodu pro
svého Ducha. Abychom svého Ducha osvobodili od své chamtivosti, od svého chtíče, od hněvu, podmíněností, od svého
hrozného ega, od těla zotročeného pohodlím. Musím říct, že Gándhídží měl zvláštní kouzlo osobnosti. Nevím, jak to dělal. Byl
jako „Dotek Midase“, každý, koho se dotkl, se změnil. A byl to velice přísný člověk. Velmi hodný na Mě, na děti, ale byl to nesmírně
přísný člověk. Vůbec by netoleroval žádný nesmysl. Když si to prostudujete skrz naskrz, všichni ti lidé byli vychováváni nejen pro
svobodu, pro nezávislost, ale i před tím pro duchovní život, všude! Jedna věc je tam velmi obvyklá - obětování se. A to vědomí, že
děláte velkou věc. Vědomí, že jste nedílnou součástí celku, tak velké věci, tak velkého díla, tak vznešené věci. A pak, měli
společnou jednu věc, velmi typickou pro ně všechny, že ten vznešený důvod, to nadšení ze vznešené věci jim umožnilo obětovat
se tak sahadž způsobem. Někdy mnohem víc než sahadžajogíni, kteří dostali v Sahadža józe tak mnoho, dostali radost, dostali
svého Ducha. Viděla jsem na vlastní oči v této zemi takové lidi - můžete jim říkat legendární, ale Já jsem to viděla. Tisíce lidí byly
zabity a zmasakrovány, děti umíraly, nikdo neuronil jedinou slzu. Nikdo neuronil ani slzu. Ale ten pocit, že jste tu pro tak
vznešenou věc, vám sám o sobě dá tu radost, ten pocit spoluodpovědnosti. A kromě toho, co vím o Mahátma Gándhím a dalších
lidech, které jsem viděla, jací byli - nemohl přijít každý. A každý, kdo udělal sebemenší maličkost hůř, ať už to byl králův syn nebo
číkoli dcera, kdokoli, když pokazil jakoukoli maličkost, cokoli, byl vyloučen. Pobývala jsem v Gándhího ášramu, tak vím, co to je.
Proto, jak víte, mohu čelit tvrdým podmínkám. To je jeho škola. Všechny děti nad 12 let musely uklízet celý areál ášramu, což
bylo tak 50 akrů půdy, každé ráno. Musely uklízet své záchody, také záchody hostů, my, Já jsem je uklízela. A bylo jim povoleno
jen dvoje oblečení. A nic nesmělo nikde zůstat, nikde jste neviděli ani jediný papírek, žádné odpadky, tak čisto, jako ze škatulky. A
obytné prostory byly tak čisté a upravené, bylo to celé uděláno z kravského trusu, úplně celé z trusu. Každý se musel brzy ráno,
ve čtyři hodiny, umýt studenou vodou, ať to byl Džavaharlal Nehrú, Abdul Kalam Azad, Můj otec, jakákoli věková skupina, nebo
dítě. A v pět hodin tam byl Mahátma Gándhí se svou přednáškou. Prosím, nezvedejte si teď rukama Kundaliní. Posaďte se,
prosím. To nejsou dobré způsoby. Zkuste porozumět tomu, co říkám. A pak, brzo ráno ve čtyři hodiny, to byste nevěřili, pro Mě
nebyl problém vstávat. A pak chodit po těch padesáti akrech půdy doprostřed toho prostranství, což nebylo nic než jen volný
prostor obklopený nějakými chatrčemi, kde bydlel Gándhídží, chodit celou tu cestu po umytí, přípravě a podobně, a kolem se
plazili hadi. Nikdo samozřejmě nebyl uštknut. Myslím, že hadi chápali, že lidé mají plno práce s tím velkým úkolem osvobodit
tuto ohromnou zemi. Takto jsme tam sedávali a kolem se plazili hadi. Nebyla dovolena žádná světla, jakákoli světla, nic
takového. Měli jsme jen sluneční světlo. A ráno, když přišel Gándhídží, chci říct, ráno ještě slunce nesvítilo, tak se přinesly nějaké
svítilny a položily se tam a pak bylo vidět, jak se kolem plazí hadi. Nikdy jsem však neslyšela, že by si někdo stěžoval. Ale jako ve
válce, vedeni takovým nadšením, se všichni předháněli: „Co můžu udělat, jak se mohu dát do pořádku?“ Nikdo ani nepomyslel na
pohodlí. Samozřejmě, všem bylo asi - řekněme do padesáti let nebo tak nějak. V ášramu tehdy většinou byli lidé do padesátky. A
Já jsem viděla na vlastní oči lidi, kteří měli doma velká auta a podobné věci a všechny je prodali, zbavili se jich. Přijížděli vlakem
do Vardy a dál chodili pěšky. Gándhídží by nechtěl nikoho vidět přijet třeba jen v tonze (koňský povoz). A oni mu všichni
naslouchali a poslouchali ho. Viděla jsem mnoho misionářů, ačkoli nejdou za správnou věcí, za ničím moc vznešeným, ale jak ti
lidi stírají... a lidé pro ně pracují. Viděla jsem je. V Indii jsme měli misionáře a mladší lidé, kteří přišli z ciziny, je naprosto oddaně
poslouchali. A udělali všechno, co řekli. Dnes, jak víte, děláme tu největší z největších prací. Protože svoboda, nezávislost nebo
svoboda, je samozřejmě nezbytná, politická svoboda, abychom mohli mluvit o Bohu. Nemohli jsme tehdy udělat ani malou
jehličku, stát nám to nedovoloval, takový útlak. Takže jsme se museli zbavit okovů otroctví, bezpochyby. Teď však, jak jsem
zjistila, máme jiný druh otroctví. Otroctví sobectví. Egocentrismus: „To je moje pohodlí, to musím mít, to by mělo být zábavné,
bavím se,“ a to a ono. Měli byste se bavit, jinak to není nic velkolepého. Celá ta věc by ve vás měla vyvolat určitý pocit, místo
abyste ten pocit vyvolávali vy. Protože Já myslím, že lidé nevědí, co dělají, jaký druh práce dělají. Nechtějí vystoupit na tu úroveň,
do té výšky, aby viděli, jaký je váš úkol. Snažíte se zachránit celý svět! To je jeden z důvodů, proč se Sahadža jóga pohybuje tak
pomalu. Protože oni vidí lidi, kteří se starají o své pohodlí, to a ono... A také, že sami jsou tak ubozí, není v nich žádná elegance!
Žádné vědomí té velikosti toho, co musíte dělat. Musíte být vznešení. Když víte, že jste ve válce, jak se budete chovat? Jsem si
jistá, že polovičatosti je teď mnohem méně... lepší lidé. Jsem si jistá, že teď budeme mít ještě lepší lidi, mnohem lepší lidi. Dělají
si hlavu kvůli malichernostem, svým rodinám, tomu a onomu, Trápí se kvůli svým vlastním problémům a své práci, tomu či
onomu. Chci říct, nikdo takto nemohl mluvit s Gándhídžím, on by ho uhodil, věřte Mi. Je to, jako by přijít do Sahadža jógy
znamenalo vyřešit své vlastní problémy a tím to končí. I když vyřešeny jsou, rozhodně vám je pomoženo, Bůh vám velice
pomáhá. Ale kolik pro to děláte vy? Samozřejmě máme několik vynikajících sahadžajogínů, to nepopírám. Nějaké máme,
mnohem víc, než jsem kdy měla. Takže z toho mám velkou radost. Ale ta oddanost, jakou máme!? Počítáme každý halíř, který
utratíme, kolik jsme za něj dostali, co jsme s ním udělali... Tak to nemá být. Buddha nikdy neutratil jediný vlastní halíř. Dostal



peníze od všech svých žáků, postavil ty velké věci a to všechno a nikdy neměl žádnou veřejnou pomoc od nikoho jiného. Takže
teď musíte růst! Musíte vyrůst nad svou malichernou malou mysl. Musíte vyrůst na úroveň, kde byste měli vědět, že máte
zachránit celé lidstvo. Pokud to takto necítíte, je lepší ze Sahadža jógy odejít. Sahadža jóga není pro lidi, kteří jsou ubozí. V
maráthí se to řekne „gabare“. Tukaráma řekl: „Yerya gabalyache kaama nohe.“ „To není práce pro ubohé.“ Samotný Šivadží, když
bojoval ve své válce, zaujal spoustu lidí, Satary, vévody té doby. Vzdali se všeho, co měli, vzdali se svých životů, všeho, obětovali
své děti, obětovali všechno, co měli, Šivadži neměl peníze, aby je zaplatil. Existuje mnoho příběhů o Šivadžím. Zatímco když
vidíte, jak jsme na tom my, sahadžajogíni, v tomto světě... Před jógou přichází nejprve kšéma (prosperita). Je to tak. Je to láska
vaší Matky. Chci, aby Mé děti měly pohodlí. Jsou to právě narozená miminka, v pořádku, potřebují pohodlí, potřebují, aby o ně
bylo postaráno. Já však nemohu vydírat Božské kvůli tomu, že děti jsou malé, že ne? Jsem tady, abych dělala práci Boha
všemohoucího. A když vy jste Mé děti, v pořádku, Jeho milost bude pracovat, On se o vás bude starat, zajistí, abyste rostli. Ale
musíte růst teď! Růst, musíte růst !!! Dostaňte se z tohoto malicherného nesmyslu, jímž jste. Podívejte se na sebe, jak žijete? Kde
je vaše pozornost, na co myslíte? Myslíte na Sahadža jógu jako na tu nejdůležitější věc, pro kterou jste vyvoleni? Někdy cítím, a
cítila jsem to vždy, že byste se na mnoha místech nemuseli cítit dobře, ale sama jsem viděla, jak jste se na těch místech chovali,
velmi bezohledně. Západní sahadžajogíni byli překvapení, že my, Indové, jsme v tomto směru lepší. A někteří indičtí
sahadžajogíni se chovali velmi podivným způsobem. Je to šokující, jak se chovali. Křičeli na lidi, vytvářeli problémy. Někteří lidé
přišli za Mnou a oni s nimi mluvili tak hrubě, že utekli. Můžete s nimi mluvit jemně, musíte na ně být milí, ne na ně křičet! V
pořádku, nemohu se setkat s každým, pokaždé, při každé příležitosti, v pořádku. Ale to neznamená, že máte právo na druhé
křičet. Je to tak malicherné a nízké. Nevím, jak hluboko budu muset klesnout. Když vyrostete nad všechny tyto malicherné věci,
rozvinete si Božské rozlišování. Toto Božské rozlišování je opravdové Boží požehnání. Všechna ostatní požehnání, o kterých si
myslíte, že jsou to požehnání, nejsou vůbec žádná požehnání. Dokud nemůžete růst, k čemu je to požehnání? Jako strom, který
říká: „Ó, takové požehnání, mám déšť!“ Když však díky tomu dešti nedokážete růst, jaký má pak smysl nechat na sebe pršet?
Musíte být milosrdní, nádherní, rozumní lidé, kteří jsou těmi nejvyššími bytostmi na této Zemi. Stáhněte svou pozornost ze všech
nesmyslů, kterými jste se zabývali. Tak se stáváte posedlými, tak získáváte podmíněnosti. Vidíte malé, malé věci. V Indii máme
jiný problém. Nedokážeme tolerovat druhé lidi. Jakmile někdo jiný dělá něco dobrého pro Sahadža jógu, okamžitě se vytvoří
skupina. To je u Indů velmi běžné. Vytvoří se skupina a srazí ho. Toto se za Gándhího nedělo. Nevím, proč se to děje. Stává se to
jen při slabém vedení. Myslím, že nemám tu schopnost vést. Gándhídží ve své době vyhazoval lidi nadobro. Podřezávat si krky,
říkat věci za zády, vytvářet skupiny... Když chce někdo začít něco hezkého a Já se mu pokusím pomoci, aby se mohl projevit,
hned ho srazí nějaká skupina. A jsou tu určití beznadějně okrajoví, neužiteční sahadžajogíni, na Západě i na Východě, kteří se
snaží ze všeho udělat zmatek, myslí si, že jsou velcí guruové, velcí lidé. Velmi malí lidé, zbabělci, řekla bych. A myslí si, že jsou
velcí, úžasní lidé, protože možná dokážou dobře fotografovat nebo nosit oblečení určitým způsobem, nebo něco podobného,
hloupého jako oni sami. A snaží se ovládat druhé. Takoví lidé budou vyhozeni, úplně. Nemá význam mít neužitečné lidi v instituci
tohoto typu. Dnes začíná nová doba. Nová doba lidí velmi vysokých kvalit, jejichž Duch byl osvícen. Zkusme se nad tím všichni
zamyslet. Nyní musíte vládnout sami sobě a musíte vládnout druhým skrze milosrdenství, lásku a rozlišování. Dnes je ta velká
doba, kdy jsem prohlásila, že je to univerzální náboženství, Nirmala náboženství, které je vytvořeno z Mého učení lásky. To však
ani v nejmenším neznamená, že byste měli zůstat trpaslíky. Nemíním vás zkazit. Nemíním vás zkazit tím, že vás nechám zakrslé.
Takže zkuste růst. Nedominujte si navzájem. Respektujte se. Respektujte jeden druhého. Jste tu pro obrovskou práci Viráty. To,
kolik toho víte o Božském, doposud nikdo nevěděl. Ale dejte se do pořádku! Znala jsem jednoho velkého světce, jmenoval se
Gagangad Maharádž, který spadnul až na dno. Když může spadnout člověk jako on, pak můžete spadnout i vy, pokud nebudete
chápat, jaká je vaše práce, jaká je vaše hodnota a jaké je postavení, které vám bylo dáno. Takže dnes se musíme s veškerou
láskou k Matce ve svém srdci rozhodnout, že budeme mít velké srdce, schopné obětí. Co jsme doposud obětovali? Jen se nad
tím zamyslete, obětovali jsme něco? Prosím, zkuste pochopit, že musím použít vás, velké duše, abych zachránila lidstvo. Musíte
růst, musíte růst, musíte růst. Také co se týče peněz, lidé jsou tak podlí, vydělávají peníze, šetří peníze. V Americe jsem byla
překvapená, jak Mě lidé šidili o peníze, tisíce. V Indii je to také velmi běžný zvyk. Pak, pokud jste hodně zaměření na kariéru, velmi
ambiciózní, „Jak si udržím svou práci?“, raději ze Sahadža jógy odejděte. To nám vůbec nepomůže. Za třetí jsou tu pak lidé, kteří
si myslí: „Tohle je moje žena, tohle je moje milovaná, tohle je toto...“ a všechny ty nesmysly. Proč jste tady, kvůli čemu? Nebo „mé
děti, má domácnost, má matka, můj otec“ - všelijací nešťastníci kolem vás. Pokud nad to nemůžete vyrůst, tak Mi nemůžete
pomoci. Je Mi líto, nemůžete Mi pomoct. Musíte být velmi silní lidé. Musíte být lidé s obrovskou odvahou, velkým idealismem a
vznešenými myšlenkami. Někteří jsou jako hamižní hokynáři, kteří se táhnou za vojem, jen aby něco prodali. V maráthí se jim říká
bazarbunge. Takže teď meditujte na to, že jsme tady, abychom vybudovali univerzální náboženství vzestupu. Je to ohromný úkol.
Kdybych to mohla udělat sama, udělala bych to. Ale Já nemohu. Musím to udělat jedině skrze vás. A vy máte zděděné právo,



pocházíte z velkého zrození, kde máte toto dědictví. Pokud vás ani s takovým dědictvím nedokážu zvládnout, myslím, že vás
raději přestanu vést, nemohu to dělat. Když jsme bojovali za naši nezávislost, všichni jsme byli vyloučeni ze školy, protože jsme
chodili do misijních škol a misionáři věřili, že Kristus se narodil v Anglii. Takže nám nedovolili učit se v těch školách, všichni jsme
byli vyloučeni ze škol a neměli jsme po nějakou dobu žádné vzdělání. Nemohla jsem složit zkoušku z přírodních věd, dva roky
jsem se tam nemohla objevit, protože nás vyloučili z fakult a škol. Vláda nás vyloučila. Ale my jsme byly tak hrdé děti, velmi hrdé.
Já jsem v tom samozřejmě byla zapojená naplno. Nikdy jsem se nebála, byla jsem jen osmnáctiletá dívka. Vzpomínám si, že
jednou přišli nějací lidé a řekli nám: „Vašeho otce převážejí z jednoho vězení do druhého.“ Byli na nás tak hrdí, všichni lidé.
Přivezli tedy auta, aby nás tam odvezli. A bylo jich tam tolik. Matka se přirozeně bála, protože jsem byla mladá dívka a policie Mě
mučila - dávali Mi šoky, dělali Mi potíže, bili Mě a tak dále, tak plakala a řekla jednomu starému pánovi, který tam byl: „Bojím se o
svou dceru, nechci už, aby ji dál mučili.“ Já jsem šla a usmála jsem se na něj. On Mi řekl: „Ne, prostě toho nech, nedělej to, není to
správné.“ Nato si Mě otec vzal stranou a řekl: „Neposlouchej toho staříka, už je nad hrobem, zapomeň na něj. Byl bych rád, kdyby
všechny mé děti byly obětovány na oltáři svobody. Když to děláte, jsem jako otec hrdý a řeknu vaší matce, aby se chovala, jak se
patří. Jsem na vás tak hrdý.“ Takovou atmosférou jsem prošla. Musela jsem se vzdát fakulty, osm měsíců se skrývat, policie Mi
usilovala o život. Vím, čím jsme prošli. Byli jsme velmi mladí, osmnáct let, představte si. A tak teď, když jste získali svobodu
svého Ducha, musíte dbát na uspokojení svého Ducha. Jsou tu lidé, kteří si stále stěžují a pořád mají něco. Ti neměli přijít. Nebo
někteří Indové, ti by měli odejít a nechat nás na pokoji. Ale ti, kteří vědí, že sem nepřišli jen proto, aby se sami těšili, ale aby
pomohli celému světu těšit se tím, co jste získali. Abyste jim to dali, a kvůli tomuto musí člověk přinášet oběti. Musí snášet
bolesti. Kolik vašich bolestí musím snášet Já, když jste napadení, když máte problémy a to a ono? Někdy se Mi z vás udělají
puchýře, všechno možné. Ale Mně to nevadí, protože to je Můj život, Mé poslání, Má existence, Mé všechno - za účelem
osvobodit lidstvo. I poslední kapka Mé krve slouží tomuto účelu. Takže Moje uspokojení je velmi odlišné. Zapamatujte si, prosím,
že jste zrozeni z velmi statečné Matky. Prosím, zkuste růst. Buďte hrdí na to, že plníte tak ohromný úkol. Vnímejte ten pocit
ohromné odvahy. Jedině pak, jedině pak můžeme dosáhnout výsledků. Viděli jste tolik válek, tolik válečných filmů, jak lidé
bojovali, jak se obětovali. A zkusme vidět, co děláme v této válce. Udělejte prostě ze svého těla svého otroka. Dostaňte se z
otroctví svého těla, svých podmíněností a svého nesmyslného ega. Jsem si jistá, že jako Matka nejsem tak špatná. Ale jako otec
postrádám některé věci. Prosím, pokuste se vzestoupit tak, abych mohla cítit, že v Mém otcovském přístupu k vám nic
nechybělo. Ten respekt, to pochopení otcových očekávání. To vám neříkám kvůli nějaké současné situaci, ani kvůli vám
konkrétně, nebo něčemu, co by teď momentálně byl problém. Kvůli ničemu takovému, ale proto, že jsem oznámila příchod té
nové dimenze, do níž musíme vzestoupit. A jako ve válce, musíme prohlásit: „Kupředu, teď!“ Stejně tak toto prohlášení rozhodně
není míněno tak, aby vás ponížilo, urazilo, naznačilo cokoli o komkoli z vás, ale aby vás prostě naplnilo tou inspirací, která vedla
tisíce a tisíce a milióny a miliardy lidí k obětem pro náboženskou věc. Takže teď si sami sebe začněte vážit! Zvedněte hlavu! Vy
jste ti, kteří budou bojovat! Vy jste ti, kteří nesou odpovědnost! Připravte se! Připravte své tělo! Připravte svou mysl! Buďte
rozvážní! To je Mé - neřeknu znovu přání - to je Můj rozkaz! Nechť vám Bůh žehná! Meditujme teď všichni. Není žádný důvod
zvedat si Kundaliní, není žádný důvod dávat si bandhan. Není vůbec žádný důvod cokoli dělat. Jen kdybyste vystoupili na tu
úroveň právě teď. Není žádný důvod zvedat ruce a vázat si Kundaliní, není to nutné. Není třeba dělat nic. Vaše Kundaliní už jsou
dávno zavázané. Přijměte ten stav, to je vše. Tímhle jste. Vírové (hrdinové), ne hlupáci. Nechť vám všem Bůh žehná. Nechť vám
Bůh žehná. Važte si sami sebe, važte si sebe. Nechť vám Bůh žehná. Nic pro Mě není tak důležité, jako vidět vás vyrůst na tu
úroveň, kde budete rozumět svým hodnotám, své práci, svému rozlišování. Musíte se stát milými, příjemnými lidmi, ale velmi,
velmi silnými. Abyste se dokázali ovládat, svůj jazyk a další věci, ovládat se, mít nad sebou úplnou kontrolu. Znovu, nechť vám
Bůh žehná. Prosím meditujte. Zavřete oči, zavřete oči, jen zavřete oči a dejte obě ruce směrem ke Mně. Dejte pozornost do
Sahasráry, jen pozornost do Sahasráry. Nyní jste v Mé Sahasráře, vy všichni. Dejte pozornost do Sahasráry. Zde není žádná
myšlenka, nic. Jen tam dejte pozornost. A jen vystoupejte do toho bodu. Není třeba dělat z toho vědu, není v tom nic umělého - je
to vaše uskutečnění. Všechny slabosti je třeba opustit. Buďme silní lidé pevných hodnot. S důstojností a rozvahou. Ticho.
Naprosté vnitřní ticho. Není třeba tolik mluvit. Příliš brebentit, mluvit povrchně, to není váš styl. Zkuste to cítit ve svém srdci, svou
vlastní důstojnost. Svou vlastní velkolepost. Tu klidnou vyrovnanost svého chování. Všichni jste světci, ale světci velmi vysoké
hodnoty, velmi vysoké hodnoty, ne obyčejného typu. Dejte pozornost do Sahasráry. Každé myšlence, která přijde, řekněte: „Tebe
nechci, tebe ne, tebe ne.“ Nechť vám Bůh žehná. Chtěla bych se v určitou dobu setkat se všemi skupinami, s jednou po druhé, se
všemi lídry a také s určitými jednotlivci, chtěla bych je vidět. Budeme zde mít svatby a bude to pracovat velmi dobře. Ale
nevrhejte se do toho po hlavě, čiňte to s rozvahou. S pochopením, že tohle manželství není pro nic jiného, než abyste měli děti
velmi vysoké hodnoty. A za druhé - musí to být příznivé. A jestli zde byla nějaká nepříznivost, tak se tímto smyje. Doufám, že se
teď budete radovat z té výšky, které jste dosáhli, že se budete radovat ze své nádhery a ze své vznešené práce. Nechť vám Bůh



žehná. Chtěla bych vidět ty, kteří mají s manželstvím nějaké problémy. Mohou za Mnou přijít. Jakékoli problémy v manželství.
Dany, dal jsi jim tam ty věci, které jsi dostal? - Ano, Matko. - Dobře. Kdokoli další, kdo má nějaký jiný problém, prosím, přijďte za
Mnou. Není tu žádná bariéra nebo něco takového. Ale musíme udělat něco ohromného, abychom se z toho dostali, pochopte.
Budeme se těšit sami sebou mnohem více, z té výšky, které jsme dosáhli. A udržte si to, udržte si to. Nechť vám Bůh žehná.
Takže ti, kteří se se Mnou z jakéhokoli důvodu chtějí setkat, tak mohou přijít, zvláště pokud jde o problémy se svatbami nebo
podobně. Také vy, jejichž manželství nejsou úplně v pořádku, můžete přijít.



1985-0207, Upevněte v sobě mír (6 min)

View online.

19850207 - Upevněte v sobě mír

Mír musíme mít především v sobě. Musíte být pokojní ve svém nitru. Pokud nejste pokojní, pokud zkoušíte triky se svým egem,
pokud sami sebe ukolébáváte tvrzením, že jste pokojní, děláte velkou chybu. Klidem a mírem se musíme těšit v sobě, člověk jej v
sobě musí cítit. Nebalamuťte se falešnou spokojeností, nežijte ve falešných představách. Nepodvádějte sami sebe. Klid a mír
musíte cítit v sobě. A jestliže ho necítíte, neměli byste za Mnou chodit a ptát se: „Matko, proč ho necítím?“ Nebudu vám říkat, že
je s vámi něco špatně. Musíte to vypracovat tak, abyste se v nitru cítili pokojní. Není to tak, že když je kolem vás dostatečné
ticho, budete v klidu. Ten klid musí být ve vás. Máte to v sobě. Váš Duch je zcela pokojný, Avjagra - bez jakéhokoli neklidu. Váš
Duch nezná neklid. Je naprosto pokojný a vyrovnaný. Je na vás, abyste to cítili. Nikdo jiný vám nedá nějaké osvědčení. To je
jedna věc. Zadruhé - když k vám mluvím, nevnímáte, že to říkám přímo vám. Neukládá se vám to do mozku. Jako bych to říkala
nějakému X,Y,Z, ale ne vám, jako by se vás to netýkalo. To je další známka toho, že uvnitř není klid. Protože ve vás není klid,
nedokážete vstřebávat. Jen to, co se vám dostane do hlavy, bude pracovat. Zjišťuji, že člověk, který má konkávní (dutou)
osobnost, vstřebává. A ti, kteří mají konvexní osobnost (vydutou ven), nevstřebají nic. Jejich vstřebávání je tak slabé, že ať řeknu
cokoli, nemá to na ně vůbec žádný vliv. Jinak cokoli řeknu, je mantrou, mělo by to na vás mít přímý dopad a vy byste v sobě ten
účinek, to pronikání dovnitř, měli cítit. Ale jako kdyby to bylo pro někoho jiného. Jako by to nebylo pro vás. To ukazuje, že ve vás
není klid. Jen vnitřní klid dokáže zaznamenat to, co je příznivé, co je vyživující pro váš růst. Snažte se zklidnit, nebojujte sami se
sebou. „Proč bych měl?“ „Jsem tak špatný!“ „Neměl jsem to dělat.“ Takhle ne. Zkuste především nebojovat sami se sebou. Pak
bojujete se Mnou: „Proč jsem takový?“ „Proč to mám takhle?“ „Proč chytám?“ „Proč...?“ Jak na to mám odpovědět? Je to tak
agresivní. Je to velmi agresivní způsob mnohých sahadžajogínů, kteří za Mnou přijdou a doráží: „Proč...?“ Já vám nemohu říct, co
je s vámi špatně, v Mé kultuře se to neděje. Na to, co je s vámi špatně, byste měli přijít sami. Ale není to tak, že co je ve vás
špatně, je ten problém. Jde o to, co je ve vás dobré. Stavte na tom, co je ve vás dobré, a od toho se odrážejte a odtud se rozvíjejte
dál. Mír je, jak jsem řekla, základem univerzálního růstu tohoto hnutí. Zkoušejte tedy vytvářet mír. Další věc, kterou můžete udělat
pro dosažení míru, je méně mluvit. I když je někde hádka či podobně, zůstaňte zticha. Bude to mít větší účinek. Když se dva
hádají, nikdy se je nesnažte rozsoudit, jen buďte tiší. Mlčení je velmi důležité. Stačí jen mlčet a přát si: „Kéž Bůh tyto lidi požehná
troškou soudnosti!“ Nemusíte těmto věcem věnovat pozornost. Udržujte ji v klidu. Udržujte svůj vnitřní klid s pozorností uvnitř.
Takže, když skutečně necháte všechna Má slova proniknout do své hlavy, jsem si jistá, že dosáhnu cíle. Ale s myslí vydutou
navenek je to velmi obtížné. Jen vstřebávejte dovnitř.
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Šrí Déví púdža, 17/03/1985, Melbourne, Austrálie Jsem dnes velmi šťastná, že vás tu všechny v den oslavy Mých narozenin
mohu vidět, a rovněž, že zároveň máme i národní program. Je to v měsíci březnu dobrá kombinace. V Indii je to čas jara -
Mahdumas, zpíváme Madhumas. Jak víte, 21. března je rovnodennost, tedy svého druhu rovnováha a také centrum všech
znamení v horoskopu. Tolika center jsem musela dosáhnout, také jsem se narodila na Obratníku Raka a vy jste na Obratníku
Kozoroha, a Ayers Rock je také na Obratníku Kozoroha, přesně uprostřed. Tolik kombinací muselo být vypracováno. Takže
princip vzestupu je to o tom, že jsme ve středu. V rovnováze. Je to o tom dodržovat maryády center. Být v mezích centra je
zásadní. Co se tedy stane, když nedodržujeme tyto hranice? Tyto maryády? V takovém případě jsme napadáni. Jestliže
dodržujeme maryády, nemůžeme být nikdy napadeni. Hodně lidí říká: "Proč máme maryády?" Řekněme, že máme maryády
hranice tohoto krásného ášramu, a jestliže na vás někdo zaútočí ze všech stran, na všech stranách Voidu, a pokud vy vyjdete z
Voidu, budete napadeni. Proto musíte dodržovat hranice. Je obtížné respektovat hranice, máte-li dva problémy - jeden je ego a
druhý je superego. Zatím co na Západě superego není takový problém, ego problémem je, což má v dnešní době velmi subtilní
rozsah a dopad. Mohu rozlišit několik komplikovaných typů ega, které se zde vyskytují. Jeden typ je hrubý, člověk jako Chomejní,
který je suchý, evidentní, zřejmý a každý jej může odsoudit. Tento typ se buď napraví, nebo se úplně zničí. Ale ego, patří-li
stupidnímu člověku, se chová tímto způsobem jen proto, protože ten člověk neví, jak by své ego rafinovaně skryl. Západní ego je
extrémně rafinované, jazyk, všechno je velmi propracované. Například, v angličtině se řekne: "Obávám se, že ti musím dát facku."
"Omlouvám se, ale musím tě zabít." To je taková vychytralá formulace, víte, jakmile jednou řeknete, že je vám to líto, to znamená,
že jste to překryli čokoládovou polevou, že? Pochopte, je to taková kamufláž. Takže musíme čelit tomu, co jsme, nemůžeme čelit
něčemu jinému. Ale přesně tak se rafinovaně vyhneme konfrontaci sami se sebou. Dnes, ačkoliv je to den oslavy, bychom měli s
humorem pochopit, co to ta stupidní věcička zvaná "ego" je. S maximálním humorem, bez vážné tváře, protože vůbec nechci,
abyste se zase cítili vinni. Nuže, ráno jsem vysvětlovala, jak se ego stane levou Višuddhi. I před tím, než jsem vstoupila do této
haly, měla jsem na ní pozornost a tady se mi udělala taková velká boule, prostě strašlivá, trýznivá bolest. Chci říci, že po celou tu
dobu to tu bylo, od té chvíle, co jsem přijela na Západ. Dovedete si to představit? Nikdy to nezmizelo. Takže ta čakra pořád
pracuje, chudinka, musí být úplně unavená - čakra Višnumáji. Měli bychom vidět to, co se skutečně děje - i tu fyzickou stránku
věci, je velice důležité, abychom tomu rozuměli. Víte, pokud vás od dětství učí, že v takovéto společnosti, jste-li extrovert, musíte
něčeho dosáhnout, ať už jakéhokoliv úspěchu, pak je vám vštípena idea síly, představa, že je slabost být tolerantní. Představte si,
na křesťanských národech je nejlepší: "Omlouvám se, že tě zabiju," - a tak dál. Víte, v křesťanském národě mají takovou teorii, že
je slabost cokoliv tolerovat. Je to slabost, když vás někdo ovládá. Nikdy nemůžete mít úspěch, pokud to tak necháte. Takže
pokud a dokud se nestanete posedlí, nemůžete být nikdy poslušní. Takto to je. Někdo vás musí posednout, úplně ovládnout jako
třeba Hitler, a pak můžete poslouchat. Jinak má každý obrovské ego, jak jsem vám říkala ten příběh o tom popeláři. Takže každý
má velikánské ego, každý si chce dělat vše po svém, od dětství děti rozmazlujete, kazíte je, až jsou úplně rozmazlené. Pořád je
objímáte, pořád je držíte, děláte pro ně příliš a děti jsou pak zhýčkané. Myslí si, že jsou nejlepší na světě a vrcholem všeho je,
když se jim řekne, že si nesmí nic nechat líbit. Pak přestanou poslouchat. Takže jistým způsobem nevíte, jak druhé poslouchat.
Ego neví jak poslouchat, protože to je slabost, poslušnost je pro ego slabost. Tak chudáček ego má něco velmi omezeného. To
ego má balón, který je omezený. Ale když dostanete paralýzu, tak tento balón praskne, všechny tyhle věci prasknou, nicméně ego
dokáže být i pružné. Když se začne ego příliš roztahovat přes vršek superega, pak to superego může jít do určitého bodu nahoru,
je tu také. Aby se lidé zbavili ega, tak se opíjí, berou drogy, jen aby ego zatlačili zpět. Takže když zvětšujete superego, ego klesá.
Takže balancujete mezi nimi, pak máte kocovinu, pak to pokračuje takto, vidíte, tak se to děje. Je to moderní řešení, které našli
pro ego, budiž. Jinak je toho ega příliš. Takže když vám někdo něco řekne, místo toho, abyste se k tomu postavili čelem -
předpokládejme, že jste nebyli schopni, řekněme, najít pro mě skleničku - berte to tak, jak to je. A vy trucujete. Proč? Proč byste
kvůli tomu měli trucovat. Protože existuje další místo, kam ego může jít, když se proberete, je zde, vidíte, ono se kříží ve Višuddhi
a když je z druhé strany potlačováno, přejde do této části Višuddhi. Takto dostanete levou Višudhi. Není to nic než čisté ego.
Věřte Mi, je to čisté ego. Protože nemá jiný způsob, jak se dostat dovnitř, jde tam a takto vy začnete trucovat a přemýšlet. A
přemýšlením dostanete ještě větší ego. Naplní se vaše levá strana a vy trucujete místo toho, abyste se k tomu postavili čelem.
Nuže, ta praktická cesta, ta střední stezka, je upevněna tím, že jsme v realitě. Tento zvyk si musíte osvojit. Třeba se něco
nevydařilo, řekněte si: "Ano, nevyšlo to, protože jsem udělal chybu. Tak budiž, proč jsem udělal chybu? Kvůli tomuto - a příště už
se to nestane." Je velice snadné se všemu vyhýbat, a místo toho si lebedit, jak je ego chudinka smutné. To je sebe rozmazlování.
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A ostatní se soucitně přidají: "Ó, on cítil "je mi líto, že jsem vás zabil," víte? Je mu to líto. Ano, viděla jsem, jak daleko to zašlo v
myslích západních lidí, že existují zákony, které opravdu odpouštějí lidem, kterým nikdy nemělo být odpuštěno. Snaží se také
odpustit lidem, kvůli této absurdní levé Višuddhi, která rozmazluje levou stranu, pak cítíte soucit s takovými lidmi, kterým by se
nemělo prominout nikdy. Například ten chlápek, který zavraždil tolik lidí tím, že je uvrhl do plynových komor. Je teď ve vězení, je z
něj přítěž, velká přítěž coby vězeň, protože se musí držet pod zámkem a tak dál. Vydržovat takového psa je pro Angličany docela
obtížné, ale takového vězně vydržují. Zapomněla jsem jeho jméno, strašlivý člověk. Je starý a dosud je ve vězení - ať tam umře,
na co ho litovat? Pověste ho a hotovo. Tolik lidí zabil. Ó ne, jak to můžete udělat? Musíte vydržovat ono psisko, ačkoliv
spotřebovává peníze celé společnosti, ačkoliv zabil tisíce a tisíce lidí, tisíce v plynových komorách. Takový odporný chlap si
žádný soucit nezaslouží, podle božích zákonů by s ním byl krátký proces. Každý den mrhá penězi lidí a dokonce teď nedávno
jsem četla články, kde se o něm píše soucitně: "Jaké zlo teď může napáchat? Proč mu nedat pokoj?" Takto především nahráváte
na ruku strašlivým lidem díky vaší levé Višuddhi. Takže levá Višuddhi není nic než výhradně a pouze ego, které vás nutí hlavu
takto naklánět, a chodit takto. Nuže, ačkoliv s touto levou Višuddhi má člověk hodně, hodně tělesných potíží, nejhorší ze všeho
ale je, že můžete zešílet. Jednou mi někdo řekl, že v Americe lidé po čtyřicítce najednou zničehonic zešílí, a to je závažná
choroba, stejně závažná, jako ta strašlivá nemoc AIDS, protože se šíří stejnou rychlostí. Nuže, jako vaše Matka vám musím jasně
říct, že tu úlohu hraje ta strašná levá Višuddhi. Nevyžívejte se v tom, neoddávejte se tomu. Jestliže máte ego, je to kvůli levé
Višuddhi, postavte se čelem sami k sobě. Dnes měl Warren nápad, že se u Mě zastaví, a řekl mi: "V Indii, když někam jdeme,
předpokládáme, že lidé na jakýkoliv návrh nejprve spustí: "Ne, ne." Víte, vlastně to - ne, ne - je proto, že jsme jinak vychováni. Víte -
jsme vychovaní tak, abychom tomu čelili. Proto se Indové nikdy netrápí pocity viny. Pokud ano, vězte, že už přijali západní
způsoby. Nikdy nemají pocit viny.Takže tehdy, když na něco říkají své "ne" na 99% - ne lidé ve velkých městech, ti mají stejný styl
jako... protože tam jste je "pěkně požehnali", ale ve vesnicích si řeknou: "Ne, to tedy ne, jak bych to jen mohl udělat?" Budiž, udělal
jsem to, takže to teď napravím." Ne, ne - začíná se s ne, ne. Ale člověk ze Západu, když uslyší "ne, ne", si možná pomyslí, že jim
někdo útočí na jejich ego. Protože to ego je pořád tady, aby dominovalo ostatním, ego si stále bude myslet, že by vše
zorganizovalo lépe, pořád si bude myslet, že jsou čistotnější než ostatní a že jsou něco víc než ostatní. Víte, všechna ega takto
uvažují, postaví vás na piedestal a žijete si na vrcholku jako balón nebo nafouklý kruh, držíte se na povrchu, a proto nechcete
vypustit ten vzduch, protože víte, že se ponoříte do sebe. Takže si žijete na tomto a začnete si myslet, že víte všechno lépe, když
vám kdokoliv cokoliv řekne, hned se cítíte ublížení, zase levá Višuddhi. Když vám něco řekne Matka, hned levá Višuddhi. Takže
tady na Západě jste si všichni vytvořili takový vak. Měli bychom se k sobě postavit čelem, tak jak jsme. Ten vak existuje, takže ať
řeknu cokoliv, ani to, co říkám teď, by ve vás nemělo spustit sebeobviňování. Podívejme se, žádné pocity viny. Buďte se svým
Duchem, abyste se viděli a mohli se vyčistit. Když vidíte z pohledu Ducha, vyčistíte to, co se tak dlouho hromadilo. Levá Višuddhi
je dnešním problémem Západu, to vám říkám. Všechny ty problémy pocházejí z levé Višuddhi. ale v žádném případě nejsou
přemoženy, naopak, kdykoli se levá Višuddhi může zpátky nafouknout v ego. Viděla jsem, že na Západě je to velice běžné, lidé
jdou rovnou za nosem, vše je v pořádku. Dokonce i v indických městech jsem to viděla, ale jakmile je něčím pověříte, najednou
jsou na koni. Řekla jsem: "Odkud se tak dostali na koně, odkud přišlo to ego?" Víte, všechno se to tady ukrývalo, a jakmile byli
pověřeni, celý problém se vrátí a trůní si jako Honza Gilpin na koni a uhání a já se na ně podívám a říkám si, kam jedou. Prostě tu
byli a zmizeli, triky se zmizením. Prostě nemohu pochopit, proč se to děje. Ale po proniknutí do těch problémů, protože to vidím,
jak vstupuji do haly, že dostáváte levou Višuddhi. Podívejte se ale na ty děti, víte, od dětství je neučíte, aby pořád říkaly: "Lituji,
omlouvám se". Naši Pársíové v Indii mají hodně z vaší přetvářky, velmi mnoho. Takže ráno nikdy nechceme jít na návštěvu k
Pársíovi, protože brzy ráno přijde a začne říkat: "Já se omlouvám, já se omlouvám." To je nepříznivé. Vidíte, že lidé říkají:
"Maafkaro, maafkaro." "Baba, přijď odpoledne, teď ne, po ránu s tím nezačínej." My to takto neříkáme, je to nepříznivé. Otevřete
dveře a někdo tam stojí: "Maafkaro" - za co, co jsem udělal? Co jsi udělal, že to říkáš tímto způsobem pořád dokola, na co máš
stále to kajícné rozpoložení? Víte, člověk nechce vidět ten omluvný, kajícný obličej hned po ránu, není-liž pravda? Něco
příjemného - při příchodu pěkně pozdravit, ale to jejich: "Maafkaro, maafkaro, omlouvám se, lituji, omlouvám se." Je velice běžné,
že nikdo nechce po ránu vidět Pársího, víte, důvod je ten, jestliže je ráno potkáte, budete celý den ve špatné náladě, protože jste
viděli jednoho přeuctivého kajícníka. Není to žádná omluva, oni jsou extrémně egoističtí lidé. Jestliže budete studovat jejich
povahu, zjistíte, že jsou velice egoističtí. Takže musíte pochopit, že když se začneme zabývat svým egem, musíme jednat přímo
s ním. My nejsme ego, my jsme Duch. Přímo. "Aha, takže to bylo špatně, neudělal jsem to já, ale to tělo, tak pojďme - ne, je lépe
být v pořádku." Řekněte si: "Ne, ne, je lépe být v pořádku." Takovýmto způsobem se k tomu postavíme, protože víte, to, co Mě
právě děsí, je levá Višuddhi. Jakmile jsem pomyslela na tu chorobu, Moje pozornost šla na levou Višuddhi. Představte si, lidé
zešílí. Většina egoistických lidí, které jsem potkala, kvůli tomu úplně zhloupla. Jsou hloupí, chovají se stupidně, úplně hloupě.
Egoističtí lidé se oddávají drogám a alkoholu, protože jen tak mohou vydržet. Například člověk, který má velké superego, posedlý



člověk, který se dá na pití, velmi brzy umře, nebude žít, protože ho to hodí příliš k této straně. Egoističtí lidé ale vydrží, chci říci, že
člověk, který není egoista, třeba Ind, jestliže se napije vodky, bude "odvát od břehů", naprosto, nebude k nalezení, ztracen. Ani ve
ztrátách a nálezech ho nenajdete. Ale to vaše ego dává člověku výdrž, co se týče superega, a tak to zvládnete. Víte, proto lidé
mohou pít, nemá to nic společného s něčím takovým jako je studené počasí, je to spíše vaše ego. Někdy, když se nazýváte
levostrannými, tak se velmi mýlíte. Nejste. Žijete s touto iluzí, s tímto mýtem, protože takto můžete omlouvat své ego. Protože
západní lidé jsou v podstatě egoističtí. Tu skutečnost musíme přijmout. My nejsme západní lidé, my patříme do království Boha,
takže nemějte pocit viny. Nejste už lidé ze Západu, pro Mě nejste ani Indové, ani Angličané, ani Australané, vy jste moje děti. Ale
některé věci tu stále přetrvávají, takže buďte opatrní - to, co vám říkám, se stane v menší míře každému z vás, ale ne příliš. Buďte
opatrní, je to venku, je to mimo maryády a když je trochu překročíte, setkáte se s tím. Takže ti, kteří si myslí, že jsou levostranní,
jsou pouze posedlí, a protože jsou posedlí, proto se stali levostrannými. Jinak jejich temperament není levostranný. Protože tu
není žádná tradice, není tu přijaté žádné podmiňování, nic, nebyli žádným způsobem podmiňováni. Takže na Západě je těžké
najít nějakého tamasika, je těžké je najít. Zato tu máme lidi, kteří jsou egoističtí, ale stávají se posedlými. Ty posedlosti se ujmou
vedení vašeho ega a působí skrze něj. Takže jsou mnohem nebezpečnější než obyčejní tamasikové. Víte, když je posednut
obyčejný tamasika, umírá velmi brzy, jinak zkrátka obtěžuje sám sebe. Bude mít bolesti, sám bude mít všechny potíže, problémy.
Ale když je člověk, který je egoistický, navíc posedlý, pak se stane otravnou, nesnáze působící osobou. Když někdo pije v Indii -
budete překvapeni - stanou se z nich velice příjemní, extrémně mírní lidé, velmi tiší, velmi dobří. Chci říci, že některé ženy mi řekly:
"Chceme, aby naši muži začali pít, protože by z nich byli lepší muži." Ale tady ne, tady se stanou násilnickými, proč? Protože v
sobě už máte základnu pro ego, a ty bytosti, ať už do vás skočí z levé strany nebo zprava, přebírají vaše ego. Pak fungují skrze
vaše ego, takže se takoví lidé stanou krutými a ráznými. Chci říci, všichni ti Němci byli takto zpracovaní. Všichni byli posedlí
bhúty z nadvědomí a všichni se chovali tímto úděsně brutálním způsobem. Představte si, že nějaká lidská bytost, lidská bytost,
zabíjí milióny lidí v plynových komorách. Dovedete si to představit? Chci říci, vy byste se nedokázali dívat ani kdyby před vámi
zabíjeli malé kuře. Jak se jen můžete dívat na tolik lidí, jak je před vašima očima zabíjí plyn a jak se snaží dostat z plynových
komor? Všechny byly průhledné, abyste se mohli dívat. Vidíte tu krutost, kam až zašla. Jak to? Byli posedlí a posedlí egoistickým
temperamentem. Takže ti bhúti použili jejich ega a udělali to. My jsme ve středu. My jsme lidé, kteří dosáhli úrovně Boha,
nemáme s levou Višuddhi nic společného. Nemáme ego. Kde je to ego? Zničeno. Kde je superego? Zničeno. Takže pokud někde
číhá nějaký zbytek, jenom se k tomu postavte čelem. Proč se cítit vinen? Na co? Kvůli nesmyslu? Tímto způsobem se toho
zbavíte. Protože i u sahadžajogínů jsem viděla, jak najednou mají nosy nahoru, oči jim lezou z důlků, najednou začnou jinak
mluvit a to Mě děsí. Řekla jsem: "Co se děje?" Byl to normální člověk, proč teď mluví takovým způsobem? Důvodem je, že jeho
skryté ego najednou vyskočí a projeví se. U mnoha Indů taktéž, ti, kteří bydlí ve městech, jsou strašlivě egoističtí, vy jste je
"požehnali", jak jsem říkala, takže se chovají stejně. Ale protože je tu tradice držet se ve středu, v jakékoliv zemi, i v Číně. Viděla
jsem, že v Číně je to totéž. Nikdy jsem je neslyšela říkat: "Promiňte, promiňte, promiňte." Ani nediskutují. Rusové se k nim
zachovali velmi špatně. "V pořádku, " říkáme jim. Zeptáme se jich: "Proč jste se odtrhli od Rusů?" Zapomeňte na to. Nikdy
nekritizují, nikdy se neposadí, aby kritizovali: "Oni to udělali," netrucují, ani o tom nepřemýšlí, nic. Jako Indové - budete
překvapeni, máme tu zákon, podle kterého se očekává, že nebudeme točit žádné proti anglické filmy. Dovedete si to představit?
Protože oni naši zem opustili s grácií. Ani filmy o Šivadži nejsou povoleny, protože by mohly ukazovat muslimy ve špatném
světle. Až tak daleko jsme zašli. Protože - zapomeňte na to, zapomeňte, zapomeňte. Když začnete přemýšlet o tom člověku,
vaše ego dostane zásah, dotkne se to nepříjemně vašeho ega. Je to ego, kdo je zraněn, a vy můžete ten balón vyfouknout dvěma
způsoby, možná to víte. Buď do něj fouknete, nebo zvenčí odstraníte všechen vzduch nebo do něj dokonce udeříte. Takže to
zraněné ego je tam, kde se vnějšek vyprazdňuje a balón se zvětšuje. Druhý případ ega - nafouklé ego, je tam, kde je balón
naplněn oním vzduchem. Oba problémy věci jsou totožné. Chci říci, výsledek je stejný, ať to uděláte tak či onak. Takže, jakmile
pochopíte, jaké jsou ty tělesné projevy, nejen o těch hrozných nemocech, které můžete dostat, ale také o tom, že můžete ve velmi
mladém věku zešílet, protože nebudete vědět, jak sami sebe zvládat. Nejlepší způsob je, pokud jste něco udělali, si prostě v této
záležitosti odpustit. "Odpouštím si v tomto bodě." V pořádku. A že se to stalo kvůli tomuto - v pořádku, neměl jsem to dělat. Už to
neudělám. Jenom to řekněte takto, prostě to úplně zneutralizujte. Pokud a dokud to nezneutralizujete, bude se to tady hromadit,
tady v tomto bodě. Za druhé vám musím říct, že ženy na Západě změnily svůj styl a to je velice, velice nebezpečné pro
společnost, protože si také osvojily, egoistické způsoby mužů. Takže když muži ušli, řekněme, deset stop, zase za nimi přiběhly,
třeba osm stop a stahují je zpět. Nebo jdou ještě dál než muži. Úplně to kříží vaše ega, protože ženy normálně nemívají takové
možnosti ega. Takže v soupeření s muži v egu, jste ztratily úplné maryády ženy, neexistují žádné ženské maryády. Muž má
maryády muže, jestliže se muž začne chovat jako žena, už není muž. Stejným způsobem ženy, pokud se začnou chovat jako
muži, pak už přestanou být ženami. Ztratily svoje maryády. Jsou mimo a stanou se posedlými. A proto se ženy, když jsou



egoistické, stanou tak šeredné. Jejich obličeje jsou ohyzdné, vypadají děsně, celé jejich chování je odporné. Mohou úplně
vyschnout jako tyčky na fazole, a mohou být velice tvrdé, jako železné pruty, které umí tvrdě udeřit. Říkají: "Žena s železnou tyčí v
ruce." Děje se to, protože máme maryády, každý máme svůj styl, svůj výraz. Jestliže je to růže, pak je to růže. Buďte šťastní, že
jste květina, růže. Pokud se růže bude chtít stát trnem, ztratíme všechny naše maryády. Dnes s vámi budu mluvit, než začneme, -
před tím než přijdou lidé - budu mluvit k ženám a o tom, kde se stala s nimi chyba. Měli byste vědět, že tu neutěšenou situaci
Západu nezpůsobili muži, ale ženy. Ženy zničily západní společnost. Indické ženy zachovaly společnost bez poskvrny. Velice jim
děkuji za jejich poctivý přístup k životu. Jsou to ženy této země, které zničily vše, co bylo tak křehké, citové, nádherné, lásku,
náklonnost, soucit. Ženy tu jsou proto, aby dávaly radost, štěstí a citové bezpečí celé společnosti. A ony převezmou velení:
"Udělej to, dej to, udělej tamto." Dokonce i jejich manželé se stali jenom služebníky ve svém domě. "Ty jsi pořádně neuklidil, ty jsi
neuklidil pořádně kuchyň." Jela jsem do Anglie a byla jsem překvapená, že úklid celé kuchyně a vše ostatní se v Anglii dělá tak
pečlivě, máte všechno na čištění tohoto, čištění tamtoho. "Proč se to stalo?" Jsou to muži, víte, kdo to musel dělat, tak vynalezli
různé způsoby a metody. Musí se to blyštět, chcete, aby se to lesklo, dobře, seženu ti něco takového, vezmete to do ruky a budou
vás pálit ruce, a všude bude kyselina, a ve velkých rukavicích to budete všude dávat. Všechno bude v pohodě. Pak budou trpět
děti, protože to je práce pro zahradníka, O nádherné bytosti, které se mají zrodit, se musíte starat s něhou, ale vy od počátku
pečujete o své děti přehnaně. Matka je jako zahradník, musí také zastřihávat, musí také řezat, aby byl růst správný. Jestliže je
vaše dítě rozmazlené, nejste dobrá matka, jste k ničemu. Ale vy opatrujete svého manžela a děti ne, právě naopak - protože když
pečujete o manžela, líbí se to vašemu egu. "Sedni si tady, běž tam, co je to?" Záležitost peněz: "Dej mi všechny svoje peníze," "Já
si je všechny nechám," všechno. Někdo třeba řekne, že takový je zákon. Pokud je zákon stupidní, pak by sahadžajogínky neměly
takový zákon následovat. To právo vás všechny zničilo, to vám povídám. Je to velice důležitá část života, tak důležitá oblast
života, že by se to nemělo trpět. Kde chybí náklonnost, láska, vlídnost, vše, co je důležité, tam se lidé stávají bezvýznamnými.
Život bez cíle. Nevíte, co dělat, a proto děti páchají sebevraždy. Láska by měla být taková, že i zastřihne. Proto máte moudrost,
kterou si ale vaše Múládhára čakra nerozvine, pokud běháte za muži/ženami. Jak by se mohla rozvinout moudrost? Muži vás
úplně zmátli. To vám říkám, úplně z vás udělali blázny. Vaši moudrost musíte udržovat netknutou. Nejen že vás ošálili, ale oni
sami se snížili k tomu, aby vás oklamali. Mají své vychytralé metody, nejsou poctiví, čestní a upřímní. Jako sahadžajogíni jsme
nad těmito věcmi, dosáhli jsme stavu, kdy jsme nad tím. Jsme tu, abychom napravili všechny ty věci, které se ve společnosti
zvrtly, protože Sahadža jóga stojí čelem ke společnosti, nejen sama k sobě. Takže na tomto stupni musíme pochopit, že to, co
máme udělat, je následující - za prvé, vaše porozumění musí být takové. Dokonce i dnes se vším tím vývojem porozumění
Sahadža jógy si ženy neuvědomují, že musí být ženami. Viděla jsem, jak se ptají: "Co je na tom špatného?" Pořád dokola. A muži
nechápou, že musí být muži, dokonce i po tolika letech. A pokud se stanou opravdovými muži, ženy si jich budou vážit. Jestliže
se stanete opravdovými ženami, muži to ocení. Víte, právě protiklady se přitahují, to by mělo být normální. Ale my nežijeme
normálním způsobem, muži jsou jako ženy a ženy jako muži. Co teď? Je velice důležité, aby to teď muži pochopili, - s ženami
budu mluvit později - že se musí stát skutečně muži. Musí opravovat věci, dělat rozhodnutí, musí být těmi, kteří vládnou. To je
vnější stránka, v podstatě je zdrojem žena, žena je potenciál a muž je kinetická energie. Například se pohybuje ventilátor. Pohyb
ventilátoru je kinetická síla, ale potenciál je v našem nitru je jako ta elektřina, která je spojena se zdrojem. Co je výš? Ventilátor,
který se pohybuje, nebo zdroj? Nechť ženy rozhodují a nechť muži rozumí. Pokud zdroj vyschne a chce se stát ventilátorem,
žádný ventilátor nebude fungovat. Je to vzhůru nohama. Pokud si uvědomíte, že jste zdroj, že jste těmi, které dávají mužům šakti,
přestanete se chovat jako muži. To neznamená, že nemůžete chodit do práce a pracovat, ale dělejte práci, která je pro ženy
vhodnější. Nechtěla bych, aby ženy pracovaly jako řidičky autobusu, nebo náklaďáku, nebo aby zápasily. Ne. To vám říkám, to
vám říkám z vlastní zkušenosti. Jednou na cestě, když jsem studovala v Lahore, víte, jsem jela vlakem a na nějakém nádraží vlak
v noci zastavil, a přišla žena a říká mi: "Otevřete mi dveře!" Tak jsem řekla, že je to tu přeplněné, ale že to zkusím. Řekla mi, že
jestli to nepůjde otevřít, že to zlomí. Řekla jsem: "Jak byste mohla?" Ona na to: "Ty nevíš, kdo já jsem? Povídám: "Kdo?" Ona: "Já
jsem Ahmida Bhanu." Já: "A kdo je Ahmida Bhanu?" - "Zápasnice." "O baba," řekla jsem, "díky Bohu." Tak říkám: "Když jste
zápasnice, proč chodíte do kupé pro ženy? Proč nejdete do kupé pro muže?" Tak hrubě otevřela ty dveře, přišla ke Mně, podívala
jsem se na ni a říkám: "Páni, to je teda osoba!" Posadila se a celé její vzezření, všechno, její chůze, držení těla a způsob, jak
seděla, bylo všechno tak neženské. Takhle si sedla a řekla: "Tak, ať sem přijde ten, kdo si myslí, že tu nemám sedět." Řekla jsem:
"Nikdo to nechce, paní, udělejte si pohodlí." "Ale asi budeme muset sehnat někoho z jiného kupé, aby s vámi mohl zápasit."
Utichla. Viděla jsem, jak jsou všechny její svaly přehnaně vyvinuté, vypadala opravdu jako, měla bych říct, nějaká západní kráva,
řekla bych. Krávy tady vypadají jako buvoli, ne jako krávy. Nemohu zapomenout na tu legrační zkušenost, byla jsem velmi mladá
a opravdu jsem nevěděla, chtělo se mi smát, ale nemohla jsem se jí vysmívat, aby mě třeba nepraštila. Takže tak to je, tak jsme
dopadly, musíme vědět, kam až zajdeme. Chceme se stát zápasnicemi? Takže tak to je, člověk musí vědět, že to už trvá celá léta,



už celá léta. Viděla jsem, četla jsem nějaké knihy, nějaké staré knihy, viděla jsem nějaké filmy, které popisovaly, jak za starých
časů některé ženy mívaly v rukou košťata, aby s nimi mohly své muže mlátit. Také jich pár v Indii máme takto "požehnaných", ale
takových žen je velmi, velmi málo. Není to velké číslo, ale může se zvýšit, Bůh ví, víte. Takže nám držte palce. Ale řekla bych, že
už se to děje. S tolika mužskými egy, které jdou do levé Višuddhi, říkají: "Ne, ať převezmou velení ženy, je to v pořádku." "Ať jsou
spokojené. Už bylo dost jejich agrese, ať je po jejich." Udělají věci po svém, mužům to nebude vadit a půjdou doleva. Nebude je
bavit ani manželství nebo láska. Včera jsme měli jednu svatbu, je to pro dobro vašich dětí, pro jejich dobrý stav, ujměte se svých
rolí muže a ženy. Vaše role je být jako ženy a muži, uvidíte, že vám to bude přinášet radost. Spory by měly být o této roli. Pokud
za vás muž chce něco udělat, měly byste říct: "Ne, ne, jak bys to mohl dělat ty? To je pro mě příliš." "Nech tu práci udělat mě."
Tolikrát jsem vám říkala, jak se můj muž, když se rozčílí, chce si sám vyprat tílko, tak se pozná, že je naštvaný. Když je hodně
rozzlobený, jde čistit koupelnu. Ale dělá to tak mizerně, že vždycky poznám, že uklízel on. Chce se mi smát, ale neodvažuji se,
protože musím podržet jeho ducha. Pak začne mluvit s každým velmi, velmi uctivě. Začne všem vykat. "Vy jste to a vy jste
takový." Takže vím, že je kvůli něčemu strašně naštvaný. Neřekne, co ho naštvalo, víte. Musíme to zjistit, proč se rozlítil. Jestli to
zjistíte, neobviňujte se, napravte to. Pak na to přijde - víte, je spousta způsobů jak neutralizovat hněv. První věc, která se egu
stane, je hněv. Když jste se včera vdaly, musíte vědět, jak utišit jeho zlost, protože ego tu pořád ještě je. Nuže - zjistit, jak
neutralizovat něčí hněv je velice krásná záležitost. Neviděla jsem, že by některý z vašich autorů o tom psal, ale v Indii je takových
spisovatelů, co se věnovali této situaci, několik. Musíte především zjistit, jaké jsou slabiny vašeho manžela, případně vaší
manželky. Co ji konkrétně rozčílí. Váš přístup by měl být o tom, jak ji nerozčílit. Neměli bychom ji rozzlobit, a na druhé straně
postoj manželky je tentýž, mnohem více se týká mužů. Takže, jaká jsou ta slabá místa, kdy se opravdu rozčílí? Prostě ho
studujte, je to úplně jednoduché. Smějte se tomu, neberte to vážně, ale pečlivě se tomu vyhýbejte. Zjistěte také, co mu dělá
radost. Já se opravdu někdy - nikdy se nezlobím, vy to víte, že se nikdy nezlobím, ale předstírám, že se zlobím, abych... A teď, jak
to demonstrovat, jak utišit - zneutralizovat hněv nějakého člověka? Například se snažím ukázat, jestliže mi dáte nějaké dítě na
klín - hotovo, hněv je pryč. Nemohu dělat, že se hněvám s dítětem na klíně, to je prosté. Musíte na to přijít. Například můj manžel,
řekněme, že se hněvá, znám ho, takže vím, že když řeknu: "Co takhle koupit mi pěkné sárí?" Hotovo, je hned šťastný. Udělala jsem
mu tu největší laskavost, víte. Nějak takto, víte, musíte na to přijít, které věci potěší vašeho muže, které udělají radost vaší ženě, a
neutralizovat zlost. Víte, takové malé věci se musíte naučit. Je to umění života. Je to umění sahadža- jogínského života. Je to
umění jak žít, jak vyjít s několika maličkostmi, jak si umět poradit. Určitě jste viděli, jak na přednáškách říkám docela vážné věci,
ale tak, abyste se smáli, a tak se to usadí ve vašich myslích, takto byste to měli dělat. Protože humor je jednou z nejlepších věcí,
dáte si vše dohromady a lépe porozumíte a nikdo se necítí dotčeně. Takto se věci zlepšují, a když vidíte, že jste se usadili v míru -
je to první věc, co muž a žena musí udělat. Usadit se v míru. Děti se cítí dobře, každý se cítí dobře. Postupně se všechno spraví.
Nemáte zodpovědnost za napravení svého partnera, ale jestliže jste si vzal někoho, kdo není sahadžajogínka, někoho, kdo je
odporný a tak dále,pak je to jiná otázka. Ale sahadžajogíni jsou oddáni přede Mnou a pak by to mělo být úplně nejsnadnější. A
ochraňovat se, starat se jeden o druhého. Měla by tu panovat naprostá důvěra. To je - v naší zemi, musím říct, že náš sňatkový
systém má některé zvláštnosti. Co se stalo - jednou jsem jela do Singapuru a budete se divit, to už je dávno, jela jsem do Ameriky
a byla tam jedna strašná manželka jednoho diplomata, na program přišla opilá a byla požádána, aby odešla, protože byla opilá.
Tak informovala naši premiérku Indhiru Gándhíovou, o tom, že "ta paní dělá to a ono, že by to neměla dělat a že ona je přece žena
diplomata a má vysoké postavení" - a tak dál. Takže Indhira Gándhíová, aniž by něco chápala, pověděla chlapíkovi, který se
jmenoval Huxher, který byl její pravá ruka: "Běžte říci panu Šrívastavovi, že by se to dělat nemělo a že by ona měla být odvolána
zpět." Takže ten ministr, - víte, že dostat zprávu pro Indhiru Gándhíovou znamenalo tenkrát pro toho ministra osudovou ránu.
Takže poslal pro Mého muže. Zavolal mu a říká: "My si myslíme, že vaše žena by měla být odvolána, stalo se to a ono." A můj
muž na to: "Proč, proč ji chcete odvolat?" Ona nepije, nekouří, nedělá nic špatného, je to nejslušnější žena, velmi důstojná a ví, co
dělá." Dělá dobrou práci a nežádá za nic peníze. Nedělá nic špatného, a jestli chce, odstoupím já. Ale já ji volat nebudu." Ministr
se úplně vyděsil, protože pokud odstoupí on, kdo bude jeho práci vykonávat? Tak schopný. Prostě řekl: "Budu rezignovat."
Všichni byli v šoku, víte, jak byl sebejistý. Dozvěděla jsem se to od někoho jiného. Od toho ministra, co byl mrtvý, polomrtvý z
toho vzkazu od premiérky, víte. Pak odeslal hlášení, protože prý sám ve svém nitru prozřel: "Znám tu paní velmi dobře, ona je
velmi důstojná. Je to velmi slušná žena, velmi dharmická, neměli bychom ji znepokojovat." Zatímco ten chlapík Huxher - který ten
vzkaz poslal - byl také v šoku, a ten šok předal Indhíře Gándhíové. Od té doby se nikdy nepokusila zasahovat do Mé práce.
Budete překvapeni, ale už se nikdy nepokusila zasáhnout. Takto můj muž důvěřuje Mé práci a takové má pochopení. Takové
byste měli mít. Musíte znát svoji manželku, svého manžela, nemohou dělat takové a takové věci. To samé platí o dětech. Musí
mít vaši plnou důvěru. Musíte vědět, kdo jsou, čeho jsou schopni, jak daleko jsou schopni zajít. A pak se ta důvěra, to vnitřní
porozumění stane cestou k míru, lásce a náklonnosti. Naprostá vzájemná důvěra, ať jsou kdekoliv. Mohu kdykoliv říct, ať jdou mé



dcery kamkoliv budu vědět, že nikdy nebudou žít adharmický život, ani mí zeti, ani Mé vlastní dcery. Ani by nepomysleli na
adharmický život, jakkoliv by se kdo snažil. Měli byste mít takovou důvěru v hloubi duše ke svým dětem. Když byly malinké,
malinké a přišli sousedi s tím, že moje dcery přišly a půjčily si to, v naší zahradě pro ranní očistu. Řekla jsem: "Cože? Moje děti,
jestli půjdou do vaší koupelny, tak si je nechejte." Dám vám teď dva tisíce rupií, hned teď, jen je požádejte, ať jdou do vaší
koupelny, to je vše." Znám je příliš dobře. Když Mi řeknou, že moje dcery něco vzaly, znám je velice dobře, nikdy by se cizích věcí
ani nedotkly, znám je příliš dobře. Od nikoho nikdy nepřijmou takový závazek, znám je příliš dobře. Takže tak byste měli velmi
dobře znát své děti, neurážejte je v přítomnosti druhých. Rozviňte jejich charakter a vznešenost takto: "Ty jsi sahadžajogín, pojď,
jsi skvělý, bude z tebe to a ono." Přiveďte je na stezku, duchovní cestu a udržujte je tam, mějte je v úctě. Nerozmazlujte je,
nezkazte je. Normálně je rozmazlujeme. Buď jsme přehnaně starostliví, anebo z nich vychováme přehnaně pečlivé lidi, obojí je
špatně, je to zase ego. Řekněte jim, jak se mají o vše podělit, vysvětlete jim, jak vše sdílet. A jestli se dělí a dávají věci ostatním,
buďte šťastní. Dostanou to ostatní: "Dej to ostatním, ať si hrají ostatní." Víte, když ukážete vaše štěstí, radost, že vy sám dáváte
ostatním, pak i děti se všechny věci naučí. Takže manželství v Sahadža józe je velký závazek, omezení svobody. Skrze
manželství jsme všichni svázáni. Všechno je to společenství velmi šťastně sezdaných lidí. No, a když někdo není schopen mít
dobré manželství, je lepší na to zapomenout, zapomeňte na to. Víte, konec konců viděla jsem, jak ženy mého věku, přes šedesát,
žádají o sňatek. Ano, jsou muži a ženy, kterým je přes šedesát, a říkají mi, že by se chtěli vdát a ženit. A já na to:"Cože? V šedesáti
mám tisíce dětí, jak můžete říct něco takového?" Chci říct, že byste neměly být nevěsty celý život. Měly byste být matky a
babičky. Myslím, že po 45.roku už by nikdo na manželství neměl pomýšlet, je to hloupost. Je to nesmysl po pětačtyřicítce,
všechny ty, i vdané ženy by měly vědět, že jsou matkami, budou z nich babičky. A ony jsou pořád nevěstami. Je to jeden z
důvodů, proč manželství krachují. Protože už nejste nevěsta po třicítce nebo po pětatřicítce, už jste matka, jste absolutní matka.
A vy jste otec a žijete jako otec a matka dětí.Takto se nám říká v naší zemi, do věku třiceti let nás nazývají nevěsty - "doolai", ale
jakmile jednou dospějete, už Mi nikdo neříká Mým jménem, říkají mi Matka Kalpany nebo Matka Sadhany. Nebo i můj muž je
nazýván otec Kalpany, nikdy se mu neříká jeho jménem. Protože jste se stali otcem nebo matkou, přijměte tu pozici. Ale vy ne, vy
chcete být v tomto věku nevěstami, chcete mít postel, jako má nevěsta, všechny ložnicové záležitosti jako má nevěsta, a ono to
nefunguje. Protože už nejste nevěsta, pak si pomyslíte: "Ach, ten muž se stal neslaný nemastný," Ta žena se stala nemastná
neslaná," a jdete k jinému muži, k jiné ženě a tak to pokračuje. Pak jdete k dětem a zničíte jejich nevinnost. Ale jestli to přijmete,
vyrostete řádně a dozrajete jako sahadžajogíni, jako otec a matka, jako důstojní lidé. Zdroj lásky není jen ve vztahu manželek a
manželů, existuje tolik vztahů, které jsou větším zdrojem, ale záleží to na úrovni, na které jste. Pokud jste malou říčkou, v
pořádku, ale teď jste se stali oceánem, tak buďte oceánem. Jestliže se stanete mořem, buďte mořem, když se stanete oceánem,
buďte oceánem. Moře nemůže zůstat malinkým, malinkým počátkem, pramínkem, nebo ano? Stejným způsobem musí každý
vědět, že musí vyrůst z tohoto vztahu a neměli by toužit pořád po tamtom manželovi a manželce. Když je vám čtyřicet pět, a stále
si hledáte manžela, to jste zešílely? To by v Sahadža józe mělo přestat, všichni, kteří překročili určitý věk, by Mě měli přestat
obtěžovat s manželstvím, měly by se stát matkami. Je tolik dětí, o které se můžete starat, budeme mít školky, budete potřebnější
tam.Co je to - to společenství? Partnerství s dětmi, s vnoučaty, s pravnoučaty. Musíte to pochopit, jak muži, tak i ženy. Muži jsou
totéž, také se nikdy nestanou otci. Jestliže jste plnohodnotným otcem, nemáte takové představy o manželství, zapomenete na
to. Jestli to nefunguje s jednou ženou, zapomeňte na to. Zapomeňte na to. Není to potřeba, už jste toho měli dost. Tento druh
problémů není vůbec potřeba, funguje to ve společnosti která není sahadž, takže by to mělo fungovat ve vašem nitru. Co se týče
společenských způsobů, jsou Indové docela dobří, nedaří se jim politika a ekonomie. Nikdy se neřiďte jejich politikou, je ohavná.
Hrozná. Chci říci, že si neumím představit horší politiku, než je ta indická, ta je nejhorší ze všech. Jestli si to poslechnete,
nebudete vědět, jestli se máte smát nebo brečet, jsou to takoví idioti, všichni osli šli do politiky, jsou to úplní osli. Ještě horší než
to. Hýkají jako osli, chovají se jako osli, kopou se navzájem. Dělají vše, co si můžete představit, je to děsné. Jestli chcete mít
legraci, tak se na to můžete dívat z hlediska legrace, chovají se jako osli, úplně jako kdyby měli na starost naši velkou, skvělou
zemi. Takže většina z nich jsou osli, nepotkala jsem jich moc, kteří by byli rozumní. A ti, kteří jsou rozumní, se také chtějí stát
osly.Takže, co teď? Je to jejich největší přání, představte si - světec se chce stát oslem. Takže musíme vědět, že ať už jsou naše
dobré vlastnosti jakékoliv, jsou to dobré vlastnosti, které bychom neměli ztratit. Ať už máme špatné vlastnosti jakékoliv, měli
bychom je napravit. Je to vyrovnaný pohled na sebe sama. Protože my jsme ten zisk, který nikdo jiný nemůže získat a
sahadžajogíni na to musí být pyšní, být trochu sobečtí. Jsme ti, kteří vítězí. Jestliže získáme my, získá celek. Sahadža jóga jako
získá. Takže vám to říkám - o vašem společenském životě, což je velice důležité - je to o vašem egu. Nejdůležitější věc ale je, že
jakmile se jednou dostanete do Sahasráry, stanete se Mým mozkem, opravdu se stanete Mým mozkem, takže musíte být velice
opatrní. Protože vy nepřemýšlíte o svojí rodině, svých dětech, svojí domácnosti. Ani nepřemýšlíte o ášramu v Melbourne, v
Sydney nebo v Austrálii, myslíte na celý svět a na celý vesmír a na to, jak jej zlepšit. Až dospějete do tohoto stavu, tak se opravdu



stanete nedílnou součástí Mého mozku, který se zabývá mnohem většími vizemi, vyššími věcmi. Funguje také na nižší úrovni, to
je na tom dobré, ale může fungovat také na vašich individuálních úrovních. Mám pozornost na vašich individuálních problémech,
na vašich individuálních nápadech, na čemkoliv, co říkáte, ale světlo je pro celý vesmír. Takže vstupujeme do říše univerzálního
náboženství, které musíme probudit, které musíme vypracovat. Pokud a dokud tohoto stavu nedosáhnete, nemůžete se nazývat
plnohodnotnými sahadžajogíny. Abyste tohoto dosáhli, musíte tvrdě pracovat. Pokud se budete teď nazývat sahadžajogíny,
stanete se pak mahajogíny. Musíme tedy dosáhnou stavu maha jógy. Odtud sem je to velmi jednoduché, to se vypracuje.
Představte si, že 4 roky zpátky by Mě nenapadlo, že budu schopna upevnit tolik z vás, jste tu jako mé děti a stalo se to dnes. Je
to velký úspěch, skvělá věc, že za 4 roky jsme byli schopni dosáhnout takových krásných výsledků a příští rok bude ještě lepší.
Vidím to podle způsobů tamních lidí. Takže je nutno chápat, že v Sahadža józe je poslušnost vůči tomu, co Matka říká, důležitá.
Ale někteří lidé mají zlozvyk to zneužívat: "Udělej to kvůli Matce, pro Matku." Co to je za člověka? Proč by měl někdo říkat, co se
má dělat kvůli Matce? Nebo Matka řekla, že... Ne, když jste Duchem, tak chápete, co Matka říká, takže se pokuste porozumět
vašemu Duchu. To je nejlepší způsob, jak to vypracovat a můžete být prima. Chci, aby všechny naše děti rostly z této vyšší
úrovně, nechť začnou s lepšími standardy, z lepší úrovně, protože my jsme začali z nižších úrovní, měli jsme problémy, ale naše
děti nechť začínají z vyšších úrovní a Melbourne je místo, které jsem vybrala, aby tu vyrostly naše děti. Takže doufám, že se ženy
ujmou svých rolí, muži se ujmou svých rolí a rozvine se tu dobrý rodinný systém, příjemná společnost a dobré společenství. Co je
to? Dejte to pryč. Já vím. Znám ta světla dobře. Vím, jak působí. Višnumája, to je Višnumája. Zapřáhli, spoutali jsme Višnumáju.
Odkud máme ta světla, Višnumájo, kde jsi byla schovaná? Višnumája je ta, kterou dnes potřebujeme, abychom subtilním
způsobem pochopili, jak Višnumája přichází. Vidíte, jak ta věc sem přišla sahadž způsobem, mohla bych mluvit o Višnumáje,
protože změnit téma a mluvit o Višnumáje není jednoduché. Podívejte, musíte vidět tu hru, musíte vidět tu hru. To je Višnumája,
jak se to stane? Jak to, že skrze Mne tak dobře jedná? Jak a co se stane, odkud přijde? Hydroelektřina, jak byla hydrolektřina, ve
vodě, to je voda v Guru Tatvě. Ale když sestoupí, když na vás sestoupí Guru Tatva. Na této úrovni jedná Višnumája, která
osvobozuje a jedná. Na co? Pro osvícení. Co se stane na hrubé úrovni, to se odehraje i v subtilní. Takže člověk se musí
inkarnovat, aby se mohl vtělit Guru princip, aby mohl přijít na zem. Takže Višnumája jedná a dává lidem osvícení, je to, co je, a
celá věc se vypracuje. Takže jste viděli, jak jsem změnila téma najednou a ani jste to neucítili. Chtěla jsem, abyste viděli, jak
Matka mění téma, protože se odehrávají nějaké incidenty někde, o kterých vím, a to mění situaci. Vypadá to hladce jako jedno
téma. Další věc, kterou vám musím říct, všichni musíte Sahadža jógu znát úplně. Jen málo lidí skutečně ví o Kundaliní, málo
skutečně ví o vibracích. Neví, kde je Void. Měly by být pravidelné lekce, i pro starší sahadžajogíny. Kde je Void na chodidlech, kde
jsou čakry na chodidlech? Když jim řeknu, aby masírovali, třeli Má chodidla, neví, kde to je. Můžete být bez vzdělání, to nevadí, ale
v Sahadža józe být vzdělaní musíte. V Sahadža józe byste měli dosáhnout úplného vzdělání. Musíte vědět, odkud pochází ta
nemoc, jak ji vyléčit. Každý z vás by měl být v tomto vzdělaný. Takže když máme hodiny meditace, měli bychom mít i vzdělávací
hodiny o Sahadža józe. Co je nutno udělat. Je jedna kniha a ovšem, viděla jsem, že je to dobrá kniha, kde se píše o dětech, ale
není v ní žádná spontánnost. Takže to budu muset vypracovat. Ale nejsou to jen knihy, také máte Mé nahrávky. Když
posloucháte Mé nahrávky, poznamenejte si, co Matka říkala, a používejte to. Takže vzdělání je v Sahadža józe velice důležité.
Jinak vaše inteligence zrezaví. Musíte mít úplné sahadža jogínské vzdělání, nejde jen o to dávat realizaci. Musíte mít - ostatní
musí vědět, že máte znalosti. Objem vašeho vzdělání je takový, jaký před tím nikdo neměl. Ani žádný světec. Takže toho plně
využijte. Na věku nezáleží, možná na kvalifikaci vašeho vzdělání, možná na tom také nezáleží, ale vy všichni byste měli vědět, co
je to Sahadža jóga, co to znamená, jak funguje. Ptejte se sami sebe a najděte odpovědi. Všichni jste ještě studenty Sahadža jógy
- musíte to vědět, že jste pořád ještě studenti Sahadža jógy a musíte to zvládnout. Musíte vědět vše, každé slovo. Nejde jen o to
se Sahadža jógou těšit, musíte ji znát. Podobně jako když vám chutná koláč, který upekl někdo jiný, musíte vědět, jak byl vyroben,
protože potom takový můžete upéct pro ostatní. Ale když neumíte vařit, lidé vám nebudou věřit. To jsem viděla. Pak jsem viděla,
jak někteří sahadžajogíni pořád dělají svou práci, jsou aktivní, protože byli aktivní i předtím, ale někteří jsou letargičtí. Můžete to
vidět i mezi dvěma Indy, bude mezi nimi stejný rozdíl. Ačkoliv jsou tady a možná tam, nemělo by to tak být. Každý by se měl
snažit vytvořit stejný druh nadšení a dynamiky, není to o jednom člověku. Pokud to dělá jeden člověk, je to k ničemu. Někdy bývá
takový člověk dominantní. Každý by měl pracovat, musíme fungovat jako celek, pokud se nám podaří to rozvinout, napomůžeme
kompletnímu rozvoji a optimismu. Ano? Takže dnes v den Mých narozenin vám chci dát velké požehnání, ale musíte vědět, že
každé Mé narozeniny snižují můj věk, takže musíte vyrůst, abyste to mohli převzít, to je důležité. Je velice důležité, abyste
vyrostli, takzvaný Můj věk, ačkoliv to není vidět, se zmenšuje, musíte to vědět, takže teď musíte zrychlit svůj pokrok, dostat se do
toho a vypracovat to. Když přijdou noví, mluvte s nimi příjemně, dejte jim radost, nedávejte jim žádné - dejte jim radost. Starejte
se o ně, buďte k nim milí, laskaví. To bude přitažlivější, nežkdyž někdo hned řekne: "Ty máš bhúta, musíš odejít." Když jsou v
Sahadža józe, když tam jsou, já je pokárám. Vím, že někteří tu stále jsou, kterým to musíme říct, že mají problém a měli by raději



odejít. To je v pořádku, budou muset odejít z ášramů na nějakou dobu, pak se zase vrátí. Tak to musí být, jinak se nemohou
napravit. Lidé to musí s radostí přijmout, že by se měli změnit, aby byli v pořádku. Musí se zlepšit, aby mohli pokračovat, ať už
jejich ego dělá cokoliv. Takže se zkuste spolupracovat s vaším já, protože vaše já chce být lepší, lepší, lepší. Takže všichni ti lidé,
které budu žádat, řeknu to Warrenovi, ti lidé, kteří podle Mě nejsou v pořádku, by měli odejít z ášramu. Ášram není místo, kde by
měly bydlet všechny druhy lidí. Jenom ti, kteří jsou do jisté míry čistí, by měli zůstat. Musí mít minimální standard. Pokud tento
standard nemají, musí odejít. I pokud je tam panovačná žena, nebo muž, který je jako žena, musí odejít. Musíte být normální lidé,
jinak ostatní, kteří přijdou a uvidí vás, chlapíka, co stojí jako kuře, víte... Asi nebudou nadšení, asi je nezaujme. Říkám vám, jako
zkroušený Kristus, jak jsem vám ukazovala, jak takto schlíple stál, nevím, na koho by to udělalo dojem. Musíte mít někoho jako je
Kristus v Sixtinské kapli, víte, co stojí jako... Tak nějak by měli muži vypadat, ale důstojně, úctyhodně, laskavě. Majestátně je v
pořádku. A ženy by měly být sladké a milé. To jsou skvělé a velké dividendy. Velmi, velmi dlouhodobé, ani nevíte, jak se mi to
vyplatilo. Je to dnes tak praktické. Víte, když jsem nedělala Sahadža jógu, byla jsem od přirozenosti velmi milá k lidem. Všechno
to přišlo. Dám vám jeden příklad. V Londýně přišel jeden chlapík, jak se jmenoval ten komisař? Komisař z Puny, je teď komisařem
v Puně, ano. Přišel nás navštívit, setkali jsme se u manžela v kanceláři nebo někde. CP říká: "Pozveme je na večeři." Já na to: "V
pořádku." Doma jsem uvařila, pak přišlo asi dvacet pět lidí na večeři. Večeřeli a já se o ně musela starat, jak bylo potřeba. Takže
když jsem jela do Puny, Marautra mi řekl, že tento komisař si toužebně přeje stát se prezidentem nebo předsedou nebo
kurátorem recepce a musí se se mnou setkat. Řekla jsem: "Nepamatuji si, kdo je tento pán, pamatuji si někoho, kdo má stejné
jméno." Řekl, že je to někdo jiný. Je to jeden z nich, který tenkrát přišel a tolik Mě chválil, žasla jsem, jak všechno viděl. Řekl:" Ta
žena, jejíž muž je vysoce postaven, je tak pokorná, tak milá a mateřská." Šel domů a řekl své ženě: "Nikdy před tím jsem neviděl
takovou ženu, tak dokonalou dámu." Co jsem dělala, nevím. Asi jsem dobře uvařila, což je samozřejmé, určitě jsem se o ně dobře
starala, byla jsem ke všem milá. Určitě jsem sama nesnědla nic, starala se, musela jsem něco udělat, nepamatuji se, co jsem
dělala. Podle svého naturelu to musím dělat, dnes ne, ale tolik jsem jich viděla, co se přidali, jenom díky Mé nátuře. Jen díky Mé
nátuře. Víte, náš vysoký komisař ve Velké Británii, oba vysocí komisaři, ten první i ten druhý B.K. Neru a ten druhý, ke Mně měli
tak obrovskou úctu, takový respekt mi projevovali, nepředstavitelný. Musíte být laskaví, ohleduplní a milí. Tak jako se tady staráte
o Mě, tak jsem se starala o ně. A proto mají tak hluboký dojem. Všichni přátelé mého manžela a každý projevuje takovou úctu,
takový respekt. Navštívili jsme jednou nějakého vedoucího právního oddělení, byl to šéf indických tajných služeb, a ten s námi
zacházel přímo královsky. Výběrčí daní byl informován o tom, že přijedou Matčiny děti, tak sám osobně přišel na letiště, víte to?
Seděl tam, nevím, jestli se šel podívat ven, když jste byli všichni venku. Je to jen Můj osobní život s nimi, jinak kdo by se staral o
něčí manželku? Tolik lidí přišlo za Mým manželem, nikdo se nestaral o jejich manželky. Kamkoliv jsme v tuto dobu s manželem
jeli - teď do Číny, jeho agenti byli v Japonsku a jinde, Honolulu, všichni přijeli jen kvůli Mně. Nikdo nepřijel za ním. Řekl: "Ty jsi
přijela a oni přijeli za tebou." Věříte tomu? Není to o ničem jiném, než o tom být k nim jako dáma. Je to tak mocná věc. Tak
mocná věc - a ženy musí vědět, jak vařit, to je důležité. Pokud neumíte vařit, nejste ženy, Myslím si, že to nejsou ženy. Všechny
musíte umět vařit. Musíte se naučit vařit, každý se to může naučit. To je velice důležité. Skrytá síla ženy spočívá v tom, jak umí
vařit. Naši muži nemohou nikam jít, protože my tak dobře vaříme, že se musí vrátit domů. Pamatují si naše jídlo. Takže to je síla,
kterou máte. Dnes budeme mít velmi krátkou púdžu, protože dnes jsou Mé narozeniny. Takže púdža na narozeniny by měla být
hlubší púdža, radostnější a více od srdce. Nemělo by to být o rituálu. Moc takových rituálů nepotřebujeme, protože jsme v
radostné náladě a oslavujeme Matčiny narozeniny. Už jsme tady, takže už není nic víc potřeba, protože jsme v radostné náladě,
že ano? Takže jenom krátkou púdžu, už jsem mu řekla, co se má udělat v den narozenin. Není potřeba mít žádnou velkou púdžu,
jen je potřeba pozvat všechna božstva, která už jsou tu, tady nahoře. Vnímejte, jaké vysílají vibrace! Jsou velmi šťastná, že
oslavujete Mé narozeniny. Při každé púdži, kterou musíme udělat, je potřeba je probudit, požádat je, aby k vám byli laskaví a tak
dál. Ačkoliv ve mně jsou probuzena, vy chcete, aby tam byla. Teď jsou všechna probuzena ve vás, nemusíme mít žádnou velkou
púdžu, není to vůbec potřeba. Říkala jsem to Modi, že budeme mít krátkou púdžu a velmi krátká púdža by měla stačit, protože
dnešní řeč byla jako púdža. Pamatujte si, že je to míněno pro vás, když jste nebyli sahadžajogíni. Dnes už to pro vás neplatí.
Takže se nemusíte cítit vinni. Především si pamatujte, že jste sahadžajogíni. Jste Mé děti a já vás velice miluji, velice, velice
mnoho. Takže důvěřujte v sebe, naprosto si důvěřujte, ano? To je ta nejlepší věc, kterou Mi dnes můžete dát jako dar. Nechť vám
Bůh žehná. Šrí Mátadží mluví v Hindi. To je na omývání Mých chodidel. Na deset - pět minut. Na omývání rukou asi deset minut.
To je všechno, takto jednoduše. Nebudeme na to potřebovat moc lidí, jen to položte sem.



1985-0317, Ego na Západě (19 min)
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19850317 - Ego na Západě

Zásadou duchovního růstu je tedy být ve středu, být v rovnováze. Být v marjádách středu, držet se v hranicích středu, To je
zásadní pravidlo. Co se však stane, když se hranic, marjád, nedržíme? Jsme napadeni. Když se držíme marjád, nikdy nemůžeme
nic chytit. Mnoho lidí řekne - k čemu potřebujeme marjády? Řekněme, že například máme marjády, hranice tohoto krásného
ášrámu. A někdo na vás útočí ze všech stran, ze všech stran Voidu. Když tedy překročíte hranice Voidu, jste napadeni. Proto se
musíte držet v mezích hranic. Udržet se v nich je však těžké, pokud máte dva problémy - jedním je ego a druhým superego. Na
Západě superego není až takový problém. Problém je ego. Dnes se dokáže nesmírně subtilně zaplétat, jak vidím na tom
komplikovaném stylu našeho ega. Jeden je hrubý, jako styl Chomejního - prostě suchý, očividný, evidentní, každý ho dokáže
zavrhnout. Takový se buď změní, nebo je úplně zničen. Když se jedná o ego hlupáka, pak se chová jen tímto způsobem, protože
neví, jak své ego zastřít kultivovaností. Západní ego je extrémně překultivované. Stejně tak i jazyk. Všechno je překultivované.
Například v angličtině řekneme: „Obávám se, že ti budu muset dát facku.“ „Omlouvám se, ale musím tě zabít.“ Je to tak
neupřímný způsob. Že když řeknete: „Omlouvám se," jako byste dali navrch čokoládu. Taková kamufláž. Uvědomte si to. Musíme
se tedy vidět v pravém světle, a ne chápat věci po svém. To je však přesně to, co způsobuje překultivovanost, že se vyhýbáme
tomu vidět se takoví, jací opravdu jsme. Dnes, ačkoli slavíme, měli bychom se vší lehkostí pochopit, jak hloupá záležitost ego je.
Naprosto s humorem, bez vážných tváří. Protože nechci, abyste se opět cítili vinni. Ráno jsem vysvětlovala, jak se ego stává
levou Višudhi. Totiž, ještě než jsem přišla do sálu, jen jak jsem sem dala pozornost, udělala se Mi tady velká boule, hrozná,
nesnesitelně bolestivá. Vlastně je tam pořád, co jsem přijela na Západ. Umíte si to představit? Nikdy nezmizela. Takže chudák
tato čakra nepřetržitě pracuje a už je velice vyčerpaná. Čakra Šrí Višnumáji. Měli bychom tedy vidět, co se skutečně děje, po
fyzické stránce. Tomu musíme porozumět. Když jste od dětství vychováváni ve společnosti, jako je tato, kdy jste extroverti,
musíte dosahovat výsledků, úspěchů, pak je vám vštípena myšlenka síly - že tolerovat něco je slabošství. Představte si - v
křesťanských národech. Takový paradox! Ve stylu: „Promiň, zabiju tě.“ V křesťanských národech mají tuto teorii, že je slabošství,
když něco tolerujete, že je slabošství, když se necháte někým ovládat, že takto nikdy nebudete úspěšní. Pak pokud nejste
posedlí, nikdy nemůžete být poslušní. Takhle to je. Někdo vás musí ovládnout, úplně posednout, jako Hitler, jen pak se dokážete
podřídit. Jinak má každý velké ego, jako v tom příběhu o popeláři. Každý má tedy obrovské ego, každý musí mít všechno po
svém. A už od dětství své děti příliš rozmazlujete. Zhýčkáte je a úplně je zkazíte. Máte je neustále v náručí, stále je objímáte, vše
přespříliš. Děti se tím zkazí. Mají pocit, že jsou středem vesmíru, a když jim k tomu všemu řeknete, že si nesmí nechat nic líbit,
začnou být neposlušné. Neumíte být tedy vůbec poslušní, Ego neví, jak být poslušným, protože to je přece slabost, poslušnost
vidí jako slabost. Jenže chudák ego má omezené možnosti, má svá omezení. Protože ego je balón, který má omezenou
kapacitu. Může prasknout, když je člověk ochromený apod. Může i prasknout. Ale jinak je pružný. Když tedy ego začne příliš
překrývat superego, tak superego může ustoupit jen do jisté míry, také tam zůstane. Proto, aby si lidé ulevili od svého ega, dávají
se na pití, na drogy, aby ho postrčili zpátky. Takže si zvětší superego a ego klesne. Snaží se balancovat, jenže pak přijde
kocovina, a tak zas pokračují a takhle to řeší. Toto dnes považují za řešení ega. Dobrá. Protože jinak je ega příliš. Když vám tedy
někdo něco řekne, místo abyste se to snažili pochopit... Řekněme, že jste pro Mě nedokázali sehnat sklenku. Jednoduchá věc,
zkusme to na tom. Jste naštvaní. Proč? Proč byste kvůli tomu měli trucovat? Protože je ještě jedno místo, kam toto ego může jít,
a sice, když se vrací, projde tudy do Višudhi. Je-li tedy stlačeno z druhé strany, jde sem, do Višudhi. Pak z toho máte levou
Višudhi. Není to nic jiného než vyložené, totální ego, věřte Mi. Protože nemá jinou možnost kam uhnout, jde tam. A pak trucujete
a přemýšlíte. Přemýšlíte, tak vám znovu přibude ego, Přeplníte levou stranu a trucujete, nikdy tomu nečelíte. Takže... skutečné
cesty, cesty středem, dosáhnete, když budete v realitě. Musíte si to vypěstovat jako zvyk. Například, když se něco nepovedlo,
řekněte si: „Ano, nepovedlo se, udělal jsem chybu, chápu. Proč jsem udělal chybu? Kvůli tomuhle. Tak příště už ne.“ Jenže
snadnější je všemu se vyhnout, schovat se sem a vyžívat se v egu a pocitech smutku. Je to přímo požitek. A ostatní se přidají: „Ó,
omluvil se, že ho zabil, vidíte, je mu to líto.“ Skutečně vidím, že to v myslích západních lidí zašlo až tak daleko, že mají i zákony,
podle nichž je odpuštěno lidem, kterým by se nikdy nemělo odpustit. Snaží se odpouštět kvůli této nesmyslné levé Višudhi, která
si lebedí v levostrannosti, a vy pak soucítíte s takovými lidmi, kterým by se nikdy nemělo odpustit. Jako například jeden člověk,
který zabil spoustu lidí v plynových komorách, zavřeli ho a teď je jim na obtíž, velké břímě jako vězeň, protože ho musí držet pod
zvýšenou ostrahou, takže vydržovat takového psa je pro Angličany velmi těžké. Stále je zavřený. Zapomněla jsem jeho jméno, ale
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každopádně je hrozný. Už sedí nějakou dobu, je starý. Nechte ho tam zemřít! Jaké slitování s takovým? Prostě ho pověste a
hotovo. Zabil tolik lidí! „Né, jak bychom to mohli udělat?“ A tak si toho psa vydržují dál. I když ho živí z peněz druhých lidí, i když
zabil tisíce a tisíce a tisíce lidí v plynové komoře a je to tak zrůdný člověk, se kterým by nikdo neměl cítit. Podle Božského práva
by byl zabit ihned. Každý den na něm mrhají penězi. Přesto i dnes čtu články, kde s ním sympatizují: „Co by ještě komu mohl
udělat, proč ho nenechat jít?“ Takhle svou levou Višudhi nahráváte hrozným lidem. To zaprvé. Tahle levá Višudhi tedy není nic
jiného než zcela evidentní ego. Pak takhle skláníte hlavu a chodíte takto. Díky této levé Višudhi máte mnoho, mnoho fyzických
problémů, tím nejhorším je však šílenství. Jednou Mi někdo říkal, že teď ve věku čtyřiceti let lidé v Americe zčistajasna zešílí. A je
to velmi rozšířené onemocnění, stejně tak, jako ta hrozná nemoc, zvaná AIDS. Až tak se šíří. Musím vám tedy, jako vaše Matka,
velmi jasně říci, že to za to může, tato příšerná záležitost levé Višudhi. Nezabředávejte do toho! Pokud máte ego a z toho levou
Višudhi, čelte tomu. Dnes za Mnou například přišel Warren s tím, že kamkoli v Indii jdeme a cokoli navrhneme, vidíme, že lidé
svou odpověď začínají: „Ne, ne.“ A právě toto „ne, ne“ je díky naší odlišné výchově, abychom si čelili. Takto jsme vychováváni.
Proto se Indové nikdy necítí vinni. Pokud se cítí vinni, věřte, že jsou ovlivněni Západem. Nikdy necítí vinu. Když tedy na něco
řeknou „ne“, v devadesáti devíti procentech, jen ve městech ne, ti jsou jako vy, protože jste je pěkně požehnali. Ale na vesnicích si
řeknou: „Ne, ne, jak bych to mohl udělat? Dobrá, jestli jsem to udělal, napravím to.“ Začínají s „ne,ne“. Když však toto „ne,ne“
uslyší Zápaďan, má pocit: „Ó, teď se mě dotknul!“ Protože ego je stále zde, aby ostatním dominovalo. To ego si stále myslí, že
jste mnohem lepší organizátoři, stále si myslí, že jste čistší než druzí, že jste něco víc než ostatní. Takhle o sobě ego stále smýšlí,
utváří si vás a vy pak žijete na povrchu, jako balón nebo jako s nafukovacím kruhem, který vás drží na hladině, a proto odmítají
vyfouknout vzduch, protože by se ponořili do sebe. A tak se takhle vznášejí a mají pocit, že vědí všechno nejlíp. A když vám
někdo cokoli řekne, hned jste dotčení - zas levá Višudhi. Když vám Matka něco řekne, zas levá Višudhi. Takže už jste si tam
vytvořili kapsu, jen tím, že jste na Západě. Musíme se vidět, jací jsme. Jenže ta kapsa je tam stále, ať vám řeknu cokoli, i teď, když
říkám, že byste se neměli cítit vinni. Zkusme to - necítit se vinni. Držte se svého Ducha, pak se uvidíte a můžete to vyčistit. Pokud
se vidíte z pohledu svého Ducha, vyčistíte i to, co jste si nastřádali už od pradávna. Levá Višudhi je současným problémem
Západu, jak vám říkám. Všechny tyto problémy pocházejí z levé Višudhi a v žádném případě vás to nedělá pokornějšími. Naopak.
Z levé Višudhi se ego může kdykoli znovu nafouknout. Na Západě to vnímám jako velmi běžné. Lidé kráčí přímo dopředu, vše je v
pořádku. Už i ve městech Indie jsme to viděli. Dáte jim nějakou funkci a hned jsou na koni, říkám si: „Jak to, že jsou tak na koni?
Kde se to ego vzalo?“ Bylo celé uložené tady, a jakmile dostali funkci, celé se vrátilo. Pak sedí na koni jak John Gilpin, pádí
tryskem a Já na ně hledím, kam se to ženou? Teď tu byli a jsou pryč. Kouzla se zmizením. Já prostě nedokážu pochopit, proč se
to děje. Ale když proniknu do problému, tak když jsem se jen blížila k hale, už jsem měla levou Višudhi. Ale co děti? Pochopte,
neučte je už od mala stále říkat: „Promiň, omlouvám se.“ Naši Pársové v Indii se od vás naučili vyumělkovanosti, opravdu příliš.
Proto nikdo nechce po ránu potkat Párse. Protože hned za rozbřesku přijde a začne: „Omlouvám se, omluvám se...“ To je
nepříznivé! „Máfkaró, máfkaró...“ Lidé na to: „Člověče, přijď až odpoledne, jenom ne teď.“ Ráno s tímhle nezačínejte. My takhle
nemluvíme. Je to nepříznivé. Otevřete dveře a už spustí: „Máfkaró.“ Proč? Co se stalo? Co jste provedli, že to pořád opakujete v
tak kajícném rozpoložení? K čemu to je? Nikdo se přece nechce hned po ránu dívat na zkroušené obličeje, ale na to, co potěší na
uvítanou, a oni spustí: „Máfkaró, máfkaró,“ „Promiňte, promiňte, promiňte.“ Je to velmi běžné, že lidé nechtějí po ránu potkat
Párse. To proto, že když je hned zrána potkáte, jste pak celý den otrávení, protože jste potkali smutného kajícníka. Ale oni se
nekají, jsou extrémně egoističtí. Když studujete jejich povahu, zjistíte, že jsou velmi egoističtí. Je tedy třeba pochopit, že když se
začneme zabývat svým egem, musíme se s ním ihned vypořádat. Nejsme egem, jsme Duchem. Hned na místě - „Aha, tak ty tak!
Ano, byla to chyba, může za to tohle tělo, ale ne mé Já. Srovnej se! Ne, ne, dej se do kupy!“ Tohle si řekněte. „Raději se dej do
pořádku!“ Takhle na to půjdeme. Protože to, co Mě děsí, je levá Višudhi. Když jsem totiž uvažovala o té nemoci, pozornost Mi šla
k levé Višudhi. Představte si to, lidé se prostě zblázní. A zjistila jsem, že z většiny egoistů se kvůli tomu stanou hlupáci. Jsou
hloupí, chovají se hloupě. A jen egoisté se tolik uchylují k drogám a alkoholu, protože jen tak se sebou vydrží. Řekněme, že když
člověk, který je hodně v superegu, například muž, který je posedlý, začne pít, tak brzy umře. Nepřežije to, protože ho to dostane
ještě víc doleva, ale egoisté to ustojí. Chci říci, že když člověk, který není egoistický, například Ind, vypije vodku, odvane ho to od
břehů. Není nikde k nalezení, ztratí se. Ani ve ztrátách a nálezech ho nenajdou. Je to však to vaše ego, které to na rozdíl od
superega vydrží, proto to někdo vydrží, proto lidé mohou pít. Nemá to nic společného s chladným počasím apod., je to více o egu.
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19850504 - Meditace se Šrí Mátadží na Nirvikalpa Samádhi

Mějte oči otevřené. Všechny děti si dají ruce takto. Dobře? A dívejte se na Mě. Nadzvedněte jazyk a tlačte jej dozadu, jak jen to
jde. Otočte jej směrem dozadu. Zkuste na jeho špičce cítit blaženost Božského. Dejte bradu dolů, dotkněte se... Nezavírejte oči.
V úplném odevzdání, dejte bradu dolů. Ale nezavírejte oči. Držte pozornost v Sahasráře. Úplně uvolněte ruce, po stranách.
Nechte je volně. Seďte vzpřímeně. Nedotýkejte se patra. Teď nádech. Nevracejte jazyk, nechte ho, kde je. Nádech. Nadzvedněte
břicho, aniž byste vydechli, tím tlačíte vzduch nahoru, směrem k plicím. Tlačte břichem. Pozornost v Sahasráře. Začnete vidět
světlo skrze Sahasráru. Jako by se Sahasrára stala očima. Teď se uvolněte. To stačí. Zvedněte hlavu. Zakloňte hlavu. Vložte si
ukazováčky do uší. Pozornost do Sahasráry, víc není třeba. Nic neříkejte, žádné mantry. Otočte jazyk, tlačte špičku jazyka dozadu
Nádech. Tlačte břichem. Je to dobré. Teď se na Mě bez přestání dívejte, aniž byste mrkli. Aniž byste jakkoli namáhali oči.
Pozornost v Sahasráře. Jde to i bez mrkání. Bůh vám žehnej. Tímto jsme na fyzické úrovni vypracovávali svoji pozornost ve
Višudhi a Ádžňě. Levá Višudhi je tu ale stále. Nakloňte hlavu na pravou stranu, uvolněně, takto. S pozorností v Sahasráře se
dívejte na Mě. Uvolněte se. Ruce nechte volně dolů. Volně. Lepší. Cítíte stoupat Kundaliní? Dáme si bandhan. Po zvednutí
Kundaliní. Zvedáme. Pozornost v Sahasráře. Oči nezavírat. Zaklonit hlavu. Jedna. Znovu. Seďte rovně. Zvedněte Ji nad hlavu.
Dva. Tři. Teď bandhan. Jedna, dva. Dělejte to pořádně, systematicky. Tři. Všichni to musí dělat pořádně. Čtyři, pět... Zkuste to
dělat současně se Mnou. Šest, sedm. Stejně jsme to nedělali pořádně. Všichni by to měli dělat ve stejném rytmu. Zkusme to
znovu. Jedna... pomalu... dva... pozornost v Sahasráře, tři... Jak to dělám Já? Čtyři, pět... dobře, šest, pozornost v Sahasráře...
sedm. Stoupá? Ještě ji naposled uvažme. Zkuste teď... Jasné? Ohromné. Bůh vám žehnej.
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19850504 - Jak udržovat Sahasráru otevřenou

Jediný způsob, jak dokázat udržovat Sahasráru otevřenou, je nutnost úplného odevzdání se. Co byste měli odevzdat? Kapka se
musí rozpustit v oceánu, aby se stala oceánem. Kapka nemůže být větší než oceán, že ne? Co je tedy odevzdání se? Odevzdání
našich podmíněností, našeho ega a těch uměle vytvořených hradeb kolem nás. Není to o tom, co si oblékáte, co jíte a co
vlastníte. Je to o tom, co můžete dát a čeho se můžete vzdát. Visačky našich světských životů musí být odstřiženy. To musíme
pochopit. Jinak je to jako pokrok otroků spoutaných okovy, řetězy přání, řetězy samolibosti, řetězy letargie, řetězem ega, které je
jako kláda. Musíme tedy porozumět sami sobě. Odevzdání se znamená otevření Sahasráry, kdy ji udržujete naprosto otevřenou,
takže se v nás upevní stav Nirvikalpa. Měl by tu být trvalý pokrok ve zdokonalování se. Neustálý pokrok ve vašem rozkvétání.
Viděli jste někdy lotos nebo jinou květinu, že by rozkvétaly, rozkvétaly, pak někdy mezi tím nic a pak zas kvetly, pak zkolabovaly a
zas znovu kvetly? Viděli jste někdy v přírodě takový nesmyslný jev? Stoupáte, zas spadnete, opět stoupáte a spadnete. Jen
balóny ega a superega tohle dělají. A když se s nimi ztotožníte, stanete se velmi podivnou osobností. Lotos vaší Sahasráry je teď
otevřený. Musí se otevírat více a více a více, nesmí náhle zkolabovat, znovu se otevírat a zas zkolabovat. Je to velmi
komplikovaný jev, který vidíme na Západě, a někdy vás to může opravdu překvapit. Pro Mě je někdy přímo šokující vidět, jak
někdo začne: „Ó, z tohohle jsem velmi nervózní,“ „Z tamtoho mám hrozné nervy.“ Někdo jiný Mi přijde říct: „Chci teď odejít ze
Sahadža jógy!“ Další zas: „Ó, je to příliš, už to dál nezvládnu.“ Musíme si tedy uvědomit, že je v nás cosi velmi podivného, něco
absurdního, proto se to děje. Jdeme kupředu, zpátky, kupředu, zpátky, stále dokola... Co je tohle kyvadlo? To nemůže dělat
Sahasrára. Sahasrára není kyvadlo. Ta je lotos. Tím kyvadlem je čitta, pozornost. Pozornost, která jde zleva doprava, zprava
doleva, stále dokola. Zatímco oblast Sahasráry je říší Boha. Když se Brahmarandra plně otevře, pak se ve vás otevřou nebesa.
Kundaliní, která vzestoupila a dala vám realizaci, napomáhá tomuto subtilnímu otevírání, díky němuž Božské začíná vlévat do
vašeho mozku všechnu svou jemnost. Ale pokud to z obou stran utiskujete těmi balóny, které se někdy rozevřou, pak zas zavřou,
zas otevřou, Božské svou pozornost odvrátí, to byste měli vědět. Stáhne svou pozornost, a pokud se to stane mnohokrát, Božské
ztratí zájem. Je to tedy na vás, abyste dosáhli toho stavu, kterého můžete všichni dosáhnout, stavu Nirvikalpa. V něm už se pak
jen rozvíjíte. Po dosažení Nirvikalpy už nemůžete spadnout. Pokud někdo stále stoupá a padá, stoupá a padá, měl by vědět, že
dosud nedosáhl toho stádia a že by se měl postavit sám sobě a říci si: „To ne! Musím se dostat do Nirvikalpy, odkud už
neklesnu!“ Všechno vybírání, průpravu a podobně už jsme zvládli, teď musíte všichni skočit na loď. Už nám nezbývá čas na
lelkování. Zde je to místo, které udělá čáru za naším cestováním doleva a doprava. „Protože manžel je takový, má žena je taková,
mé dítě je makové...“ Nebudete ničím omluveni. Komu to vysvětlujete? Svému Duchu? Vysvětlete to svému Duchu. Bude mít
pochopení? Vezme vám vibrace. Vezme vám radost, vaši pozici. Nastolit stav Nirvičáry je velmi snadné. Ale někteří ještě
neudělali ani to. Natož pak stav Nirvikalpy. Musíte to brát velmi vážně. Ideologie, mluvení, diskutování, argumentování, to vás do
něj nedostane, to ne. Jen meditace. A meditace je vlastně o tom čelit sobě samému a napravovat se. S plným porozuměním
tomu, kdo jste. Ne všechno v Sahadža józe může být vysvětleno. Něco nemohu vysvětlovat, nejde to, protože nemáte ty síly
porozumět. Celá příroda to dychtí vypracovat, ale vy se musíte naučit spolupracovat se svým Duchem. Není to ale spolupráce jen
tak mimochodem. Jde o to být Duchem, plně se s Duchem sjednotit, to je nesmírně důležité. Nic vás nesmí zastavit. Protože jsou
tací, kteří vás budou stahovat, jsou někteří zatvrzelí lidé a další, kteří jsou dosud posedlí. Pak jsou další, kteří jsou reptající duše.
Nevěnujte jim prostě vůbec žádnou pozornost. Všichni budou ztraceni. Na tom nezáleží. Teď, v tomto čase, v tomto bodě,
musíme odvrátit svou tvář od veškeré minulosti a začít stoupat do nové sféry blaženosti a radosti. Mohu vás ujistit, že díky vaší
oddanosti se to vypracuje. Zkuste se ale zamyslet, co jsme vlastně dosud obětovali? Přitom žádná oběť není dost velká. Přesto -
vzdali jsme se něčeho? Musíme tedy sami sebe utvářet tak, abychom pasovali do nového vzoru, do nových rytmů, do nové
melodie Božské flétny. Nechť vám všem Bůh žehná.
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Dnes, na tomto krásném místě, které vytvořila rakouská královna, jsme se sešli, abychom vykonali púdžu k Sahasráře. Až když
vstoupíme do království Sahasráry, teprve tehdy máme právo provádět Sahasrára púdžu. Předtím o Sahasráře nikdo nemluvil,
nikdo k Sahasráře žádnou púdžu nedělal. Toto je vaše výsada, že jste v říši Sahasráry a můžete tedy dělat tuto púdžu. Vykonat ji.
Je to vaše právo, jste k tomu vybráni. Je to pro vás výsadní pozice, moci vstoupit do Sahasráry Viráty, přebývat v jeho mozku
jako buňky Sahasráry. Podívejme se, jaké mají buňky Sahasráry kvality. Jsou to speciálně vytvořené buňky působením
Svadhištány. Když projdou všemi čakrami a dorazí až do Sahasráry, jsou vybaveny tak, aby zvládly činnosti mozku, aniž by se
zaplétaly s jinými prvky v těle. Stejně tak se ani sahadžajogíni nemají zaplétat s ostatními buňkami - lidskými bytostmi těla
tohoto Vesmíru. První věc, která se stane sahadžajogínovi na úrovni Sahasráry, je, že bude „nade vším“ - atít. Takže mnoho věcí
přesáhne. Stane se kálatít - dostane se nad čas. Čas je jeho otrokem. Když musíte někam jet, najednou zjistíte, že se všechno
děje právě v tu dobu, kdy to dokážete dělat. Kdybyste, řekněme, chtěli stihnout vlak a přišli na nádraží pozdě, zjistíte, že vlak má
kvůli vám zpoždění. Věci probíhají tak, že máte pocit, že všechny pracují pro vaši naprostou spokojenost. Takže se dostanete
nad čas - kálatít. Pak překročíte dharmu - budete dharmatít. To znamená, že dharma se stane součástí vaší bytosti. Nikdo vám
nemusí říkat: „Nedělej to či ono.“ Prostě to nebudete dělat. A cokoli je potřeba udělat, to uděláte. Pak se dostanete nad všechny
tyto dharmy, což jsou lidské dharmy. Lidskou dharmou (vnitřní nastavení) je, že pozornost je přitahována chtíčem, chamtivostí...
po něčem, kdy svou pozornost nedokážete odvrátit. Ale teď se pozornost stává dharmatít, což znamená, že pozornost ztrácí
svou dharmu. Dharmy pozornosti jsou takové, že abychom je ovládli, musíme je nahradit dharmami, které vyučovali Proroci.
Protože přicházíme z nejnižší úrovně. Ty nízké dharmy máme v sobě a projevují se. A když na nás útočí, potom musíme mít
nějaká opatření, abychom je dokázali ovládnout. Vybudujeme si tedy naše dharmy, naše pravidla a předpisy, a zvládáme je - ty
dharmy, které k nám přišly z nižších podmíněností. V tom tkví velikost lidských bytostí, že si vytvořily své vlastní dharmy,
vystavěné na vrcholu nižších dharem. Například uhlík má, řekněme, čtyři valenční vazby. Musí být čtyřvalenční. Koná podle
čtyřvalenčních vazeb. Nemůže jich vytvořit šest. Ale lidské bytosti si mohou utvářet tyto valenční vazby, které představují lidskou
dharmu - manamdharmu. Když však vystoupáte do Sahasráry, pozornost ztrácí tuto kvalitu. To znamená, že už nepotřebujete,
není potřeba, abyste si nastavovali dharmy a nějaké zákazy. Nemusíte se ukázňovat, protože budete sami o sobě ukáznění. To je
první známka člověka, který patří k čistému - nirmal náboženství, že je ryzí. Pozornost není ničím přitahována ani není pod
útokem, je tak čistá. Stejně jako u lotosového listu, na kterém se neudrží voda. Takže se stanete kálatít, stanete se dharmatít,
stanete se gunatít. To znamená, že trojí nastavení, do kterého jste se narodili, levé, pravé a střední - dostanete se nad ně. Levé je
to, kterým si tvoříte emoční připoutanost své pozornosti. Druhé představuje fyzické a mentální připoutanosti a třetí -
připoutanost k dharmě. Připoutanost k tomu být poctivý - dharmický a činit ostatní poctivými, k ukázňování ostatních a
ukázňování sebe sama. To je Satvika, kde se člověk snaží ovládat všechny nepřátele Ducha v podobě chtíče, hněvu, pýchy,
marnivosti, připoutanosti a chamtivosti. Všechna tato nucená omezování pozornosti se ztratí a vy se stanete svobodnou osobou
plnou moudrosti. Sama vaše pozornost se stane dharmickou, takže ztrácíte všechny své guny a stanete se satguni, tedy
ctnostnými. Ale ne disciplínou, nýbrž spontánně. Spontánně se stanete dharmickými. Někdy vás tito lidé překvapí. Jako když
Kristus vzal do ruky bič a zbičoval lidi, kteří prodávali zboží v přítomnosti Boha. Tím se myslí - před chrámem. Podle zákonů
bychom neměli projevovat zlost. Tento hněv je však projevem stavu gunatít. A takový hněv je spontánním projevem, který se
nemá analyzovat. Musel nastat. Hněv Déví vůči rákšasům, zabíjení rákšasů, Krišnovy samháry - zabíjení. Krišna řekl Ardžunovi:
„Musíš všechny tyto lidi zabít, beztak už jsou všichni mrtví.“ Tím je vysvětleno vše, protože jdete nad to. Je to stav atít - nad
vyvstáváním podmíněností. Jen ten, kdo to ovládl, je nad tím. Ten, kdo je vtažen do situace, ji nemůže ovládnout. Pokud chcete
vytáhnout loď, musíte být na břehu. Jen ten, kdo se dostal nad to, to dokáže. Takže jdete nad to - což je stav atít. Ale co se týče
znalosti o někom takovém... Nemůžete přemýšlet, protože takový člověk je nad myšlením. Nelze ho popsat, protože takového
člověka nelze popsat. Nedokážete říci, proč Sókratés souhlasil s tím, že vypije jed. Proč Kristus souhlasil s tím, že bude
ukřižován. Je to nad lidské chápání. Tak se chováte - nad lidské chápání. A nedostanete na to žádný certifikát od lidských
bytostí. Váš certifikát pochází od Boha všemohoucího, a ne od těch lidských bytostí, které jsou na nižší úrovni. Bylo by to, jako
kdyby pes psal o lidských bytostech. Takže dosáhnete stavu, který lze popsat (sanskrtskou) předponou ‚a´, což znamená ‚bez´,
‚bez´. Takový člověk je bez myšlenek, nepřemýšlí. Takový člověk je bez chamtivosti. Takový člověk je bez chtíče - je oproštěn. O
takovém člověku se říká, že je ašéša, z něhož nezbylo vůbec nic. Například když chcete vytvořit vakuum - stále vytváříte vakuum,
ale ať dosáhnete jakéhokoli bodu, vakuum nebude úplné, protože neustále dosahuje bodu, kde zjistíte, že nějaká část tam musí
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zůstat. Nemůžete vytvořit naprosté vakuum. Takový člověk má však úplné vakuum; vakuum všech negativních, agresivních
vlastností - ty už neexistují, je úplné. Takový člověk je věčné bytí. Nikdo ho nemůže zabít, nikdo mu nemůže uškodit, nikdo mu
nemůže ublížit. Hněv kohokoli nebo úcta kohokoli se takového člověka nedotknou. Nerozhodí ho urážky ani pochvaly.
Nerozplývá se, když ho chválí, protože už nemá schopnost užívat si pohnutek ega. Takže třetí stav, kterého dosáhne, je, že
dostane požehnání slova „nihi“. Nihi. Nihi je první část mého jména, ale v sanskrtu, když ho spojíte se slovem „mala“, pak se z
toho stane „Nirmala“. Ale to slovo je „nihi“. „Ni“ které se trochu zachvěje. „Nih. “ Což znamená čistý, ryzí. Nebo když se k tomu
přidá „i“. Ale první nihi znamená bez, zbavený (něčeho). A „nira“ znamená čistý (ryzí). Jako když říkáte Niránanda, Nirátmá - čisté
átma, čistá radost. Kévalam - pouze. Není nic než radost. Ale toto slovo nira nebo nihi se používá ve dvou podobách, jak jsem
vám řekla. Jedna pro vyjádření „bez“ nebo „zbaven“ a další forma znamená pouze tím, absolutní, absolutno. Zde se tedy radost
stává Niránandou - absolutní radostí, ničím jiným než radostí. Je to úplná svoboda. Jsou různé druhy radosti, jak jsem vám řekla
dříve, máte Svánandu - radost Ducha. Pak máte Brahmánandu - radost z blahobytu. Máte Lílánandu, Krišnánandu, kde máte
radost ze hry. Ale když dosáhnete stavu Sahasráry, je to Niránanda, což je naprostá, absolutní radost. I mé jméno je Nira,
znamená „absolutní“. Takže když tuto předponu dáte před cokoli jiného, stane se absolutním. Tak se stanete absolutnem. A když
jste v tomto stavu absolutna, pak tam není místo pro nic jiného než pro vás samého. Podívejme se, co znamená absolutní. To
znamená, že není relativní. Nemá žádné proměnné kvality. Absolutno nelze s ničím srovnávat, je Atulaniya. Nelze ho srovnávat.
Nelze ho k ničemu přirovnat, je absolutní. Nelze ho pochopit, protože ho nemůžete přirovnat k ničemu, skrze co bychom mohli
pochopit. Je absolutní. Ať se ho pokusíte poznat jakýmkoli způsobem, od absolutna se vzdalujete. Jakkoli se pokusíte
analyzovat absolutno, jste mimo ně. Takže to je to, čeho v Sahasráře dosáhnete - Niránanda. V různých fázích Sahadža jógy
jsme museli začít od Šaríránandy, což znamená radost těla, Manasánanda - radost z manas, to je psychika. Pak můžete mít
Ahamkaránandu, kde musíte mít uspokojení ega. Ale nyní v nás musí být ustanoven stav Niránanda. Co třeba záležitost strachu?
Jak byste ho dokázali vysvětlit? Nemůžete o něm nic říct, protože k čemu ho přirovnáte? Nemohu říct: „Vypadá tak a tak.“
Neexistují žádná slova pro popis absolutna. Pouze vyvráceními: „Tohle ne, tohle ne...“ pak zbyde jen absolutno. Tak dosáhnete
stavu absolutna. A to je stav, ve kterém je nastoleno dokonalé spojení. A při takovém spojení nemáte nikoho jiného než
absolutno v sobě samém. A kvůli tomu jste zde na Sahasrára púdže. To je úroveň, na kterou byste měli cílit. Do té byste měli
vzestoupit. Měli bychom ji v sobě nastolit. Nemusíme jezdit do Himálají, nemusíme dělat nic drastického. I když zůstanete v
tomto světě, musíte se stát Absolutnem, jen jím - kévalam. Není pro to žádné „jak“, prostě se tím stanete. Stanete se tím, jako
když se z květu stane plod. To vše je zabudováno ve vás. Nechte to pracovat. Stanete se tím jedině, když se odevzdáte.
Odevzdejte se a budete překvapeni, budete ve stavu, kdy se budete těšit svou absolutností. Je to absolutní láska, je to absolutní
milosrdenství, je to absolutní moc. Slova ustanou. Popisování ustane. Prostě se stanete absolutnem. A vnímáte svou
absolutnost prostřednictvím sjednocení s touto jednotou. Když s vámi nikdo není, nestaráte se. Tam nepotřebujete žádnou
společnost. Jste sami a užíváte si absolutno. Jedině tam se můžete těšit i absolutnem ostatních, a to v té nejlepší podobě, aniž
byste viděli něco jiného než absolutno. Bůh vám žehnej!
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19850530 - Seberealizace se Šrí Mátadží

Teď tedy uděláme tu zkušenost. Bude vám to trvat asi pět minut, protože když jsme o všech čakrách už mluvili, už je na nich
pozornost. Je to velmi jednoduché - dát ruce směrem ke Mně. Sahadžajogín: Všichni si vyzují boty, ano? Šrí Mátadží: Je to lepší.
(sahadžajogínovi) Odvedl jsi dobrou práci. Jen vztáhněte ruce ke Mně. Právě takhle. (Šrí Mátadží ověřuje vibrace publika) Levá.
Teď dejte levou ruku ke Mně a pravou k Matce Zemi. To vás dá do rovnováhy. Teď nemusíte zavírat oči, dívejte se. Dejte pravou
ruku k Matce Zemi. Jak jsem vám řekla včera, levá strana jsou naše podmíněnosti. Podmíněnosti, podvědomí a kolektivní
podvědomí, je to zde hodně silné. Také je to ale strana emocí. Teď nasměrujte pravou ruku ke Mně a levou k obloze. Pravou ruku
ke Mně, pravou ruku ke Mně, takto. Sahadžajogín: Nasměrujte si levou ruku dozadu. Šrí Mátadží: Cítíte v ruce chladný vánek? Už
jste bez myšlenek, není zde žádná myšlenka, vnímejte ale, jestli cítíte chladný vánek. Sahadžajogín: Je to lepší? (nesrozumitelně)
Šrí Mátadží: Mnohem lepší. Cítíte? Uvidíme. (Šrí Mátadží fouká do mikrofonu). V pořádku? Cítíte v ruce chladný vánek? Dobře,
teď si položte levou ruku na vrchol hlavy, právě sem, na oblast fontanely. Cítíte to? Je to velmi jemná záležitost. Cítíte to?
Vnímejte pozorně. Šrí Mátadží: (sahadžajogínovi). Pracuje to; v pořádku? Dobrá. Teď to vyměníme. Vnímejte levou ruku, pravou
rukou. Jen tam dejte pozornost, vnímejte. Věřte, že jste Duch. Stačí tedy, když si v srdci řeknete: „Jsem Duch,“ ve svém srdci.
Řekněte to sedmkrát, bude to působit. Uvolňuje se to. V pořádku? Cítíte, jak vychází ven horko? Troška tepla. Dobře, teď změna,
vyměnit a teď vnímejte. Pravá Svadištána. V pořádku? Sahadžajogín: [nesrozumitelně] Šrí Mátadží: Levá? Možná. (Šrí Mátadží si
umývá ruce). A teď se podívejme, jestli působí chladný vánek... (Šrí Mátadží si fouká do rukou). Vnímejte to. Jen dejte ruce takto.
Je to dobré. Všichni jste bez myšlenek. Když se podíváte, nemáte v mysli žádnou myšlenku. A naprosté ticho. Užijte si to. Tento
okamžik transformuje váš život, to Mi věřte. Dnes si to možná ještě neuvědo- mujete, ale velmi brzy budete. Ó, je to silné! Mějte v
sebe víru, to je to hlavní. Je to krásné.
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Je to taková radost, být v ášramu v San Diegu. Je to tak nádherné místo, tolik vyjadřující lásku Boha, Božského, způsob, jakým
vám chce na každém kroku pomoci. Chcete-li mít ášram, chcete-li mít vhodné místo, chcete-li se dobře starat o své děti, chcete-li
dělat práci pro Boha, o všechno je postaráno, všechno musí být vyřešeno. Jestli se to nevyřeší, jak potom budete dělat svoji
práci? Takže se to všechno řeší. A je to tak zřejmé - způsob, jakým máme různé ášramy, tak útulná místa za velmi rozumnou
cenu, kterou si můžeme dovolit, že můžeme žít šťastně pospolu. Je to příbytek vytvořený pro vás láskou. Takže první věc, kterou
musíme mít na paměti, je to, že bychom mezi sebou měli mít dokonalou lásku. Neměli bychom věřit lidem, kteří se nás snaží
rozdělit, kteří se nám pokoušejí předávat špatné myšlenky. Je velice snadné rozpoznat člověka, který je sahadžajogínem
srdcem. Je velice jednoduché to zjistit. Musíte být trošku vnímavější a velice snadno takovou osobu prokouknete. Jakákoliv
vychytralost může být odhalena. Nikdo nyní nemůže jednat proti Bohu, protože všechno bude odhaleno a prohlédnuto. Ale
musíme mít svoji pozornost plně na své Matce.

Někteří lidé se ale stávají trošku fanatickými, protože jsou tak oddaní, to nevadí, vzpamatujete se. Ale je lepší být fanatikem, než
pochybovat. Takže lidé, kteří věci trochu přehánějí, by měli přenést do života, že cokoliv vidí, cokoliv chápou v Sahadža józe,
cokoliv se stane, přijmou to bez jakéhokoliv znepokojení. Jde také o to, že si budujeme představu o Sahadža józe. Nemůžeme ji
budovat - je tím, čím je. Nemůžeme budovat naše představy, - že si myslíme, že by Sahadža jóga měla být "taková nebo onaká" -
nemůže být. Nemůžete dělat ústupky, prostě nemůžete. Musí to být to, co to je. Nemůže to být něco, co byste chtěli, aby to bylo.
Nemůžete ji přetvořit, protože byla ustanovena už dávno. Nyní je tím, čím je, a proto pracuje tak dobře, tak efektivně. Ale abyste ji
učinili ještě efektivnější, musíte přijmout její fungování. Jako včerejší načasování, věděla jsem, že tam něco musí být, že ještě
nenastal správný čas. Čas, který bych tu strávila, bych strávila zvedáním jejich Kundaliní - zbytečně promarněný. Místo toho mi
zabralo pět minut, abych jim dala realizaci. Takže všechno musí být pochopeno v tomto světle. Postupně začnete vidět božskou
hru, jak se věci vypracovávají, jak vám pomáhá. Ale řekněme, že Bůh před vás něco postavil. Doktor Worlikar mi řekl pěkný
příběh, který je velmi zajímavý. Že mezi Bohyní bohatství a Bohyní vzdělanosti byl drobný spor. Můžete říct vzdělanost nebo
Sarasvatí, kterou, když zanedbáváte, anebo Ji příliš zbožňujete, tak se můžete stát egoistickým ve smyslu, že pokud se stanete
člověkem, který je posedlý studiem, můžete být hozeni na druhou stranu. Takže tato žena chtěla vyzkoušet sílu bohatství. Tak
řekla Lakšmí: "Dobře, zkusme to na tomto člověku." Ten člověk byl žebrákem a velmi potřeboval peníze. Tak Lakšmí vložila
spoustu peněz do velké nádoby, které říkáme "handa", a dala mu ji do cesty. Ten člověk se procházel a Sarasvatí vstoupila do
jeho mysli. Jakmile Sarasvatí vstoupila do jeho mysli, stal se egoistickým a dokonce se na tu nádobu ani nepodíval, prostě ji
přešel. Byla to jeho potřeba, ale on ji přešel. Takže to svědčí o jedné věci, že když se lidé stanou egoistickými, začnou dělat své
vlastní plány, začnou vytvářet své vlastní návrhy a představy, pak se stane, že Božské, které se vám snaží zabezpečit vaše
potřeby, vaše přání, obstarává řešení, zmizí. To se stane, když Božskému nedovolíme, aby hrálo svoji hru.

Není to jen na materiální úrovni, je to také na emocionální úrovni, je to také na naší fyzické úrovni, ale nejlepší je, že je to také na
duchovní úrovni. Takže bychom měli pochopit - ať Božské hraje svoji roli a my bychom ji měli být schopni vidět. Jako řekl Krišna:
"Karmanyevadikaraste - je naší prací dělat tuto práci." Nyní jsme udělali púdžu i árti. Řekla jsem: "Dobře, můžeme-li to udělat, v
pořádku; jestli ne, poletím večerním letadlem." Je mi jedno, jestli poletím ranním nebo večerním letadlem. Jsem naprosto v
pohodě. Probrali jsme jisté důležité věci, které musely být probrány, muselo to zabrat nějaký čas; muselo to být, je to součást
našeho života. Nelpím na tom, abych musela letět letadlem v jednu. Dobře, poletím nočním spojem, není v tom pro Mě žádný
rozdíl. Takže jen mít velmi uvolněnou mysl, aby člověk viděl, jak věci přicházejí. Lidé zbytečně... Nuže, když chápeme, že Božské
má svoji dokonalou hru, své vlastní fungování, celé to pracuje pro nás, pro vás, sahadžajogíny. Jakmile to pochopíte, tak se cítíte
naprosto uvolnění a jste v radosti. Když ale začnete: "Ó, to by mělo být tak, tamto by mělo být takhle," pak je vše proti radosti. Ať
to přijde jakýmkoliv způsobem, je to v pořádku. Jakmile si rozvinete tento postoj, pak bude radost úplná. Viděla jsem, že v
emocionálním životě také velice trpíte. Důvodem je, že kvůli všemu začínáte přemýšlet. Víte, že v Indii se vdáváme a ženíme
velice jednoduše. Od dětství nás učí: "Vdáš se, tak se musíš naučit, jak žít se svým manželem," a muži říkají, jak se chovat ke své
manželce. Oni ale nevědí, kdo bude manželka a kdo manžel. Ale manžel a manželka je prostě něco jako symbol. Nevědí, kdo to je
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- prostě to může být kdokoliv. Takže jakmile ji přijmete jako dharmu, přijde to k vám jako překvapení a jen se tím těšíte. A celá
záležitost je připravována do chvíle, která také musí být příznivá. Samozřejmě, že se radí s horoskopy, to je důležité, protože když
se s horoskopy neradíte, může to být docela katastrofální. Takže se radí s horoskopy. A když je tam mnoho styčných bodů, - říká
se, že dvacet šest bodů je nejlepší - tak se vezmou, jinak ne. Není nutné, abychom se nesetkali nebo setkali.

Někdy se lidé setkají, rok si povídají, jejich sňatek může být odložen, protože pro něj není příznivý čas. Dostanou nějaký čas, aby
byli spolu, ale nikdy o samotě, nikdy nejdou do soukromí. Takže ta chvíle zůstává posvátná, kdy se máte setkat s manželem nebo
manželkou, - je to naprosto posvátný okamžik, takže se na něj soustředíte. Takže najednou je to rozhodnuto. Uchováváte tuto
chvíli jako posvátnou. Dokonce se někdy stane, že dostanete nějaký čas mezi - dost času - po rozhodnutí; možná, že máte pocit,
že byste tu osobu rádi vídali. Ale pak nerozptylujete svoji pozornost, je to naprosto soustředěné úsilí. Klapne to, protože jste to
prostě přijali. Ale tady lidé spolu žijí tři roky, pak se vezmou a rozvedou. Nerozumím tomu, dokonce když spolu žijete tři roky,
sedm roků, deset roků, stejně dělají to stejné. Takže k čemu je znát se tolik let, když se stejně rozvedete? Ale prostě to klapne,
pokud chápete, že je to soustředěný pohyb, kde máte všechno soustředěné, a vy tu osobu jen potkáte a přijmete ji jako svého
druha. Jedno nebo dvě se možná nezdaří, ale když o tom nepřemýšlíte, tak to nedopadne zas tak špatně. Protože po svatbě
začnete přemýšlet: "Ó, čekal jsem toto, čekala jsem ono. Myslela jsem, že to bude takto - není to tak." A stále se snažíte
objevovat chyby na druhém, ne na sobě - to je na tom "to nejlepší". Nedohlédnout na to, jak vy se té osobě přizpůsobujete.
Jakmile začnete o manželství přemýšlet, je vyřízeno, je už skončeno. Tak jako se vám narodí dítě - bez přemýšlení, ať už to bude
jakýkoliv typ dítěte - milujete ho. Stejným způsobem byste měli v manželství rozvinout tento druh soustředěného citu. Pouze pak
budou manželství úspěšná. Ale tady, víte, jako když něco získáte, něco koupíte a pak si myslíte: "Ó, to nebylo dobré, měl jsem
koupit něco jiného, bylo by to lepší..." Tak přejdete na jinou věc. Věci jsou různé; věci jsou věci. Lidské bytosti jsou živé, nejsou to
mrtvé věci, které byste mohli vyměnit jednu za druhou. "Mohl jsem mít tuto nebo tamtu." Nemůžete to takto dělat s lidskými
bytostmi, - jinak si zahráváte s Božským. Je to hlavní bod, kde cítíme, že se sahadžajogíni musí učit vše přijímat s radostí, se
spokojeností a ne si promítat nesmyslné představy. Jedině tak zjistíte, že bude vaše radost úplná. Jinak nebude. Pak když
přejdete, řekněme, na tělesnou stránku, je to takto - je-li žena velmi hubená, chce mít takovéto nohy, takovéto ruce, takovéto tělo -
proč? Představte si, že každý bude přesně podle určitého vzoru - v pase tolik, tady tolik... Bude to hrůza. Budete z toho unavení a
budete toho mít po krk. Takže chcete být takoví. Nyní přišla móda, že po tělesné stránce bychom měli být "Pan Amerika" nebo jak
to nazýváte. Takže každý dělá jogging, každý běhá jako blázen. Ale proč? Máte svoji vlastní osobnost, udržte si ji.

Pro své tělo potřebujete různé věci podle toho, jací jste. Samozřejmě, pokud není v pořádku vaše zdraví, pak se snažíte své čakry
vyléčit. Ale přemýšlet ohledně vzhledu: "Měl bych vypadat takto, měla bych vypadat takto." Vůbec na tom nezáleží. Takže znovu
začíná další šílenství a lidé jsou velmi nešťastní. Víte, jdete do této takzvané smetánky, kde je většina mužů velice dobře placena,
vzdělána, prvotřídní lidé, ženy jsou také vzdělané... a když mluví, tak je to jen o tom, kolik kalorií jíte a tak dále. Nerozumíte, co s
těmito lidmi je. Mají tak nízkou úroveň. A to je slušná konverzace - a když přejdou k neslušné, můžou jít na jakoukoliv úroveň.
Takže to ukazuje, že v tomto člověku neprošla žádná evoluce. Přemýšlejí jen o těchto věcech. A takto se stávají velice vážnými,
všichni tuto věc velice vážně probírají. Je vám z nich do smíchu, z toho, jak jsou hloupí. Takže všechny tyto věci jsou považovány
- v zemích jako je Amerika nebo v jakékoliv jiné - za velice důležité. To ukazuje, jaký druh lidí tam mají. V Indii se nikdo tolik
postavou nezaobírá. Alespoň lidé v mém věku nikdy neměli rádi hubené dívky, protože si mysleli, že musí být velice nedůtklivé,
vznětlivé, neustále přemýšlející. Nikdy neměli rádi velmi štíhlé dívky, to vám upřímně říkám; dokonce ani teď je můj manžel nemá
rád. Říká: "Víš, muži ženy obalamutili, a proto ženy dělají všechny tyto věci." Víte, je prostý muž, tak si myslí, že je muži
obalamutili. Takže takto to je a ony si pak vytvářejí takovéto nohy nebo takovéto zuby, nosy... a necháte si dát umělý nos - proč?
Takže když začneme přemýšlet, přichází i fyzická nerovnováha.

Protože když přemýšlíme, narážíme na jiné názory, pak vytváříme všeobecné soudy a pak je všeobecný model přijat. Když je to
přijato, lidé řeknou: "Dobře, mějme to." Dříve mívali velice přiléhavé oblečení a jedna dívka se mi chlubila, že ho nosí osm dní a
teď ho nemůže dát dolů. Řekla jsem: "Jak se ti to podařilo?" "Je to něco, co můžete mít na sobě a skočit do vany a pak se to srazí
a vy to nemůžete sundat. Můžete se s tím koupat, můžete s tím dělat, co chcete." - "Je to velmi špinavé." - "Ne, ne, můžete to
krásně umýt a utřít." Řekla jsem ale: "Proč, proč děláš takovou věc, která ti uvnitř úplně srazí krev?" Nyní začali trpět, takže teď
nosí naprosto volné oblečení, samá ruka - noha, ležérní věci. Takže přeskakují z jednoho na druhé, když o tom neustále
přemýšlejí, a zkoušejí vynalézat nové metody. Ale tradice je jiná. Tradice znamená, že pokud jsou lidé tradiční, - ve skutečnosti
pouze lidé, kteří jsou moudří, se mohou stát tradičními, protože rozumí tomu, co se má odhodit, a tomu, co se nemá odhazovat.



A snaží se porozumět, jak budeme stoupat. Ne tím, že si vybereme jednu stranu, ale musíme zvažovat obě strany a držet se v
rovnováze a pak jít vpřed. A cokoliv má být odhozeno, odhodit. Cokoliv je dobré, tomu se věnovat. Nazýváte to metodou "pokus -
omyl". Uděláte chybu - dobře, vzdejte se toho, pak další - dobře, vzdejte se toho. Cokoliv je dobré, toho se držte a pokračujte s
tím. Takto vytvoříte správné tradice pro následování dalšími lidmi. Ale ti, kteří neustále přemýšlejí o nových věcech, stále chtějí
mít něco nového, ti se velice mýlí, protože když dělají tyto - jak tomu říkáme - vylomeniny ohledně nových věcí, mohou skončit v
pěkných potížích. A to se přesně stalo většině západních zemí, že zkoušejí všechno nové. Teď je novou mánií kokain - dobře,
mějte kokain. Chci říct, dokonce bych nebyla překvapená, kdyby se na to dal princ Filip nebo někdo jiný. Každý chce zkoušet
nové, a když jim řeknete, že to nemohou zkoušet, řeknou: "Proč? Proč ne?" Je to veliký problém ohledně západní mysli. Takže vy
všichni byste měli pochopit, že nemáte v Sahadža józe zkoušet nové věci. Sahadža jóga je tradičně vybudovaná věc.
Nezkoušejte v Sahadža józe nic nového. Cokoliv máme, je víc než dostačující, nezkoušejte nic nového. Lidé, kteří zkoušeli nové
věci, upadli do problémů, takže nic nového nezkoušejte. Například někdo říkal, že nyní máme v Londýně nějaké lidi, kteří začali
dělat přednášky a poskytovat nové sahadžajogínské metody, z ničeho nic. A všichni se zbláznili. Chci říct, že jejich vibrace byly
bláznivé, nevím, co s nimi dělat. Byla jsem docela překvapená. Řekla jsem: "Proč zkoušíte novou metodu? K čemu bylo zkoušet
novou metodu?" Řekli: "Mysleli jsme si, že by bylo lepší ji zkusit." Řekla jsem ale: "Všechny metody jsem vám už řekla. Zkusili jste
je, zdokonalili jste se? Je lepší zkoušet ty, které jsem vám řekla, pak se Mě zeptat a pak začít něco nového. Ale musíte rozumět
tomu, co děláte."

A také jsem viděla, že to dělají průměrní sahadžajogíni, že zkouší nějaké nové metody. A přijdou s takovouto věcí: "Nyní vám
řeknu, jak nechat cirkulovat svůj dech." Proč nechávat dech obíhat? Z ničeho nic objeví novou metodu. Je to běžná věc, ale někdy
to mohou být velmi zlomyslní lidé, tak buďte opatrní. Není potřeba zkoušet nové metody. Nyní jste vstoupili do takového vědomí,
kde musíte být pouze stálí. Takže v tom nezkoušejte nic nového. Jen se upevněte, upevněte se v rovnováze, to je velmi důležité.
Druhou věcí je, že každý by měl být vzdělaný v Sahadža józe. Ale někteří lidé mají tak podivné chápání, že jsem někdy
překvapená. Například tu byl člověk, který byl homosexuál či něco podobně absurdního. A ten řekl nějakým lidem: "Ano, víte,
Matka řekla, že je "to" jednou za čas v pořádku." Nikdy jsem to neřekla. Nikdy nemůžu říct takovou věc. Pak někdo řekl: "Pití - v
pořádku, Matka to řekla." Jak bych to mohla říct? Neexistuje žádný kompromis. Někdo říká: "To je v pořádku, můžeš někdy dělat
"tyto záležitosti". Nikdy jsem to neřekla. Ne, nemůžete - tyto věci nejsou určeny pro vás. Vůbec je nemůžete dělat. Ano? Takže
každý, kdo se objeví s takovýmito myšlenkami, řekněte jim: "Nic takového." Nic takového neexistuje, v Sahadža józe neexistuje
žádný kompromis, žádný kompromis. Jakékoliv metody jsme se naučili, praktikujme je, abychom upevnili sebe a ostatní. Musíte
dodržovat maryjády, meze. Nepokoušejte se létat.

Někteří lidé si myslí, že jsou většími sahadžajogíny a budou dělat to a ono. Pamatujte si, že je to špatně. Musíte se pokořit a
pamatovat si, že když se pokoříte, pochopíte, že pouze pokorní lidé jsou ustálení. Takže tu musí být naprostá pokora. Pokuste se
získat více vědění o Sahadža józe. Existuje tolik způsobů. Už jsem natočila mnoho pásků, nyní jsme vydali všechny
sahadžajogínské knihy a je tu také "Nirmala jóga" - tolik způsobů, jak můžete pochopit Sahadža jógu. Pokud nerozumíte, můžete
se jeden druhého zeptat, pokusit se to rozebrat způsobem, kterým to chcete pochopit, - že cokoliv Matka říká, je to, co říká.
Protože Moje přednášky jsou ve velice jednoduchém jazyce. Používám neobyčejně jednoduchý jazyk, vyhýbám se všem knižním
výrazům, jak je to jen možné, samozřejmě někdy musím použít obtížná slova, ale normálně. Ale za tím proudí velice jemné
vědění. Takže porozumět - někdy to může být obtížnější, že se z toho můžete pokoušet vytvořit něco jiného, můžete se něco
pokoušet nějak vysvětlovat. Pokud je tu jakýkoliv podobný problém, lepší je, když to proberete s někým, o kom si myslíte, že je
schopný vám poradit. Ale musíte to přijmout. Neměli byste upřednostňovat svůj pohled, to by bylo velmi špatné. Pak budete jako
nějaký vykolejený vlak, který jede mimo trať. V Sahadža józe máme koleje, musíte to vědět, ať se vám to líbí nebo ne. Není to
otázka svobody, ale jsou to koleje vzestupu. Nemůžete jít mimo tyto koleje. Jestli si myslíte, že můžete jen trošku uhnout, hezky
se pobavit se vší špínou a pak se vrátit do Sahadža jógy, nebudete akceptovatelní. Když to budete dělat, budu muset tvrdě
pracovat, abych vás vyčistila. Ale abyste se sami udrželi čistí, je lepší držet se svých kolejí a nevybočovat. Nepokoušejte se
objevovat nové metody, které nejsou nutné - proč to dělat? Chci říct, je jednoduché pochopit, že je to plýtvání energií. Už jsem to
pro vás objevila, proč to chcete dělat znovu?

Například tento typ blůzky nosím posledních, myslím, padesát let, možná víc, tento typ blůzky. Můj krejčí ví, že nosím tuto blůzku,
má moje míry. Takže mu jen řeknu: "Sežeňte mi takovouto látku a ušijte mi blůzu." Udělá ji. Mnoho posledních let, kolem dvaceti
pěti, jsem měla jednoho krejčího, který pro Mne šil. On neměl starosti, já jsem neměla starosti. Když budu muset každý den měnit



střih, dělat nové rukávy a nový typ blůzy, bude mě z toho bolet hlava, to vám řeknu. Takže proč, proč to dělat? K čemu to je? Kdo
se dívá? Na koho to zapůsobí? Takže na tyto věci zbytečně plýtváme naší energií. Ale neříkám, že byste měli být jako regiment -
ani náhodou, ale mám tím na mysli, že kdekoliv můžete ušetřit svoji energii z přemýšlení, měli byste to udělat. Není nutné mít
pestrost v maličkostech. Jak už jsem vám řekla, v této zemi musí být každý kohoutek jiný, každá klika musí být jiná, každá
kachlička musí být jiná - k čemu to je? Rozmanité musí být umělecké věci. Sárí musí být rozmanité, protože je umělecké. Ale co
je na sešití blůzy? V tom žádné umění není. Takže cokoliv je umělecké, může být rozmanité, ale cokoliv je všední, to není třeba.
Proč byste měli mít různé typy strojů? Zblázníte se z toho. Jdete do obchodu, je tam něčeho dvacet druhů, nevíte, který koupit,
vše vyrobeno pouze stroji. Tento je dobrý, tamten je dobrý. Pak přijde někdo jiný a řekne: "Není dobrý." Pak vás to mrzí. Ale co se
týče všedních věcí, pár věcí je lepší, protože si nevytváříte takový bolehlav. Takže nejlepší věcí, jak se vyhnout všem těmto
problémům, je používat vaše nové vibrační vědomí. Takže ušetříte svoji energii. Vaše energie musí být uchráněna a to může být,
pokud se nevěnujete věcem, které nejsou váš styl, kam nemáte chodit. Jen sledujte vibrace.

Když jdu na nákup - chodím nakupovat z rozličných důvodů, jak víte. Jedním je, že tam dávám svoje vibrace, další, že dávám
vibrace také na lidi, kteří jsou na tržišti. Za třetí - podívat se na všechny věci tak, aby do nich šly Moje vibrace. Za čtvrté - abych
koupila něco, co dám ostatním. Ale když se mi něco líbí, je to jen prostřednictvím vibrací - a nějak to koupím, protože to má být
někomu dáno nebo něco má být dáno později. Prostě to koupím, nechám si to, přijde to vhod. Takový by měl být váš přístup. Ale
naopak, když pokračujete: "To se mi líbí, to se mi nelíbí," o své ženě, práci, o všem, budete kolísaví. Dnes jsou lidé v Americe
velice divní i co se týče práce. Musím se o tom zmínit, protože tomuto problému budete čelit. Dnes dělají nějakou práci: "Nemám
ji rád, nemám rád svého šéfa" - další práce. Pak půjdou do další práce, vymění ji. Pak třetí práce, vymění ji. Mají rádi změnu, víte,
neustále - je to šílené, řeknu vám. Měnit manželky, měnit domy, měnit všechno. Proč? Je lepší mít pouze jednu ženu. Je lepší mít
nanejvýš dvě zaměstnání za život. A lépe vyměnit nanejvýš tři obydlí. Ale víc než to - to je bolehlav. Co se týče Mne, vyměnila
jsem čtyřicet domů, kvůli povaze svého manžela. Ale já jsem jiná, protože jsem osobou, které je absolutně jedno, jaká přijde
změna. Ale vy takoví nejste, tak neplýtvejte svojí energií. Takže je velice důležité pochopit, že je velmi důležité, abyste neustále
neměnili zaměstnání. Protože to je taky mánie. Řeknu vám o Douglasovi. Dělával to. Vždycky měl finanční problémy, protože
měnil zaměstnání. Takže jsem mu jednou vyhubovala. Řekla jsem: "Douglasi, jestli změníš tuto práci," - protože jsem viděla, že
vibrace jsou dobré - "jestli změníš tuto práci, víckrát Mě už neuvidíš." A teď má dům, auto, peníze v bance, daří se mu dobře.

Takže to je pro Mne taky bolehlav: "Matko, nemám práci, nemám peníze. Co mám dělat?" Do Indie vždycky jedou nějací lidé, kteří
říkají: "Matko, nemám žádné peníze, je mi líto, ale nemohu Ti zaplatit." Dobře, nevadí. Je jich aspoň - naposledy to bylo pět lidí.
Ale předtím, myslím, to bylo okolo dvaceti lidí. Takže vždycky je to takto. Takže teď musíme pochopit, že musíme mít řádnou
práci. Musíme být seriózními, pořádnými lidmi. Musíme mít náležitou kvalifikaci pokud to jde - je lepší mít nějakou kvalifikaci.
Jste všichni velmi inteligentní lidé a můžete kvalifikaci získat. Musíte mít ve společnosti vážnost. Jinak si budou myslet, že je
tato Matka matkou všech žebráků. Takže se upevněte ve své práci, ve svém domě. Abyste se upevnili, musíte se učit věci
neměnit. Změna vás činí nestálými - chápete to? Takže změna nepřichází v úvahu - projdu tím. Pak, pokud je to nezbytné, pokud
to nefunguje, pak to člověk může změnit. Týká se to všeho. Střídání guruů, tzv.guru-shopping, není nic než změna. Čím víc máte
guruů, tím větší mám bolehlav. Máte-li jen jednoho gurua, řekněme, nějakého hrozného, je to v pořádku, je snadné vás vyčistit.
Ale když jste byli u dvaceti, co mám dělat? Jeden člověk byl u tolika guruů, že nedokážu pochopit jeho osobnost. Řekla jsem: "Co
s ním je?" Řekněte jakýkoliv problém - je tam. Řekla jsem: "Co je to za člověka?" Tak jsem řekla: "Dobře, napiš jména všech guruů,
u kterých jsi byl." Popsal tři A4 z obou stran. Řekla jsem: "Je mi líto, pane, nemůžu vám pomoct." Řekl: "Matko, musíš, protože je
tu velice naléhavý problém." Řekla jsem: "Jaký naléhavý problém?" "Stávám se právě ženou." Řekla jsem: "Eh?" "Doktor řekl, že se
právě stávám ženou." Řekla jsem: "To je opravdu naléhavý problém." Řekla jsem: "Mohu to zastavit, ale potřebuješ hodně
čištění." A někdy vypadal jako Hanuman, někdy jako šílenec, vypadal jako všechno možné, protože tolik guruů to uvnitř něho
vypracovávalo. Nakonec se vyčistil a jeho problémy byly vyřešeny, ale ani dnes bych neřekla, že je sahadžajogínem; ačkoliv je
velice učený, ví všechno o sanskrtu, protože byl u tolika guruů, byl u všech možných typů učitelů. Přišlo to díky změně - "Co je na
tom?"

Takže jakmile přijdete do Sahadža jógy, tak toho nechte. Zanechte všeho ostatního. Druhý bod, který jsem zdůraznila, byl, že
jakmile přijdete do Sahadža jógy, zaměřte se nejprve na Mne a na Sahadža jógu a pak na ostatní věci. Například křesťané, když
přijdou do Sahadža jógy, nemůžou přijmout Ganéšu. Indové, kteří přijdou do Sahadža jógy, nemůžou přijmout Krista. Muslimové,
kteří přijdou do Sahadža jógy, nedokážou začít dělat púdže. Každý přichází s nějakým břemenem. Takže lepší je přijít a položit jej



k Mým Chodidlům - hotovo. Nyní je vidíte skrze Mne - je lepší to chápat takto. A ti, kteří mi tímto způsobem rozumí, rozumí
Sahadža józe ideálním způsobem, není tu fanatismus ani ohledně minulosti, ani co se týče Sahadža jógy. Takže oni rozumí, že je
to úplně to stejné jako Matka a není tu nic k ulpívání na jedné či na druhé věci. Ale to neznamená, že když Mě nazýváte Bohyní
Kálí, že Mě urážíte, nebo když mě nazýváte Mátadží Nirmala Déví, že Mě vyvyšujete - všechno tam je. Takže člověk musí
pochopit, že se to všechno vztahuje k našim vlastním částem. Bůh nemá žádné části jako takové. Není to tak, že by Amerika
existovala v Jeho mysli nebo že by cokoliv jiného existovalo v mysli. Existujeme jako - jsem nyní pouze svojí Višuddhi -
existujeme takto? Nebo - jsem jen svým nosem - jsme? Existujeme jako celé tělo. Takže Bůh existuje - ačkoliv má nos, uši,
řekněme, že všechno tam je, ale On existuje jako Bůh. Neexistuje jako nos - odděleně, neexistuje odděleně jenom jako Amerika,
ale existuje jako celek, vše se vztahuje k celku. A když se nám taková věc stane, že jsme nyní spojení s celkem, s Prapůvodní
Bytostí, neměli bychom se spojovat s ničím, co nás bude omezovat kvůli naším podmíněnostem. Žádné omezení by tu nemělo
být, měli bychom být uprostřed dění. Zjistila jsem, že je pro lidi, kteří byli katolíci, obtížné, aby uctívali Šrí Ganéšu se stejnou
úctou, protože jsou podmínění. Takže pokuste se Krista na chvíli opustit, úplně Jej nechte být.

Přijďte do Sahadža jógy, pak Jej uvidíte ve správném světle. Protože problémem je, že dokud nejdete dovnitř a sami nepochopíte,
že všechny cesty jdou k této jedné věci - takže jsou všichni to stejné, není tu vůbec žádný rozdíl. Nejprve jděte dovnitř. Všeho se
vzdejte, jděte dovnitř. Pak pochopíte, že je to totéž. A to je velmi důležité. Jakmile to pochopíte, je to tak krásná věc, že nemáte
žádné komplikace, jako když patříte k nějaké speciální sektě nebo speciálnímu guruovi nebo speciální věci. Dokonce takzvaná
náboženství jsou jako sekty, když se na to podíváte, jsou jako sekty, mají podmíněnosti. Nedaly vám nic než podmíněnosti a
iluze. Neměli bychom žít s iluzemi, musíme žít s realitou. A skutečnost je taková, že všechny tyto podstaty jsou jedno, a my
musíme být uvnitř nich, takže je všechny jako jedno vidíme. Také to je v zemi, jako je Amerika, velmi důležitá věc, protože zde
existují tak odlišné názory, tak odlišné názory, což Mě překvapuje. Cokoliv vyslovíte, to existuje v Americe. Onehdy jsem objevila
Mormony, Mormony... Vyslovte to a jsou v Americe. Nevím, jak se tady všechna ta různorodost sešla. Ať pomyslíte na jakýkoliv
typ gurua, objevíte ho tady. Nikdy jsem tolik jmen neslyšela. Kdykoliv přijedu, objevím, že se vynořil nový guru. Proč je Amerika
místem, kde všichni prosperují jako houby po dešti? Houby rostou... Na shnilých věcech? Pouze houby se šíří jako plíseň. Je tato
země shnilá? Co se děje? Proč? Je to mysl lidských bytostí. Mysl zdejších lidských bytostí chce stále nové věci, a proto přichází
nabídka. Jako důsledek toho se stávají nestálými.

Takže hlavní problém americké povahy je ten, že jsou to velmi nestálí lidé. Zeptáte se jich: "Jak se máte?" Udělají takhle...
Pochopte to, jak chcete. Nikdy neřeknou, jak se mají. Jak tomu rozumíte? Chci říct, že Ind to nechápe. Když někdo něco takového
řekne Indovi, když řeknete: "Jak se máš?" a on odpoví takto - řeknou: "Jsi blázen?" Nebo když se jich zeptáte: "Rozumíte tomu?"
"Jsem zmatený." Ind nikdy neřekne: "Jsem zmatený" - on je sebevědomý. "Jsem zmatený" znamená, že jste blázen, nebo co?
Proč jste zmatený? Máte něco s mozkem? Takže všechny tyto myšlenky, víte, směřují k naší nestálosti, lehkomyslnosti,
povrchnosti. Jste opravdu zasypáváni povrchností, bombardováni, vidím to. Naprosto odevšad, z médií i odjinud, není to nic než
povrchnost. Vážně - v lidské bytosti to zabíjí vnitřní jiskru. A vy s tím chcete žít, pak v této linii chcete přemýšlet a opravdu
ztrácíte sami sebe, veškeré spojení s vámi samými je ztraceno. Za těchto okolností musíme vidět jeden krásný fakt, že v této
zemi se zrodilo takové množství hledačů. Byla to Amerika, kterou jsem navštívila jako první. A jsem si jistá, že San Diego je
místem, kde to začne, cítím to. [Marathi] Takže to je velmi důležité místo a jsem ráda, jsem šťastná, že jste zařídili tuto
nádhernou púdžu a měli bychom tuto púdžu udělat. A jsem si jistá, že díky tomu nás čekají obzvlášť dobré časy, kde budeme mít
na jedné straně americkou evoluci a na druhé straně mexickou. Ze San Diega to můžeme vypracovat. Je to nádherný den, kdy
jste požádali o tuto púdžu. Velmi Mne to těší. Dnešek je dnem Bohyně, [Marathi] – trayodashi. Trayodashi je nejlepší, třináctý
den. [Marathi] Podívejte se na vibrace, žádnou púdžu nepotřebujete! Není potřeba mít žádnou púdžu, opravdu, je to dnes příliš.
Takže dnešek je velkým dnem a jsem šťastná, že jsem byla požádána o tuto púdžu. Takže, nyní začněme... Máte-li nějaký
problém nebo otázku, musíte Mi dát vědět. Sahadžajogín by neměl být vážný, to je jedna věc. Nesluší se, aby byl sahadžajogín
vážný.

Měli byste se usmívat, smát se, radovat se. Je-li vážným člověkem, pak není sahadžajogínem. Já nemůžu zůstat vážná víc než
pět minut, maximálně pět minut. Dokonce, pokud musím někomu vyčinit, tak se připravím, pak sejdu dolů a zakřičím a pak po
pěti minutách, pokud neuteču pryč, tak objevíte, jak se zase směju. Nemůžu - je to všechno legrace! Takže nikdo by neměl být
vážný, to je jedna věc. Nikdo by neměl být vážný. Měli byste být vždy usměvaví a šťastní lidé, protože uvnitř vás je radost. Co je
tam? Pouze přemýšlením: "Jsem nešťastný, jsem ubohý," víte, to je francouzský styl! Francouzi - víte, když jsem tam přijela



poprvé, mi řekli: "Matko, vypadáš příliš šťastně" - pro Francouze. Tak jsem řekla: "Co nadělám?" Řekli: "Víš, oni jsou všichni
velmi... myslí si, že jsou velice nešťastnými lidmi." Tak jsem řekla: "V pořádku." Pak jsem přišla a řekla jsem: "Podívejte, jste
všichni ubožáci," víte, Victor Hugo napsal tyto "Bídníky", tak jsem řekla: "Dobře, vy bídníci, jsem osobou, která není ani trochu
ubohá. A vy budete každopádně ubožáci, pokud budete mít v každém třetím domě hospodu, v každém desátém domě
prostitutku - tak co se stane? Doplatíte na to." Tak to je. A dokonce Yogi Mahajan mi řekl: "Matko, chceme Tvoji fotografii, která je
velmi vážná, je těžké nějakou získat, a musíš se tvářit velmi vážně." A nakonec skončil s fotografií, která byla hrozná. Když mi
řekl: "Je to velmi pěkná fotka, vypadáš tak klidně," apod. Když jsem tu fotografii uviděla, řekla jsem: "Je otřesná!" Řekl: "Opravdu?"
Řekla jsem: "Dobrá, nech Mě, řeknu ti, kdo ji udělal." Řekl: "Kdo?" Řekla jsem mu jméno a byl šokovaný. Řekla jsem: "To je ta žena,
která ti ji dala, a víš, kde dneska je." Byl šokovaný, jak jsem řekla jméno Jane. Řekla jsem: "To je fotografie, kterou posíláte
Američanům." Ale já vím, že Američané budou touto fotografií přitahováni, protože jsou sami ubožáci, víte.

Ale lidé, kteří jsou přitahováni tímto druhem fotografie, okamžitě odpadnou, nevytrvají - toto nechápete. Nejsou typem lidí, kteří
vytrvají. Jako ve Skotsku, jela jsem tam a uviděla jsem tam fotografii a dostala jsem šok. Šli jsme do restaurace, kde jsme měli
jídlo, uviděla jsem Svoji fotografii a řekla jsem: "Kdo ji udělal?" Řekli: "Je to kopie jedné fotky z Austrálie." Řekla jsem: "Ale kdo ji
udělal? Protože není dobrá, je velmi špatná." Tak řekli: "Někdo ji udělal neočekávaně." Řekla jsem: "Povím vám jméno toho
člověka," a řekla jsem jim, kdo ji udělal - Hilary. Všichni tím byli ohromeni. Řekla jsem: "Tato fotka není dobrá." Ale už ji dali všude.
Řekla jsem: "Nechte to být." Tolik lidí přišlo na můj program, samé divné typy. Někdo měl jedno oko, někdo jeden nos, někdo měl
něco jiného špatně, všechno chybělo. "Ó, Bože," řekla jsem, "to je tou fotografií." A ani jeden člověk se nevrátil. Měli jsme aspoň
pět, šest set lidí na programu, všechny takové... [Marathi] A nikdo z nich se nevrátil, ani jeden člověk. Všichni bhúti, přitahováni
bhúty. A viděla jsem na Své fotografii, že je to prostě odehnalo. Takže ti, kteří Mě fotografují, se také ve fotografii odrážejí. Museli
jste vidět fotografie Raye, že vyšly velmi dobře. nevím, která je tu Rayova, ale Rayovy fotografie bývaly velmi dobré. A tentokrát
má Ray divnou ženu, myslím. Jel do Indie a Indové mi řekli: "Matko, nevím, proč je Ray tak zničený." V Indii se to nestává. Jakmile
je někdo sahadža- jogínem, tak se zlepší. Ale tento člověk byl prostě opak - co dělat? Řekli: "Matko, šel ke dnu, co dělat?" Řekla
jsem: "Muselo se stát něco špatného. Co dělat?" Když jsem se vrátila, Ray mi udělal tři nebo čtyři fotografie. Když je ukázal,
každý byl šokovaný. "To nejsou Matčiny fotografie." Musel je dát pryč. Tak to je. Ten stejný Ray, který dělal tak krásné fotky, nyní
dělal hrozné. Takže ve všem, co děláte, čeho jste dosáhli, to můžete rozpoznat. Najednou se stanete nesmírně nóbl člověkem,
můžeme říct, s elegancí - jakmile jste dobrým sahadžajogínem. Všechno přichází patřičně za sebou. Můžete velice jednoduše
rozpoznat, že takový člověk je tak příjemný a uklidňující. Takže na těchto bodech jsem probrala mnoho věcí, které jsem chtěla
říct, a končí to tím, měla bych říct, že jako višudhisté, byste se měli stát sakši - svědkem. Musíte se stát svědkem. A abyste se
stali svědkem, musí tu být odpoutanost.

Neznamená to, že žijete za pár korun, to ani náhodou, ale pokuste se mít odstup. Zaplať Pánbůh, tentokrát zkušenosti s
americkými sahadžajogíny nebyly tak špatné. Jsou velice dobří lidé, vyrovnali se a těší se sami sebou. Bylo to prima a doufám,
že jich přijde víc a víc a budou spolu šťastni. A jak víte, nachystal se nový program. Je lepší, když nám řeknete, jestli přijdete nebo
ne. Ale také to neměňte na poslední chvíli, dělá to problémy nám, každému. Takže to prosím neměňte; když se nechystáte přijet,
nevadí. Budete mít určité datum, do té doby se rozhodněte a neměňte to. Víte, to dělají pouze Američané, nikdo jiný. A řekli jsme
lidem: "Nikdo další, dejme větší příležitost Američanům, aby mohli přijet, měli bychom jim dát příležitost, takže vy nejezděte."
Takže chudáci přijeli na deset dní, pět dní, protože jsme to pro ně nemohli zařídit. Takže byste neměli měnit plány. Jestli se
chystáte přijet, můžete se rozhodnout do určitého data, jestli přijedete nebo ne. Jestli se nechystáte, řekněte prostě: "Ano, my
nepřijedeme." Nebo jestli se chystáte přijet, řekněte: "Ano, přijedeme" a udělejte to. Alespoň to byste neměli měnit. Takže znovu
vás prosím, abyste se drželi svého plánu, protože to opravdu celé narušuje. Protože nyní pracujeme v rytmu Božského a nemáme
právo tento rytmus narušovat. Můžete být Američany, ale jak víte, v Sahadža józe nejsou Američani moc vysoko. Víte to velmi
dobře. Myslíme si, že Italové jsou na tom mnohem lépe, oblíbili si Sahadža jógu, tak jako ryba vodu. Takže Američané musí
pracovat trošku tvrději, musí dělat trošku víc, aby se přizpůsobili. Co dělat? Tak velká země, tolik hledačů, ale už jsou zničení - co
mám dělat? Snažím se ze všech sil. Vy všichni byste měli pomoct a pochopit problémy a musíte být laskaví na nově příchozí a
postarat se, abyste je napravili. Takže musíme přemýšlet o našem vzestupu ze San Diega a z tohoto kouta ozáříme celou
Ameriku. Z praktického důvodu jsem se rozhodla, že Dr. Worlikar by měl být zodpovědný za východní část [Marathi] - západní
část. Pro nás je New York již západní, dobře; a východní část, část New Yorku, může být řízena jím. Protože je to jako dvě země,
dva rozdílné typy. Takže takto to bude řízeno. Ohledně peněz - měli byste s nimi zacházet s jeho souhlasem. Takže jsem mu
řekla, jak to dělám, že jsou peníze uloženy v bance pod jménem, pod registrovaným jménem, nebo jak to je, a oni mají šekovou



knížku, ale já to musím podepsat. Takže mějte šekovou knížku, ale on to musí podepsat, takže vidí, kolik utrácíte.

Takže je tu kontrola. Nebo dělejte to stejné tady, že ona má šekovou knížku, ale vy podepisujete, takže víte, kolik se utrácí. Takže
existuje kontrola. Samozřejmě, pokud jde o vás, vím, že je to v pořádku, ale stejně... Dělám tolik věcí, jen abyste pochopili.
Například když mi dáte peníze za púdžu, nechávám si od toho sáček. Nechávám si od toho účet. Není to potřeba - kdo se Mě
bude ptát, co jsem udělala s púdžovními penězi? Ale dělám to, nechávám si ho. A co potom s púdžovními penězi dělám, je to, že
je chci použít pro púdžovní materiál, pro věci na púdžu, na dárky a další. Nechávám si ho, nemusím, jsou to Moje peníze, alespoň
to je Moje, ale mám z toho radost. Takže takto musí člověk vědět, že jestliže je Matka takto přísná, proč ne my? Musíte dát
peníze na púdžu, bezpochyby, protože to musí být. Nejprve jsme vybírali jednu libru. Pak jsem přešla na dvě libry, pak pět liber,
deset liber - takto to rostlo. A pro tyto púdže, pro hlavní púdže, které budeme mít v New Yorku, se rozhodli o jistém obnosu. Je to
vaše rozhodnutí, nikdy jsem nic neřekla, protože já jsem byla jen na jedné libře. Pak nevím, ztratila jsem se s těmito lidmi. Takže
cokoliv rozhodli, jsou to peníze, které se vybírají na púdžu, které musím vzít pro Nábhí čakru. Musíte to udělat ze srdce, prostě
jako Shabari a všechno zapadne do správných míst. Takže člověk může říct, Sahadža jóga není extrémní věc. Dáváme peníze,
pouze sahadža- jogíni mohou darovat peníze. Řekněme, že tady musíte zaplatit za jídlo, musíte zaplatit za bydlení. Platíte,
nežijete jako příživníci. Nechceme kolem sebe příživníky. Ale to také neznamená, že sahadžajogína naprosto okradete a uděláte
z něho žebráka, a postavíte si své vlastní Rolls Royce! Takže není to ani naopak, že vy okrádáte Mě. Takže člověk musí pochopit,
že Sahadža jóga je dávání a braní jistým patřičným způsobem, a že se to musí udělat s důstojností, s pochopením, s nádherným
pocitem, že my všichni jsme nedílnou součástí celku. A na Americe je zodpovědnost, protože Amerika se musí stát Virátou.
Višudhi se musí stát Virátou. Jaká je to zodpovědnost! Takže se mezi sebou nehádejte, nehádejte se s manželem nebo
manželkou. Pokuste se být jedním v naprosté harmonii, těšte se navzájem. To je velmi důležité. Dobře. Nechť vám Bůh žehná.
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Včera jsem vám říkala, jak v současném nastavení lidského vědomí je naše „Já“ důležitější než cokoli jiného. Jste-li na úrovni
lidského vědomí, první, co by se vám mělo stát, je začít vnímat své „Já“. Jak řekl Šrí Krišna: „Átmané bátmané thuštaha.“ Dokud
nedosáhnete svého Átmá, svého Ducha, nezískáte uspokojení, ať už dosáhnete čehokoli. Protože Kundaliní, kterou vidíte zde,
usazenou v křížové kosti, které se říká sakrum… To znamená, že Řekové o ní věděli. Řekové věděli o sakrální kosti. Jinak by ji
nepojmenovali sakrální, „posvátná“. Už když jsem přijela do Athén, byla jsem překvapená, že slovo Athéna, „Atha“ pochází ze
sanskrtu a znamená „prapůvodní“. A měla v ruce něco jako hada, se všemi čakrami. Řekové o tom tedy věděli. A když jsem jim o
tom říkala, řekli mi, že Indové do jejich země přišli dávno před Alexandrem Velikým, že s Indy měli spojení mnohem dříve, před
Alexandrem, a ti jim vyprávěli o Prapůvodní Matce a Jejích třech silách. Je úžasné, jak o tom všechno věděli. A pak se to všechno
ztratilo kvůli zaměření se navenek, odklonu od reality. Takže tato kost, sakrální kost, obsahuje, nebo je sídlem, Kundaliní, svinuté
do třech a půl závitů. Je to síla našeho čistého přání. Čisté přání je přání, které když se projeví, mělo by vám poskytnout plné
uspokojení. Někteří lidé ho například hledají v moci. Oddávají se moci. Někteří ho hledají v majetku. Někteří ho hledají v jiných
věcech. Ale žádné z těchto hledání jim nepřináší uspokojení. Pokud by jim mohla dát uspokojení, nevznikaly by problémy.
Protože jakmile si koupíte auto, chcete si koupit něco jiného. A pak si chcete koupit zase něco jiného. Začnete se pohybovat od
jednoho k druhému. A jak říká ekonomie, poptávku lze uspokojit jen částečně, ne obecně. Musíme tedy pochopit, že žádosti,
přání, která máme, nejsou čistými přáními, jsou to nečistá přání. A když se jim poddáváme, nikdy se nám nedostane uspokojení.
Například někdo má rád nějakou činnost, ale nedostává se mu uspokojení. Jedinou cestou, jak dosáhnout uspokojení, je
sjednotit se s Božským. A tato síla přání, která je čistým přáním, sídlí v křížové kosti každého z nás. My se však ztrácíme!
Hledáme potěšení a radost v nesprávných věcech. Myslíme si, že když uděláme to či ono, koupíme si něco nebo se někým
staneme, budeme naprosto uspokojeni. Ale nakonec jsme zjistili, ve své fázi vývoje, že žádná z těchto věcí nám radost
nepřinese. Z těchto věcí nezískáme štěstí. Musíme jít nad to. A až na to přijdeme, staneme se zvláštní kategorií lidí. A tato
zvláštní kategorie lidí jsou hledači. Dnes však zjišťuji, že tolik hledačů zbloudilo. Zejména v Americe se ztrácejí mnoha způsoby.
Například do různých sekt nebo jiných věcí, jako jsou drogy, homosexualita a podobně. V tomto se ztrácí. Nebo v násilí. Mnozí se
vyžívají v násilí. Nebo dělají všelijaké věci, které neslouží jejich vzestupu, které je stahují. A vzdalují je od jejich hledání směrem
do pekla. To se dnes děje. Je to jasně vidět. Děje se to, protože lidské bytosti nechápou, že lidské vědomí je přechodnou fází,
kterou musíte překročit. A ta fáze na ní, které musíme dosáhnout, je úroveň vašeho „Já“. Nejprve! Předně se musíte stát
realizovanými, což je druhé narození. A abyste se znovu narodili, musíte dovolit Kundaliní, aby to vypracovala. Lidé se ptali: Co
máme udělat? Včera jsem říkala, že není nutné žádné úsilí ani peníze. Děje se to spontánně. Rozsvícené světlo totiž může
rozsvítit jiné světlo. Stejně tak jsem schopna rozsvítit i já vás a vy pak mnoho jiných. Třeba v Indii máme někoho, kdo osvítil 10
000 lidí a udělal pro lidi tolik dobrého, že je to úžasné. Dokonce existují lidé, například prezident Indie nebo prezident Nejvyššího
soudu… nejvyšší soudce v Haagu, nejvyššího soudu světa, předseda něčeho takového má realizaci a je sahadžajogín. Takže
máme lidi tohoto kalibru, kteří jsou sahadžajogíni, kteří vnímají vibrace, stali se realizovanými dušemi. Ale jsou to velmi pokorní
lidé, nesmírně pokorní. Indové jsou ze své podstaty pokorní a poznají, kdo je světec a kdo ne. Jsou tak citliví, že poznají, kdo je
svatý a kdo není. Ale tady na Západě, protože jsme teď ztratili svou sílu vnímat svatost člověka, nepoznáme, kdo je svatý a kdo
není. Především tedy musíte umět rozlišit svaté od těch, kteří svatí nejsou, a to získáním vlastní seberealizace. Dokud se váš
Duch neprojeví ve vašem vědomí, ve vaší pozornosti, nemůžete poznat, kdo je svatý nebo kdo svatý není. Jako když ukřižovali
Krista - bezdůvodně! A uctívali Hitlera! Židé odmítli přijmout Krista. Odmítli Ho. Řekli: „Ne, my Krista neuznáváme.“ Protože
Kristus řekl: „Umírám za vaše hříchy.“ Řekli: „Ne, my tomu nevěříme! Musíme trpět!“ A tak trpěli. Dostali utrpení. Pokud požádáte
o utrpení, budete trpět. Kdyby však bývali přijali Krista, vůbec by trpět nemuseli. Řekli si o utrpení. Řekli: „Pokud nebudeme trpět,
nedosáhneme Boha.“ To byla velmi špatná představa. Vždyť Kristus sám byl Žid. Narodil se mezi Židy. Přišel Židy zachránit. A
právě oni Ho odmítli přijmout, protože byli slepí. Nechtěli prohlédnout. Totéž se dělo v každém století. Kdykoli přišla nějaká
Inkarnace, lidé Ji nechtěli přijmout. Kromě Indie, řekla bych. Indové jsou mnohem citlivější k duchovnu, protože nejsou tak
materialističtí. Oni chápou, protože jsme po věky hledali, hledali jsme už tradičně. Takže víme, o čem toto hledání je. Co to
znamená. Není pro mě těžké s nimi mluvit o Kundaliní. Tam začínám na úplně jiné úrovni. Protože oni vše, o čem mluvím, znají.
Možná ne ve městech, kde jsou lidé pozápadnělí. Jinde vědí. Ale pro ostatní musím začínat od A do Z. Takže tohle je Kundaliní.
Máme ji ve třech a půl závitech. Je to matematicky vyjádřené. Pouze Indové a indičtí buddhisté, řekla bych, věří ve stav nebytí.
Věří, že existuje nebytí. Bytí a nebytí. Co je to stav nebytí? Když se stanete nebytím, znamená to, že překročíte své podmíněnosti
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a ego. Tehdy se stáváte nebytím. A jakmile se stanete nebytím, pak se vás nic nemůže dotknout. Včera jsem řekla: Ti, kdo stojí
ve vodě, mají strach, že se v ní utopí, když však vstoupíte na loď, uvidíte, že voda je pod vámi a že se vás nedotkne. Toho stavu je
třeba dosáhnout. To je nebytí. Je to čtvrtá dimenze uvnitř nás. V sanskrtu se také nazývá túrja daša. Možná vás napadne, proč
tohle všechno objevili lidé v Indii. Řeknu vám důvod. Indie je velmi starobylá země. Neměli jsme tam takové problémy, kterým
jste museli čelit v Americe. Především jste museli čelit přírodě. Naše příroda je velmi laskavá. Můžete bydlet pod stromem, sbírat
plody v lese a těšit se sami sebou. Tam se nepotřebujeme tolik oblékat, není nutné něco vyvíjet. Takže pozornost šla vždy
směrem dovnitř, abychom zjistili, proč jsme tady. Co tady děláme? Marníme svůj život? Škodíme sami sobě nebo druhým?
Uspokojuje nás být lidskými bytostmi nebo je ještě něco dalšího? Toto hledání existuje již tisíce a tisíce let. A právě díky hledání
byli schopni toho dosáhnout, napsat o tom, k čemu došli, že uvnitř nás je tato Kundaliní. A tato Kundaliní se musí probudit. A
když se probudí, můžete se velmi snadno stát sebou samým. A to je ta práce, kterou mám dělat já. Musela jsem to po mnoho dní
poctivě vypracovávat, abych přišla na to, jaké problémy lidské bytosti mají, jaké mají permutace a kombinace problémů. A nějak
se mi to, myslím, podařilo. Nyní lze dávat hromadnou realizaci. I když se včera někteří lidé chovali podivně, realizaci jste dostali.
Toto je Boží dílo a Boží dílo bude pokračovat. I když přijde někdo, kdo bude dělat potíže, na tom nezáleží. Jsou jako komáři.
Přicházejí a odcházejí, na tom vůbec nezáleží. Protože vězte, Boží dílo zcela přesahuje vše, co oni vymyslí. Takže nezáleží na
tom, co se děje, nebo co lidé říkají či vyprávějí. Boží dílo bude pokračovat. Ale vězte, že se jedná o živoucí dílo. Není to věc z
umělé hmoty. Dokážete velmi snadno vyrobit tisíce plastových květin, ale nedokážete vyrobit ani jednu živou květinu. Když tedy
působí tato živá síla, vyžaduje to čas. Zabere to čas, ale postupně to poroste. A budete překvapeni, jak to pozvolna poroste tak
krásně, že najednou zjistíte, kolik lidí se pozvedlo a stalo se tím. V Sahadža józe je totiž důležité to, čím se stáváte. Je to
uskutečnění. Není to nějaký certifikát nebo nějaká organizace, jako že patříte do nějaké organizace a dostanete certifikát. Je to o
tom, čím se stáváte. Důležitá je vaše proměna. Pokud se tím nedokážete stát, pak nejste v Sahadža józe k ničemu dobří. Hodně
lidí, kteří k nám přicházejí, se velice zlepší a začnou být skutečně skvělí. Ale někteří lidé ne! Prostě to promarní. Promarněné síly,
ať s nimi zkusíte cokoli, nic. Někdy mají tolik podmíněností, že je nedokážeme zlepšit. U těch se cítíme bezmocní, protože ani
nechtějí spolupracovat. Jsou také pod různými tlaky. Ale 90 % lidí postupuje velmi dobře a je na nich vidět, čeho dosáhli. Hlavní
věcí je pochopit, že v nás existuje tento mechanismus. Tato energie v nás existuje. Teď vám to připadá jako hypotéza. Nemusíte
to přijmout. Berte to jako hypotézu, která se předkládá vědcům. Ale vědec musí mít otevřenou mysl. Měl by být nezaujatý. Pokud
mají předsudky, nemůžete jim nic předložit. Jsou-li to vědci, budou s otevřenou myslí naslouchat mé hypotéze. A jestliže ji lze
dokázat, prokáže-li se jako pravdivá, pak to musíte přijmout. Pokud se to neprokáže, pak můžete říci: „Dobře, zatím se to
neprokázalo.“ V pořádku. Tak musíte vyčkávat, být trpěliví. Když to řeknu jednoduše - nelze vám to vnutit. Nemůže vám to
padnout k nohám. Vy o to musíte požádat. Nikdo vás nemůže nutit, abyste se tím stali. Nemohu vám to zaručit, jak jsem včera
řekla. To je fakt. Přesto už tolik lidí realizaci získalo, pocítili chladný vánek a cítili ho vycházet z hlavy. Tohle jinak udělat
nedokážete. Jiné věci zařídit umíte, ne však vyvolat chladný vánek z hlavy, tuto skutečnou věc, skutečný zážitek. Jak jsem vám
však řekla, žijeme více mentálně než v realitě. A mentálně lze projektovat cokoli. Člověk třeba někoho zavraždí a ospravedlní si
to: „Zavraždil jsem ho kvůli tomu a onomu. Taková výmluva ale neznamená, že lze porušit zákon. Nebo snad ano? Ne! Zákon vás
dostihne. To nemůžete! Neměli byste dělat nic, co je špatné. A to jde o lidské zákony! Stejně tak existují Boží zákony. A když
porušujeme Boží zákony, pak jsme potrestáni. Dnes vám povím o dalším vědomí, kterého člověk může dosáhnout, o kterém je
třeba vědět. Mluvím o supervědomí, které se nachází nad hlavou. Pokud se ale naše pozornost přesouvá příliš na levou nebo na
pravou stranu, pak může vyvstat velmi závažný problém. Velký problém může nastat proto, že o tom nic nevíme, neznáme to. Co
je neznámé, nemusí být Božské. To vůbec ne. Když se například stanete extrémně submisivními, zotročenými nebo začnete něco
slepě následovat, začnete být ohledně toho fanatičtí, aniž byste se zamysleli nad tím, jestli je to správné nebo špatné, jen to
následujete, začne levostranný pohyb pozornosti, jak tomu říkáme. Začíná tehdy, když se začnete něčemu podřizovat.
Podřizujete se něčemu. Přijímáte otroctví určitých představ. Přijímáte nějaké podmíněnosti určitého druhu teorií. Jakmile
začnete mentálně přijímat takové teorie, pozornost se bude pohybovat směrem doleva. A někteří lidé vás dokážou pak takto
posednout. Mohou vás posednout, připraví vás o veškerou svobodu, stanete se posedlým. Pak se ze své vědomé mysli začnete
přesouvat do podvědomí a poté do kolektivního podvědomí. Když se přesunete do kolektivního podvědomí, co se vám stane?
Pokud se dostanete do kolektivního podvědomí, pak se stanete posedlým. To posednutí k vám přichází skrze to, čemu říkáme
protein 52 nebo protein 58 v lékařské terminologii. Říká se, že je-li člověk náchylný k rakovině, je vyvolána přítomností nebo
vstoupením proteinu 52 nebo proteinu 58. Lékaři je takto označují. A ty pak spouštějí onemocnění. A jakmile se to stane, člověk
se té rakoviny nemůže zbavit. Protože tím se to aktivuje a člověk se stále zhoršuje. Kde najdete tyto proteiny 52 a 58? Podle
lékařů najdete proteiny 52 a 58 v oblasti, která je v nás zabudována od našeho stvoření. Tato oblast je uvnitř nás na levé straně.
Můžete to někdo ukázat? Tato oblast je umístěna na levé straně. A do této oblasti můžete vstoupit velmi snadno. Řekněme, že



budete vyslovovat něčí jméno. Dnes je módní dostat mantru. Tak začnete říkat mantry, stále dokola, pořád a pořád. Co se stane,
když nejste spojeni s Božským a začnete vyslovovat jméno nějakého X,Y,Z? Nejste spojeni a jen naléhavě nutíte svou mysl, aby
se propojila. Ale ona nemůže, protože Kundaliní nevzestoupila, tak se přesunete na levou stranu a tam budete napadeni. A proto,
jak víte, lidé v sektách jsou tolik zhypnotizovaní. V sektách jsou lidé hypnotizovaní, protože se přesouvají doleva. Jsou ovládnuti
těmi guruy a tím vším, oni na nich totiž chtějí vydělat. Ti lidé pak nedokážou připustit nic jiného. Věří, že tohle je to správné. Byla
jsem ohromena, že v některých sektách guruové neovládají ani sanskrtský jazyk. Někteří z nich byli propuštěni z vězení a pak se
stali guruy. Předávají mantry, které jsou tak pošetilé! Například inga mantru. Neexistuje žádné slovo jako inga. Inga je pouze
hovorový výraz pro to, když nás pavouk, nebo můžeme říct i štír, štípne, tak tomu se říká inga. A tento štír, když člověka bodne,
tak tomu se říká inga. Znamená to kousnutí. Tuto mantru dali spoustě lidem. Byla jsem šokovaná a bylo jim řečeno, aby o tom
nikomu neříkali. Když tohle někomu řeknete, začne se smát. Začne se válet smíchy. Další mantra, o které jsem slyšela, je thinga.
Thinga je, když někomu takto ukážete. V hovorovém jazyce, ne v sanskrtu. V sanskrtu slova nemají tvar „ing“. Je to nesmysl.
Přitom v sanskrtu má vše svůj význam. Dokonce i každá slabika má význam. Takoví lidé tedy nastoupili a stali se velkými guruy.
A podstrkují vám různá jména - třeba názvy některých proteinů, které existují a které do vás vstoupí a vy budete posedlí. Takže
tento levostranný pohyb je velmi běžná věc. A jakmile spustíte pohyb na levou stranu, nemůžete se z něj dostat. Je to velmi
obtížné. U lidí, kteří chodili k těmto lidem nebo na něco podobného, se to ihned projeví, když si k nám přijdou pro realizaci. My si
s nimi nevíme rady. Když jim řeknete: „Zapomeň na toho „gurua“, tak nechtějí, zkroutí se. Jejich těla se začnou kroutit. Cítí se
příšerně. Nedokážou v klidu sedět. Nedokážou stoupat. A když jim řeknete, že to byla špatná cesta, nechtějí to přijmout a stále v
tom pokračují dál. A nechtějí uvěřit, že to, co dělali, bylo špatně, že musí stoupat. A i když stoupají, potřebují dost času. To je
velký problém, kterému čelíme. A díky tomuto pohybu doleva dostanete většinu nevyléčitelných nemocí. Například nemoc AIDS,
která teď přišla, je způsobena kombinací levé Múládháry a srdce. To je jedna z nich. Samozřejmě je zároveň napadená i levá
Svadištána, následkem toho. Když se někomu podaří vyléčit tato tři centra toho člověka, může být vyléčen. Takto vzniká i
skleróza. Pokud někdo trpí roztroušenou sklerózou, je to stejný problém - ta pochází z Múládhára čakry, Voidu a někdy i pravého
srdce. Skleróza a většina svalových nemocí vzniká takto. Pak máme rakovinu. Rakovina může být způsobena kteroukoli čakrou,
která je na levé straně. Musí to být kombinace dvou čaker na levé straně v závislosti na tom, kde vznikl problém. Když však
rakovina pronikne do středu, pak začne stoupat, rozrůstat se a prudce se šířit. Začne se přesouvat všude, a to může člověka
úplně vyřídit. Rychle se šířící rakovina může člověka zničit. Náchylný může být i člověk, který je velmi, velmi aktivním člověkem,
který je neustále pod tlakem, je velmi aktivní a hektický. Ráno například vstane, přečte si noviny, jde se vykoupat, honem se nějak
nachystá, pak si sedne do auta a vyrazí, vše dělá hekticky. Samé šoky, protože čte hrozné zprávy, vidí hroznou dopravní zácpu,
všechno hrozné, co se děje, je plný úzkosti. Takový člověk je náchylný k rakovině krve. Tehdy je napadeno také levé Nábhí, na
této levé straně. Pokud je díky těmto okolnostem napadeno levé Nábhí, tato osoba může dostat rakovinu krve. Řekněme, že je
taková vaše matka. Je velmi hektická a snaží se dělat spoustu věcí najednou, má takovou povahu. Pak z toho může být
traumatizované i dítě, když je matka velmi extrémní typ člověka nebo prošla podobnými šoky. Viděla jsem lidi, kteří zažili válku,
procházeli útrapami, pak i jejich děti jsou velmi náchylné k problémům s mozkem. A mají to díky pohybu na levou stranu. Když
však jdete po levém kanálu směrem vzhůru a levá Ádžňa je napadená a zároveň i levá Svadhištána, znamená to, že ta osoba je
zcela posedlá. A když je zároveň napadená i srdeční čakra nebo i Višudhi, pak se člověk zblázní. A to jsou právě tito lidé.
Pomátnou se, dají se do pořádku, znovu se pomátnou… Takhle pokračují a nakonec stejně skončí jako pomatení. V Sahadža józe
však pomatené lidi lze léčit. S nimi se však musí jinak. Obyčejně do naší skupiny nebereme nikoho, kdo je šílený, protože vyléčit a
zlepšit takové je velmi těžké. Chtějí-li na tom sami pracovat, poradíme, co mohou dělat, aby se zlepšili. Ale spadá sem mnoho
různých potíží, jako je schizofrenie, nebo někteří nevyrovnaní lidé, nervózní… mnoho různých projevů. I když vynecháte úplné
blázny, je mnoho podobných, kteří vypadají normálně, ale mají problém. Všichni se mohou v Sahadža józe vyléčit, pokud dělají to,
co jim doporučíme, a dělají to správným postupem. Sahadžajogínské postupy jsou velice jednoduché, protože tu jde o
rovnováhu. Když je napadená levá strana, budete mít všechny tyto problémy. Když se však vyrovnáte, když vyrovnáte levou
stranu s pravou, dá se těch potíží zbavit. Například, pokud si vyvinete levostrannou nemoc a začnete dělat pravostrannou
činnost, kde se rozvíjí ego, budete se divit, že si tím můžete rakovinu vyléčit. Pak se ale dostanete na pravou stranu, začnete být
egoističtí, extrémně ambiciózní, zaměřeni na budoucnost. Začnete dominovat ostatním. A tohle praktikoval Hitler. Tyto znalosti
získal od dalajlámy, což uvedl i ve své knize, jak ovládat mysl lidí, skrze kterou je pak ovládáte. I co z nich takovou dominancí
uděláte… ďábly. A to je to, co udělal. Stanou se totiž tak ambiciózními, že z nich v prvé řadě budou rasisté. Myslí si, že jsou
nejlepší, že stojí nejvýš, že mají právo zabít kohokoli si usmyslí, že mají právo se pomstít a ubližovat lidem. Tito pravostranní lidé
mají plnou hlavu nabubřelých představ. Když jsou však na pravé straně, netuší, s čím si zahrávají. Jakmile si rozvinou
pravostrannost, přivodí si další potíže. Mohou mít vysoký krevní tlak nebo potíže s ledvinami, potíže se srdcem. U srdce



nemyslím angínu a věci z letargického srdce, ale hyperaktivní srdce. Mohou dostat masivní infarkt a zemřít na něj. Takoví lidé
také trpí nejrůznějšími potížemi jater, jako je cirhóza jater nebo jiné nemoci jater, mohou mít kožní nemoci - to vše pochází z
pravostrannosti. Když se tedy začnete příliš pohybovat na pravé straně, můžete být posednuti těmi, kteří jsou příliš aktivní. Stejně
jako egocentrický člověk - když se spřátelí s jiným, notují si takovým způsobem, že začnou vytvářet egoisticky laděnou skupinu.
Egoisté se snaží ovládat. Mohou také vytvořit velkou skupinu - zuřivou, příšernou, násilnickou skupinu, která může i zabíjet. V
Indii jsme měli jednu takovou skupinu, která tam vznikla. Založili ji pod jménem Bohyně. V Indii se jim říká Ánand Márg. Už je
zakázaná. Ten člověk je pod zvýšenou ostrahou, ale v Americe má stále své stoupence. Překvapivě! Byli přistiženi, jak zabíjejí
velvyslance a podobně. A jejich vůdce pak musel jít na mnoho dní do vězení. A ti jeho stoupenci jsou posedlí představou, že vše
řídí, že musí všechny zabít, že se musí chovat jako Hitler. A to se nedá zastavit. Je to velmi obtížné. Můžete - když jim zvednete
Kundaliní, pak pochopí, že tohle není realita. Že konáme v přímém rozporu s realitou. Není to pro náš prospěch ani to neprospívá
nikomu jinému. Sami sebe vystavujeme velkému nebezpečí. Není to vůbec v náš prospěch ani ve prospěch nikoho jiného.
Prospěch přichází pouze tehdy, když se pohybujete vzhůru. Zatřetí, co bychom mohli říci, je mít povědomí o pekle, kde jsou lidé
ze své podstaty ďábelští. Nemůžete je změnit. Jsou velmi ďábelští, velmi majetničtí, extrémně arogantní, agresivní a jsou to
skuteční ďáblové narození do lidské podoby. Takoví lidé musí jít do pekla, protože jsou ztělesněním pekla. Vždy myslí jen na
ničení. Na ničení druhých, ovládání druhých nebo ničení i sebe samých. Víte o spoustě skupin, které zničily sami sebe. Jen tak se
zabili. To jsou všichni ti, kteří stojí na opačné straně, než je vzestup. Když tedy začnete stoupat výš a výš těmito čakrami, když
Kundaliní prochází vzhůru těmito čakrami až nad Sahasráru, nad Brahmarandru - tady, stanete se jemnější bytostí. Vaše lidská
pozornost, řekněme, že je jako tahle látka. A teď ji Kundaliní vynese směrem nahoru - takto, takže veškerá pozornost, která byla
venku, jde dovnitř. A když ji prorazí, tudy, pozornost se stane jemnější, protože to jemné kolem ní, což normálně necítíte, do ní
začne pronikat. Začne vaši pozornost obalovat. A my tomu říkáme, že nyní je vaše pozornost osvícena. Odteď je osvícena. To
nejsou pouhé řeči. Skutečně se stává osvícenou, a to kolektivním vědomím. Získáte kolektivní vědomí. Když pak tito lidé
promluví, vyzařuje z nich opravdová osobnost oplývající poznáním. Stanou se poznáním. Nemají žádné problémy. Stanou se
samotným poznáním - absolutnem. Ale je na vás, abyste se rozhodli - co v životě hledáte? Co chcete od života? Pro co žijete?
Chcete-li prožít bezcenný život, lacině ho promarnit běžným, zbytečným způsobem, pokračujte. Ale cítíte-li, že váš lidský život je
důležitý… Měl by být, protože jste se z améby vyvinuli až v člověka, ne abyste život promarnili, znehodnotili nebo promrhali. Máte
se stát Duchem! Kvůli tomu jste se narodili na Zem a toho byste měli dosáhnout. Hlavním problémem lidí je, že jim v tom brání
blokády. Máme bloky něco přijmout. Ono ale není co přijímat. V Sahadža józe nemusíte nic přijímat, ale také byste to neměli
popírat. Jinak vaši Kundaliní nemohu zvednout. Měli byste své mysli dovolit být otevřenou, aby se stala realizovanou. Je tu o
důvod víc, proč to musíte udělat. Protože nevíte o Kundaliní. Lidé mi řekli, že ani nevědí, co je seberealizace. Představte si, že
když se mi v Indii narodilo vnouče, měli jsme našeho astrologa v rezidenci mého manžela, asi dva tisíce mil od místa, kde se dítě
narodilo. Poslal telegram, že dítě našlo svého gurua, satgurua ve vlastním domě. To je naprosto úžasná událost, najít satgurua,
který dá dítěti realizaci. Pro nás to je to nejdůležitější! První, na co se zeptáme u horoskopu: „Získáme v tomto životě
seberealizaci, nebo ne?“ Pak si řeknou: „Dobrá, v tomto ještě ne, tak snad v příštím.“ Pak si pomyslí: „Ach Bože! Musíme čekat
ještě jeden život!“ A kolem toho se točí všechna činnost. Veškeré chování je o tom, že se snažíte kontrolovat svou pozornost.
Čitta Niródha! Hlídejte si pozornost. Neustále ji držte na uzdě, ať neutíká. Vy však stále: „Co na tom?… No a co!“ Chcete skočit do
moře… „No a co! Kdo jsi, abys nám něco říkala?“ Takto ne. Tehdy musíte svou pozornost ovládnout. Hlídejte si pozornost!
Udržujte pozornost čistou! Pokud není čistá v okamžiku realizace, nastane problém. Je to zkrátka jiný životní přístup. Když se
někdo rozčílí, tady vždy říkají: „Nenávidím tě!“ Když něco takového řekne dítě v Indii, dostane dvě přes pusu. Považuje se to za
špatné chování. I takto smýšlet - někoho nenávidět. Nenávidět někoho je známkou nízké osobnosti. U Indů je to takto zcela
běžné. Indy, které tu znáte, ti jsou odtrženi od kořenů, přišli sem vydělávat dolary, to jsou jiní lidé. Uvízli v sítu prosévání. Ale lidé,
kteří jsou v Indii… Nejméně 20 % z našich lidí, co tu jsou, bylo v Indii. Můžete se jich zeptat. Oni mají kvality jako štědrost,
spravedlnost a čistota. Mírnost je jejich kvalitou, mírumilovná povaha. Oni nedávají na odiv svou zlost, a už vůbec ne nenávist.
Chci říct, že tam nikdy nic takového nedělají. I když někdo někoho nenávidí, neřekne mu: „Nenávidím tě.“ Nějakou dobu mi trvalo,
než jsem dokázala tuto větu vůbec vyslovit. Je to něco nepřípustného. Škodí to totiž vašemu jazyku. Když si jazyk poškodíte a
znečistíte, cokoli pak řeknete, stává se nepravdou. Váš jazyk musí být čistý! Neměli byste říkat něco, co není pravda. Ale pravda
neznamená, že když někdo například podle vás není dobrý člověk… To byste mu neměli říkat. Nemusíte říkat: „Nejsi dobrý
člověk.“ Jen zůstaňte potichu. Nechte ho, ať se projeví. Protože pokud je zlý, on sám bude trpět. Toto je běžný postoj. Neoroduji
tu za Indy. Musím však říct, že co se týče duchovna, je třeba učit se od nich. Přijelo k vám pár nepoctivců, aby vás oloupili. To je
jiná věc. To je mi líto. Ale také za to může vaše naivita. Přišla jsem sem už mnohem dříve. Říkala jsem, ať nikomu nic neplatíte.
Nikdo mě neposlouchal. Vůbec se jim nelíbilo, když jsem to říkala. Proto jste si to museli protrpět. Vím, bylo to špatné, ale



muselo se to stát. Teď už by lidé mohli pochopit, že čistoty lze dosáhnout pouze díky seberealizaci. V první čakře ve vás může
být probuzena nevinnost! V první čakře si rozvíjíte nevinnost. Ve druhé čakře rozvíjíte tvořivost. Znám lidi, kteří nikdy nezpívali a
začali krásně zpívat. Ten, kdo nikdy nijak netvořil, začal vytvářet překrásné obrazy. Stali se z nich skvělí malíři. Teď jsou to známí
malíři, hudebníci. Ti, kdo nikdy nedělali architekturu, se stali velkými architekty. I ti, kteří prvně zkusili dekorace bytů, mají skvělé
výsledky. Když o sobě člověk tvrdí, že je velmi kreativní, musí si uvědomit, že energie máte omezeně. Proto se musíte připojit k
hlavnímu zdroji, aby skrze vás tato energie proudila neustále. Nad nimi je třetí centrum, které je centrem vašeho hledání. Ať už
jste hledali cokoli, nebylo to to pravé. Materiálního blahobytu však jistě dosáhnete. To nepochybně ano, ale jen do bodu, kdy s
ním budete naprosto spokojeni. Víc už nic nepotřebujete. Získáte také úžasné požehnání důstojnosti a Božskosti. Získáte
správné pochopení svého bytí. Budete jako král. Král, kterému se říká císař, nic nepotřebuje. Jak asi víte, já jsem z velmi bohaté
rodiny, z královské rodiny, a můj manžel je také velmi bohatý muž. V pořádku, jistěže žijeme ve velkém pohodlí. Mohu ale spát
kdekoli, na ulici, dokážu přebývat kdekoli. Nevadí mi, kde bydlím, co dělám, čím jezdím. Nemám s ničím problém. Protože když
jste císař, o nic nežádáte. Nebo ano? Když dostanete jídlo, v pořádku, pokud ne, nevadí. Když vám něco chutná nebo nechutná…
Diví se, že říkám: „Nevím, co jsem snídala, ani co budu jíst teď, jestli jsem obědvala, nebo ne. Měla? V pořádku. Když ne…“ Děláte
si, co chcete. Tak prosté! Vaše tělo bude vaším otrokem. Můžete si lehnout, kdekoli chcete, cestovat jakkoli dlouho. Můžete dělat
tisíc a jednu věc. Stanete se tak dynamickými! To nastane, když se ve vás probudí Lakšmí tatva. Uvnitř nás jsou čtyři Lakšmí
tatvy. Ta první je Lakšmí tatva, kdy se stanete důstojným člověkem, obdařeným materiálním pohodlím. Ne však pohodlím, které
vás zadusí, ale pohodlím materiálního zabezpečení. Dostanete práci. V Londýně je tolik lidí bez práce. V Sahadža józe však mají
práci všichni. Všichni! Je těžké najít jednoho, který nemá práci. V Sahadža józe je navíc povinné, aby ti, kteří bydlí v ášramu, měli
zaměstnání. Dovolili jsme některým bydlet tam i bez práce, s takovými lidmi však máme velmi špatné zkušenosti. Takže těm,
kteří jsou na podpoře a podobně, nedovolujeme bydlet v ášramu. Je ale překvapivé, že jakmile přijdou do Sahadža jógy, práci
dostanou. Lepší a lepší zaměstnání, protože Krišna řekl: „Jóga kšémam Vahamjaham,“ - když získáte jógu, bude postaráno o váš
blahobyt. Neřekl „Kšéma jóga.“ Neřekl: „Postarám se o váš blahobyt a pak získejte jógu.“ Ne! Nejprve jógu. „Jóga kšémam
Vahamjaham.“ „Nejdříve získejte jógu, pak se dostaví blahobyt.“ To u vás nastane v Nábhí čakře, což je velmi důležité. S Rádža
Lakšmí se stanete podobnými králi. Stanete se Gruha Lakšmí či Gruhastha, což znamená, že budete pánem domu. Budete
dobrou manželkou a manželem. Rozvinete si k sobě navzájem správné city i správné city ke svým dětem. Když se ve vás tato
esence zrodí, díky ní zlepšujete celou společnost, protože začnete chápat důležitost dobrého rodinného života. A to se děje
automaticky. Není to třeba někomu říkat. Právě ti lidé, kteří se nenáviděli, když přišli do Sahadža jógy, se začali mít rádi, rozumět
si a užívat si jeden druhého. Sahadžajogínský manželský život je úžasný. Devadesát procent manželství je tak skvělých, že i v
Americe, kde se lidé rozvádějí každý třetí rok, jsme zjistili, že se jim v manželství daří velmi dobře. Dokonce i v Americe! Dokonce
i tady… Vnímáte, jak ty mentální projekce „manželka není dobrá, manžel není dobrý“ zmizí. Stanete se Duchem. Začnete se těšit
hlubším významem manželství. Pak přichází čtvrtá strana Lakšmí tatvy. Tato čtvrtá strana je stranou vzestupu. Lidé, kteří mají
více peněz, jsou znechucení a už chtějí něco, co to převyšuje. Stejně tak v Sahadža józe, když se začnete posouvat, zjistíte, že nic
jiného než duchovní život vám nedává skutečnou radost. Takže se nestaráte o nic jiného než o duchovní život. A duchovním
životem Sahadža jógy je to, že se stáváte světlem a dáváte světlo ostatním. Nezištně! Není v tom žádný sobecký motiv. Jen díky
tomu, že jste světlem, stáváte se světlem. Nevidíte světlo, vy se světlem stanete! A dáváte ho ostatním. Dáváte ho nezištně, aniž
byste byli placeni, aniž byste o něco žádali, jen začnete dávat to, čeho se dostalo vám, spontánně, aniž by vám za to platili. Děláte
to způsobem, jako to dělali svatí. Svatí vždy vydávali své vlastní peníze, aby předali radost druhým. Nikdy si od nikoho nevzali
peníze. Neslyšela jsem o žádném světci, který si vybudoval velké paláce a velká místa a velkou organizaci. Nikdy! To není
známkou svatosti. Světec pouze vyzařuje soucit. A tento soucit nemluví. Je tichý. Tento soucit koná. Nemluví. On působí. Když
působí, činí zázraky. A jak asi víte, když se Krista dotkla jedna žena, řekl: „Vytryskla ze mne energie.“ To je ono. Tato energie vámi
začne proudit a vy nic neděláte, děje se to automaticky. Stane se to, aniž byste cokoli udělali. Dnes jsem se tedy dostala až k
Nábhí čakře. Zítra vám povím o dalších čakrách, lépe a propracovaněji, abyste pochopili, co je podstatou těchto čaker a čím se
stanete. Popsali vám sice čakry, ale k čemu tyto čakry jsou? Co znamenají? Jsou to různé evoluční milníky uvnitř nás, které byly
překročeny, a ten poslední je tento, který musíte překročit teď. Toť vše. Jste na to připraveni. Jste pro to stvořeni. Bůh vás k tomu
stvořil. Nejlepší na tom je, že k tomu dojdete. Protože včera pokládali otázky, lidé mi teď řekli: „Matko, prosím, žádné otázky, to je
mrhání, je to ztráta času.“ Lidé, kteří se vyptávali, nepokládali žádné rozumné otázky. Nezajímá je, jak promrhávají svůj život.
Samozřejmě, že někteří lidé mi kladli i velmi rozumné otázky, ale není třeba se ptát. Vyzkoušejte, jestli to u vás funguje. Bylo by
dobré, kdyby se to vypracovalo. Chcete tedy nejdřív dostat realizaci?
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Klaním se všem hledačům Pravdy. Pravda má ale dvě stránky: iluze, kterou vidíme, může vypadat jako Pravda, a podstata iluze
se také může jevit jako Pravda. Ale druhá strana je absolutní a musí být vnímána, musí být zažita ve vašem centrálním nervovém
systému. Není to duševní představa, o které můžeme přemýšlet, nebo emocionální představa, ale Pravda je to, co je, a nemůže
být změněna. Nemůže dělat kompromis. Abychom poznali Pravdu, musíme se pokořit. Tolik věcí jsme ve vědě objevili díky
pokoře, že toho dosud moc nevíme. Cokoliv znáte zvnějšku, například - strom musí mít kořeny, ale o těchto kořenech nevíte,
pokud se pouze na strom díváte. A když někdo mluví o kořenech, jsme rozrušeni, protože jsme o nich předtím nic nevěděli. A tak
jsme podmíněni vidět pouze strom a nedokážeme přimět naši mysl, aby pochopila, že u něho musí být i nějaké kořeny. Takže
můžeme říct, že lidé ve vědě celkem dost pokročili, postupovali dopředu a stali se rozvinutými zeměmi. Ale nevědí, že když
nebudou hledat svoje kořeny, že budou naprosto zničeni. Když jsem nyní před vámi, nemějte v žádném případě pocit, že jsem tu,
abych se vás dotkla, ale přišla jsem sem, abych vám řekla o kořenech, ohromném jmění, které máte uvnitř sebe. Známe mnohé
energie kolem nás, jako například elektřinu, gravitaci - na vědeckém poli vědění. Ale uvnitř nás existuje jemnější energie, které
bychom se měli pokusit porozumět se stejnou pokorou vědce a s otevřenou myslí. Měli bychom se pokusit porozumět, jakým
problémům na Západě čelíme. Kdosi se Mě v Americe zeptal: "Co je se Západem špatného?"

Musíme pochopit, co se s námi stalo během naší evoluce. Když jsme se vyvíjeli prostřednictvím průmyslové expanze, rozvinuli
jsme si jistou povahu a jistý hodnotový systém. Industrializace byla dobrá myšlenka, ale neexistuje žádná soudnost, kde to
zastavit. Proto, když jdeme do jakékoliv průmyslové země, tak si myslíme, že jíme jen chemikálie a ne potravu. Musí být
udržována rovnováha, ale jak? Tím, že víme o kořenech. První problém, který vnímám ohledně západní mysli, je ten, že je to
mentální bytí; příliš se rozvinula mentální kapacita. Například v průmyslu musíme neustále vyrábět nové věci; neustále musíme
něco prodávat, musíme mít nové módy, jinak budou stroje hladovět. Stejným způsobem náš mozek začíná vytvářet nové věci -
věci vyrobené člověkem. S mentální představou začínáme přemýšlet stále o nových věcech a jsme vděčni za cokoliv, co k nám
přijde nového. Musíme si oblíbit nové věci, ale ne něco, co je naprosto zbaveno jakékoliv tradiční hodnoty. Například onehdy
jsem říkala: "Co je tak výjimečného na Freudovi? Proč uznáváte jeho a proč neuznáváte Junga?" Důvodem bylo, že nám poskytl
naprosto nové myšlenky. Nové není vždy dobré; například umělá hmota byla kdysi nová, a víte, jaké jsou důsledky rozvoje plastů.
Pokud to platí o hmotě, co potom o Duchu? Takže také, když hledáme Pravdu, zkoušíme neustále nové metody. A myslím, že zlo,
které přišlo ve formě falešných guruů, je produktem tohoto druhu poptávky. Jen sedmdesát až sto let zpátky se v Indii najednou
zvedla nová vlna myšlení o znalosti kořenů. Některé věci, o kterých mluvili, nejsou zapsány ve Védách, ani v Puránách, ani v
žádných jiných knihách východního vědění; ani v žádných knihách, napsaných po Kristu jako je Bible nebo Korán po Mohammedu
Sáhibovi, a ani v rukopisech Zarathuštry. Nemají vůbec žádný vztah k starobylému vědění kořenů.

Stejným způsobem máme problém ohledně náboženství. Vezměme například křesťanství - Kristus přišel na tuto Zemi - jak
poznáte později - aby uvnitř nás vytvořil speciální vědomí Ducha. Sídlí uvnitř nás ve speciálním centru, které nazýváme Ádžňa
čakra, a v indických posvátných knihách je popisován jako Mahávišnu. V nejčistší formě existuje jako Ómkara, jako Slovo. Na
Západě je hodně popisován, - v západním vědění - mentálním způsobem, ale ve skutečnosti byl objeven v indické filozofii.
Nemůžete Kristovi porozumět mentální projekcí, protože On je mimo mysl. Sám řekl: "Musíte se narodit znovu." Když Nikodém
řekl: "Co myslíš tím "znovu se narodit"? Mám znovu vstoupit do lůna své matky?" "Ne," řekl On, "co se narodilo z těla, je tělo a vy
se máte narodit z Ducha Svatého." A kdo je Duch Svatý? Tu otázku položili biskupovi z Canterbury, viděla jsem to v televizi, a on
řekl: "Jsem skeptik." Tak se ho redaktor zeptal: "Tak co tu tedy děláte?" Řekl: "Dělám svou práci." Tak redaktor řekl: "V pořádku,
také dělám svou práci," - oboustranné porozumění mezi dvěma mentálními projekcemi. Duch Svatý je ve vás odražen jako
Kundaliní. Ne, ukaž jim Kundaliní. Níž - ne, ne, ukaž Kundaliní v křížové kosti. Nuže, tato Kundaliní byla v Indii popsána velice
jasně v mnoha posvátných knihách. V Bibli se říká: "Zjevím se před vámi jako plamenné jazyky." Jsou to centra a to je Strom
života, který popisovali. V Koránu je popsán jako Assas. V žádném z těchto prastarých písem nebo do Kabírovy doby, což bylo
stěží před čtyřmi - pěti sty lety, nikdo neřekl, že vám tato Kundaliní způsobí jakékoliv potíže.
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Ale zjistila jsem, že mnoho lidí později o Kundaliní napsalo knihy a existuje takto tlustá kniha - byla jsem ohromená, když jsem
zjistila, co o Kundaliní napsal jeden německý spisovatel, že vám může dát teplo, může vám způsobit nemoci, může vás přimět
tancovat, skákat. Takto se vás snaží zadržet ve vašem evolučním procesu. A náboženství, která přišla po velkých inkarnacích, na
vás zkouší stejný trik. V Bibli začal tento druh podmíněností Pavel. Ve skutečnosti neměl Pavel s Kristem co do činění. Jak to, že
se dostal do Bible, tomu nerozumím od samého dětství. A pak se narodil jako Augustin a opět vytvořil náboženství, řídil ho a
podmiňoval ho. A dnes, překvapivě, lidé zpochybňují Kristovo narození, Jeho božské síly při vykonávání zázraků. Se svým
mentálním porozuměním se pokoušejí dokázat, že byl jako my. A také říkají špinavé, zvrácené věci o Něm a Jeho Matce. Je to
peklo, které jsme vytvořili svými mentálními projekcemi. Jak si dovolujeme říkat takové věci o velké osobnosti, jakou je Kristus!
Je to naše ego, které nás učinilo tak drzými a tak domýšlivými, že si připravujeme svoji vlastní zkázu tím, že napadáme takové
osobnosti, které nás doopravdy mohou chránit a vést k našemu vzestupu. To je opět výsledek novot, protože to, že mysl chce
neustále nacházet něco nového, rozvíjí ego. Například v Americe se raději zeptejte, jak se otevírají vodovodní kohoutky, protože
každý kohoutek je jiný. Můžete se jen k něčemu přitisknout a můžete být zmáčeni, protože oni chtějí mít každé místo nové. A
hodiny a hodiny se rozhodují, jaký druh kohoutku budou mít. Když nastupujete do auta, amerického auta, raději se zeptejte, jak se
otevírají dveře, protože pokud by došlo k nehodě, nemusíte to umět, může to být něco nového.

Síla rozhodování zašla tak daleko, že lidé opravdu vypadají jako hloupé děti. Ego zastavuje dospívání člověka. Podmíněnost ega
je nejhorší ze všeho a nemůže být odstraněna. Pokud jste podmíněni svým superegem, získáte své bolesti, získáte svoje
problémy, ale když dostanete ego, trápíte ostatní, napadáte ostatní. Pak proto, aby překonali ego, zkoušejí nějaké duševní
pochody, zkoušejí se oblékat jako primitivní lidé. Tím, že se vyšňoříte jako primitivní lidé, se tento mozek nestane primitivním.
Chci říct, víte, že se nyní dostal k maximu; měl by se přestat chovat tímto hloupým způsobem. Například, když jdete v Anglii,
objevíte lidi, jak používají divné barvy, mají divné barvy na vlasech, a říkají si pankáči. Tak jsem se zeptala některých z nich, kteří
přišli na náš program: "Proč si děláte takové věci?" Tak řekli, že to dělá lidi velice přitažlivými. Podle Mě vypadají jako klauni, ale
oni si myslí, že to každého přitahuje. Takže druhé prokletí, které jsem objevila, je, že chceme, abychom každého přitahovali. Ale k
čemu to je? Je to neradostná snaha. Je-li k nám každý přitahován, co získá, nebo co získáte vy od té osoby? Nedokážu to
pochopit. Právě naopak, dostanete se do problémů. Chci říct, samozřejmě, pokud budete jako pankáči, můžete si vyvinout
hroznou slepotu. Nebo si můžete rozvinout nějaké problémy na kůži na hlavě. Ale způsob, jakým neustále pohybujete očima,
abyste viděli, kolik lidí přitahujete, víte, co můžete získat? Alzheimerova choroba, nemoc, která se nyní objevuje, je počátkem
bláznovství.

Nyní v Americe zjistili, že před třicátým pátým rokem se jeden z pěti stává duševně nemocným - z pěti, umíte si to představit?
Jeden z pěti; to jsem dnes četla v Reader's Digest. Může se to stát, může se to přihodit. Říkají tomu Alzheimerova choroba.
Alzheimerova choroba; říkají nová nemoc. Je to jméno vědce, Alzheimera. A říkají, že když je vám víc než třicet pět, začne se to
šířit. Ale v prosté zemi, jako je Indie nebo v jiných zemích, které nejsou tolik rozvinuté ve flirtování, tam tyto nemoci nemají. Proto
Kristus řekl: "Nebudete mít cizoložné oči." A je tak obtížné porozumět, že lidé, kteří chodí do kostela, to chtějí. Omlouvám se, že
jsem o tom musela mluvit, protože jsem si toho na Západě všimla všude. Je to hrozná nemoc, která se nyní plazí kolem. Vypadá
to velmi bezvýznamně, ale není, má to velice hluboké dopady. Oči musí být tak nevinné, že by prostřednictvím nich neměla být
vyjadřována žádná nenasytnost ani chtíč. Zjistila jsem, že jediným řešením je probuzení Kundaliní a realizace, prostřednictvím
které je ve vás probuzen Kristus, ve vašem centrálním nervovém systému. Sídlí v Ádžňa čakře, která je na překřížení zrakových
vláken - je v křížení zrakových vláken. Pokud v člověku není žádná nevinnost, tak je Ádžňa čakra napadena. A je to ta
nejdůležitější očista, kterou dnes potřebujeme. Představte si, že lidé, kteří říkají, že jsou křesťany, křesťanskými národy, jsou
právě lidmi, kteří jdou proti Kristovi - je to nanejvýš překvapující. Cokoliv je někým hlásáno - jako v Indii, říká se, že v každém sídlí
Duch; ale ti hloupí indičtí intelektuálové mají spoustu práce s kastovním systémem. Takoví intelektuálové musí porozumět, že
nemohou intelektualizovat Boha. Lidé nemají rádi, když jim řeknu, že se musíte vyčistit, abyste se stali čistou osobností.

Dnešní problém Západu je v tom, že ztratil hodnotu, co se týče očištění. Očištění se netýká těla, není to o tom, jak čistě žijete
navenek, není to o tom, jak se reprezentujete, ale je to uvnitř. Destrukce se nechystá pracovat zvnějšku, je uvnitř nás, budujeme
naši destrukci každým okamžikem. Když jsem v roce 1972 poprvé přijela do Ameriky, řekla jsem jim: "Nezačínejte si s
Freudovskými teoriemi a neoddávejte se nesmyslným zvrhlostem. Pokud to budete dělat, můžete dostat nemoci, které sprovodí
ze světa celý národ a národy." A víte, jaká epidemie AIDS začala. Potěší vás, když budete vědět, že prostřednictvím probuzení



Kundaliní můžete všechny tyto nemoci vyléčit; protože když je Kundaliní probuzena, tou největší věcí, která se stane, je, že
cokoliv jste dřív udělali, je skončeno. Stane se to v každé čakře, ale zejména v Ádžni. V Ádžňa čakře - když otevře Ádžňa čakru, je
probuzena božská podstata Krista. A ego a superego, které nás stvořilo do egoistické struktury, je prostě jen vysáto, spontánně,
protože Kundaliní je živoucí silou a dokonale vás čistí. Pak věříte, že Kristus zemřel pro naše čištění a očištění. Kvůli tomu trpěl a
byl ukřižován, aby mohl přijít do tohoto malého prostoru mezi egem a superegem. Nyní přišel čas dokázat všechny velké
inkarnace a všechna významná písma. Když mluvíme o božstvech, lidé jsou šokováni, protože o nich nikdy neslyšeli. Božstva
jsou jako milníky, jako lidé, kteří nás přišli zachránit, lídři. Měli uvnitř sebe božskou sílu, a pokaždé, když přišli na tuto zemi,
pokoušeli se nám předat nové vědomí.

Můžeme začít od první čakry, není to nic jiného, než kde byl vytvořen uhlík v chemickém periodickém zákoně. Pouze díky
vytvoření uhlíku můžeme mít organickou chemii a díky tomu jsme později měli aminokyseliny. A aminokyseliny pak vytvořily
život. Pak z života přišla, jak víte, améba a z améby dnes máme lidské bytosti. Proč ale nepřemýšlíme o důvodu, o příčině, proč
jsme se stali lidskými bytostmi? Získali jsme tím něco zvláštního, že pouze my, lidé, jsme se mohli stát lidskými bytostmi? A jaký
je smysl našeho života? Je to pouze dívání se na hodinky a plýtvání časem při hazardu? Narodili jsme se kvůli tomu - anebo
abychom k sobě měli nějakou úctu? Být pošetilý je v očích Božského hříchem. Musíte vědět, že jste velice hlubokými
osobnostmi. Podívejte se, jste vystavěni na sedm pater. Jste ztělesněním všech nástrojů, na které jen můžete pomyslet. Jediné,
co se vám teď musí stát, je poslední aktivování. A jakmile se to stane, prostě se naprosto očistíte, stanete se pak opravdovým
nástrojem. Tak jako každý přístroj musí být připojen k síti, stejným způsobem musíte být připojeni i vy. A pak zjistíte, jak jste
úžasní, jak jste dynamičtí, jaké máte ohromné síly. Ale není to myšleno pro lehkovážné nebo pro lidi, kteří si neváží své vlastní
bytosti. Stane se to pouze lidem, kteří jsou opravdoví a upřímně hledají, opravdově a upřímně hledají. Takže je pro nás důležité,
abychom věděli, že jestliže se máme stát občany Božího panství, musíme získat svoji realizaci, své Já. Buddha zašel až na
nejzazší mez, když řekl: "Nemluvte o Bohu, mluvte jen o Já." Dokonce i Mahávíra řekl to stejné. Zen šel ještě dál, řekl, aby se
mluvilo jen o bezmyšlenkovém vědomí.

To je první vědomí, kterého člověk dosáhne, - jak se Kundaliní probouzí, že se stanete naprosto vědomí bez jakýchkoliv
myšlenek. Jako když vidíte nádherné jezero, které na sobě nemá žádné vlnky, vidíte všechno okolní stvoření, jak se v něm odráží,
dávajíce naprostou radost. Doposud jsme nepoznali radost, která nemá dualitu. Známe štěstí, které není nic než uspokojování
ega a když ego trošku splaskne, tak jsme nešťastní - to je ta iluze, kterou máme. Abychom získali realitu, musíme být svým
vlastním Já a Já je mimo ego a superego. Pak už více netrváte na relativní terminologii, ale žijete s absolutnem. Jen vnímáte
chladný vánek v rukách, jakoby se nastartoval počítač, a máte spojení s Božským. Dokonce když dáte ruce směrem k nějaké
otázce, získáte odpověď jako chladný vánek, který znamená "ano, velmi dobře" a jako horký vánek, který znamená "špatně"; ale
dokonce můžete cítit žár, pokud se pokoušíte jít blízko někoho, kdo je posednutý. Všechny informace k vám přicházejí z
nevědomí, které se nyní stalo vědomím v centrálním nervovém systému. Člověk to musí pochopit, že vaše nevědomí se stalo -
muselo se stát vědomím. Takže jakákoliv informace, kterou jste doposud získali z nevědomí, je naprosto jasně logicky
pochopitelná.

Takže první věc, která se přihodí vašemu centrálnímu nervovému systému je, že se stanete - znovu říkám - že se stanete
kolektivně vědomí. Není to rozumová projekce, ale prostě se stanete. Také víte o sobě, protože víte o svých vlastních centrech, a
pokud víte, jak tato centra léčit, pak jste dokonalí, v dokonalém zdraví, v dokonalé radosti. To bylo pro seznámení se Sahadža
jógou. "Saha" znamená "s", "dža" znamená "narozený" - spontánní. A "spojení" znamená - spojení je význam slova "jóga". Také to
má další význam, který znamená "jukti", což znamená trik. "Jukti". A také to znamená zručnost, jak ovládat tu sílu, když skrze vás
začne proudit, jak o ní všechno vědět; takže to musí být rozluštěno. Všechno to je vaše vlastní. Jedna rozsvícená svíčka rozsvítí
další. Není tu žádný závazek. Je to vaše vlastní, co musíte získat a pak to upevnit. Celé to musí být zdarma, protože je to dar
přírody, je to živoucí proces, nemůžete za to platit. Nemůžete platit Matce Zemi za to, že nechá vyklíčit semeno, platíte za to?
Kolik platíme květům za to, že se stávají plody? Příroda nerozumí penězům; stejným způsobem Bůh nerozumí penězům. Ale
způsob, jakým jsme doposud žili, byl ten, že jsme vždycky platili penězi za "boží práci". Zejména ve Švýcarsku lidé věří, že pokud
dáte peníze nějaké zemi, že děláte Božskou práci. Chudoba je vytvořena lidskými bytostmi, ne Bohem.

Například Indie byla pod nadvládou tři sta let, co je divného na tom, že zchudla? Ukazuje to, že dáváním peněz neděláte Božskou
práci. Je to problém lidí, vytvořený lidskými bytostmi, řešený lidskými bytostmi. Boží práce je čisté milosrdenství: milosrdenství,



které nemluví, které nemůže být ohodnoceno penězi. Jen proudí, vyzařuje a koná. Nic neočekává, nemůže být kontrolováno,
nemůže být zabito, nepotřebuje žádnou ochranu - to je Božská práce. Protože - kdo je pro Boha tím druhým? Všichni jsme
nedílnou součástí Jeho bytosti. Jestliže tato ruka pomáhá jiné ruce, jaký je tam závazek? Takže člověk musí pochopit rozdíl mezi
realitou dělání Božské práce a mezi iluzí. Je to Božskou povahou, že uhasí vaši žízeň tak jako voda. Dává vám světlo, které vás
vede, dává vám sílu, která vás nutí stoupnout si na stranu dobra, dává vám milosrdenství, které vás nutí těšit se svojí ctností.
Dává vám přitažlivost, která vás dovede do vyšších sfér Ducha. Odhaluje všechny perly v oceánu iluzí. Dává vám mír uvnitř i vně a
jste neustále smáčeni záplavou blaženosti a štěstí. Je to vaše právo, abyste to měli, musíte to mít. Jste pro to předurčeni - ale s
pokorou. To je důležité jako projev zdvořilosti. Když vám někdo dá medaili, skloníte hlavu. Stejným způsobem, když jste
ozdobeni, musíte před Božským sklonit hlavu. Když vám obecenstvo tleská, dává vám ovace, vestoje vám tleská, herec se před
ním skloní, pokloní se obecenstvu. Vzdává obecenstvu úctu. Nuže, stejným způsobem musíme vzdát úctu Božskému.
Automaticky se tak zřekneme svého ega a svých podmíněností. Doufám, že dnes všichni získáte svoji realizaci. A pozítří, když
budu mluvit o samotném Duchu, doufám, že si najdete čas, abyste přišli. Musíte to později naprosto upevnit. Jinak to bude jako
podobenství v Kristovi - semena, která vzklíčila, nezakořenila. Nechť vám všem Bůh žehná.



1985-0701, Kdo jste, Šrí Mátadží? (4 min)

View online.

19850701 - Kdo jste, Šrí Mátadží?

Nadešel čas! Tohle je ta doba. Ta doba, kterou podrobně popsali před tisíci lety. Jestli jste slyšeli o Bhrighumunim, ten sepsal
ucelenou knihu s názvem Nádí Granth, popisující současnou dobu, je v ní zachyceno vše, Sahadža jóga, vše. I William Blake před
několika stoletími popsal vše o Sahadža józe, vše. Ale lidé ho nazývali bláznem! Měli rádi lidi typu Byrona, všechny ty snílky.
Otázka: „William Blake byl básník. Básník mystik. Jste také mystička?“ Nevím, jak bych si měla říkat. Je to velmi obtížné. Muž:
„Ale Vy víte, co je mysticismus.“ Vím. Můžete Mi asi říkat jakkoli. Mám v sobě integrováno tolik věcí. Ale ráda bych si říkala
Matka. Myslím, že to je to nejmilejší a nejtrefnější, protože jsem velmi trpělivá, snad. A nesmírně odpouštějící. Otázka: „A jak
Matka dává osvícení dalším lidem?“ Je to znovuzrození. Znovuzrození. Znovuzrození. A jen Matka vám může dát vaše narození.
Otec nerodí. Je to neposkvrněné znovuzrození. Muž: „Je po znovuzrození třeba přehodnotit způsob života, tedy žádný alkohol,
žádné drogy?“ Nic takového před tím neříkám, vy se toho vzdáte sami od sebe. Neříkám nic. Vy se toho sami vzdáte. Vzdáte se
všeho, co pro vás není dobré, protože se stanete radostí. Začnete cítit chladný vánek Ducha svatého, dá vám vibrace. A pak už
nic takového nechcete. Když například řeknete, ať si vezmu drogu, nevezmu si. Chci říci, že nikdy nejsem v pokušení pít alkohol a
podobně, nikdy nejsem v pokušení, nemám vůbec na nic slabost. Prostě to neděláte sami od sebe. Protože když jste Duchem,
jste tak odpoutaní! Když se stanete Duchem, stanete se krásou Ducha, máte síly Ducha, stanete se sami tak velkolepou
osobností! Pak to prostě neděláte. Nemusím vám to říkat. Nikdy nikomu nic nevnucuji. Stanete se svým Já. To je celé. Když se
stanete svým Já, jste úžasní, o tom není pochyb. Žijeme ve velmi revoluční době! V tak revoluční! Měli byste si všímat těch
známek revoluce. Nikdy nebývalo tolik hledajících! Nikdy nebývalo tolik zmatku, tolik problémů. A jedině z takového zmatku
může lotos vašeho Ducha začít zářit.
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1985-0704, Energetické dráhy (7 min)

View online.

19850704 - Energetické dráhy (Haag, Nizozemí)

Dobrá. Nejprve vám řeknu o třech energiích, které v nás pracují. Pojďte dál. Dejte jí židli. Vysvětlím vám to. Nechte mě mluvit,
potom se na vás podívám. První energie, která je znázorněna vlevo tmavě modrou barvou, je energií našich přání. Má na starosti
naši minulost a nazývá se měsíční energií, čandra nádí - měsíční dráha. Tuto energii používáme, když myslíme na minulost,
emoce, a také ji používáme, když jsme závislí. Tato energie v nás tedy vytváří instituci, které říkáme podmíněnost, nebo ji
můžeme říkat superego. V sanskrtu je to mana šakti, na levé straně. Jde nahoru a přechází na pravou stranu. Další je energie,
která je na pravé straně. Toto je energie, kterou používáme pro duševní a fyzickou práci. Je to energie činnosti, krija šakti nebo
prána šakti. Můžete jí říkat prána šakti. Má na starosti naši budoucnost, také věci týkající se budoucnosti: přemýšlení o
budoucnosti, plánování. V našem středu máme třetí energii. Tato energie nám dala lidské vědomí, je evoluční energií. Tato
energie se projevuje na hrubé úrovni jako parasympatický nervový systém a ty další dvě energie se projevují jako levý a pravý
sympatikus. Obě tyto energie se potkávají, aby vytvořily čakru - takto. Vidíte, že poslední čakra je pod Kundaliní - to je velmi
důležité. Myslím Múladháru. Poslední znamená ta spodní. Vidíte, všechny je zná. Čtením knih jste se začali bát Kundaliní. To je
celé vaše vědění. Čtvrtou energií je Kundaliní - Duch svatý, která je v nás stočená ve tři a půl závitech. V koránu se nazývá asas. V
bibli se říká: „Objevím se před vámi jako ohnivé jazyky.“ Toto jsou ta centra. O Duchu svatém toho ale nebylo moc řečeno,
protože Kristus neměl dostatek času. Byl příliš brzy ukřižován.

http://amruta.org/?p=22184


1985-0704, Vyrovnání levé a pravé dráhy ( 6 min)

View online.

19850704 - Vyrovnání levé a pravé dráhy

Dejte levou ruku směrem ke mně a pravou ruku na Matku Zemi. Tato Matka Země čistí levou stranu. Posaďte se. Posaďte se.
Pomůže vám to, paní. Prosím, posaďte se. Raději získejte seberealizaci, to je důležitější než cokoli jiného, ano? Nikdo není
důležitý kromě vás. Dejte ke mně levou ruku a přeneste to do pravé ruky. Energie proudí touto rukou, přes vás, a odstraňuje vše,
co je levostranné - džada. Cítíte chladný vánek v dlani? Zkuste levou dlaň. Cítíte ho? Takto: ke mně, prsty by měly být směrem ke
mně. Cítíte to? Jste velmi dobrá, musím říct. Stanete se skutečným mistrem, to musím říct. Potřebujeme lidi v Holandsku. Tolik
hledačů je ztraceno, musíte je zachránit. V Holandsku je tak mnoho hledačů. Poprvé jsem sem přišla v šedesátém pátém roce a
tou dobou jste zde slavili mezi- národní festival květin a zahrad. A cítila jsem tehdy, že je zde mnoho hledačů, stále ale velmi
mladých. Nyní dejte ke mně pravou ruku - je to velmi jednoduchá metoda, můžete ji zkoušet každý den - pravou ruku směrem ke
mně, takto, a levou ruku takto k nebi. Takto, směrem k nebi, čistíte pravou stranu. Váš mozek se úplně vyčistí. Nemyslete.
Sledujte mě, ale nepřemýšlejte. Jen mě sledujte bez přemýšlení. Jen mě sledujte bez přemýšlení. Zujte si boty, ano? Je trochu
chladno, ale to nevadí. Je to lepší. Dobré. Cítíte to? Dobré. Vyzkoušejte to na vrcholu vaší hlavy. Ne, levou rukou, levou rukou. Je
to tam! Je to velmi klidné. (Paní říká: Je to, jako když sněží.) Ano, je! Jistě, že je! Víte, budete překvapeni, ve druhé budově je
obraz Kundaliní, jak vyráží, viděla jsem ho tam, naprosto velký obraz tohoto - sahadža! Nyní dejte tuto, levou ruku, směrem ke
mně a vyzkoušejte to pravou rukou. V pořádku? Dobré! Cítí to nyní všichni? Cítíte to? To je proto, že mantra je špatná, chápete?
Proto nic necítíte. Ano.
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1985-0705, Šrí Trigunátmika púdža, 05/07/1985, Overvoorde, Holandsko

View online.

Šrí Trigunátmika púdža, 05/07/1985, Overvoorde, Holandsko

Jsme tedy v Holandsku, což je svatá evropská země a touto svatou evropskou zemí protéká hodně vody. Je na nižší úrovni než
Matka Země a protéká jí moře, takže je tu dobrá kombinace moře a země. Moře čistí a Matka Země lidem Holandska žehná, ale
jestliže lidé ztratí zakotvení a dají se špatným směrem, z té samé svaté země se může stát země pekla. Proto musíte být velice
opatrní a musíte se postarat, aby tady bylo více a více sahadžajogínů. Podle Mě mají západní lidé povahu, která je od přirozenosti
velmi agresivní a celkově velmi egoistická. Nemějte pocit, že to říkám o vás, já říkám, že vy jste sahadžajogíni, kteří patří do
Božího království, ale teď mluvím všeobecně. Zatímco mluvím, mějte oči otevřené. Nevím, proč lidé zavírají oči, nerozumím
tomu. Nyní jsme ve svaté zemi, kde vidíme, že Matka Země dovolila moři, aby teklo dovnitř a je to velmi dobré místo, abych vám
něco mohla povědět. Tady moře našlo útočiště v Matce. Samotný guru se spoutal kvalitami Matky. Člověk se cítí bezpečněji na
pevnině, než na moři nebo ve vzduchu. Takže dnes je pro Mě nejlepší příležitost vám říct, že po Guru púdži musíme chápat, že
být svatým znamená, že musíte dovolit, aby Guru tattva protékala v principu Matky, neboli Guru tattva musí být ovládána a
vedena a zkrášlována principem Matky. Je to jen Matka země, která je krásná, protože dokáže vytvořit tolik rozmanitostí, tolik
dramat, tolik míst, jakýkoliv jiný element v sobě nic (takového) nemá. Takže je to Ona, kdo tvoří. Proto bychom se měli více držet
kvality Matky, a pokusit se svázat náš Guru princip s nádhernou a tvořivou silou Matky, aby naše přítomnost byla příjemná, velmi
milá a krásná, plná zájmu a rozmanitosti. Pokaždé nové květiny, pokaždé nové plody, pokaždé nový, úplně nový vzorek. Kundaliní
je vyrobena z Matky Země, takže jsme toho docela dobře schopni. Existují guruové a guruové, ale nikdo z nich není zatím
takovým mistrem Kundaliní, jako jste vy. Kdyby byli mistry, už by dali realizaci tisícům lidí. Proč? Protože vaše Matka pronikla do
vašeho Guru principu a zvedla vaši Kundaliní. Dala vám síly, abyste uměli zvedat Kundaliní tím, že zřetelně prorazila vaší sedmou
čakrou. To se nikdy s nikým nepodařilo, ani inkarnace nedokázaly dávat hromadné realizace tak, jak to děláte vy. Kundalini
proudí z vašich dlaní Ganéša je ve vás činný, ale nikdy byste z toho neměli mít ego nebo příkrost či divokost moře, měli byste
získat nádheru Matky Země. Matka Země je vždy větší než moře, protože je to Ona, kdo moře obsahuje. Moře nikdy nemůže být
větší než Matka Země. Někdy moře vypadá větší, ale je obsaženo v Matce Zemi. Nemůže jít dál. Matka Země je vždy
významnější, větší a širší než moře. Takže člověk musí chápat, že když stoupne Kundaliní, stali jste se všemi sedmi čakrami,
nejen guru čakrou, a když jste se stali guru čakrou, tak i ona je ohraničena ze všech stran Matkou Zemí. Za těchto podmínek, kdy
jsme tak způsobilí, dáváme realizace tolika lidem, máme úspěchy v tolika věcech... Kdybychom se jen mohli stát pokornými,
příjemnými a krásnými, můžeme se stát mistry celého světa. Zjišťuji ale, že styl sahadžajogínů, zejména na Západě a u Indů, kteří
jsou pod vlivem Západu, má tolik ega, které se stále projevuje v jejich chování a ve způsobu, jakým mluví. Nejsou schopni to
vidět, říkám si někdy, ale je lepší to vidět. Zaprvé, musíte jednat líbezně, možná se to musíte naučit. Pokud nepochopíte, že celé
vaše lídrovství, celá vaše Guru tattva závisí beze zbytku na milující schopnosti vaší Matky, na Její trpělivosti... Někdy se jednou
za deset nebo dvanáct let rozzlobím, málokdy. Je to tak lepší, pak má zlost nějaký význam, ale když jste rozzlobení pořád, nebo
se snažíte předvádět nebo máte tolik ega, že se snažíte prosazovat ve špatných věcech, nemůžete být úspěšní. Další věc, kterou
jsem viděla, je, že ego nemá žádné rozlišování, nemá vůbec žádné rozlišování. Když jste v egu, v prvé řadě ztrácíte rozlišování, na
co tedy mít toto nesmyslné ego, které vám nedává rozlišování? Lidé, kteří mají větší ego, se vždycky prosazují a s tím musíte
souhlasit. Větší dojem na vás dělají lidé, kteří mají větší ego než vy, a máte rádi lidi, kteří nemají žádné ego, takže je můžete
utlačovat, ale rozlišování je velmi slabé. To si všimnete. Jednou tu byl jeden guru, nebo tu byl ten pán, který dostal od svého
gurua nějakou mantru a nic proti svému guruovi nechce slyšet. Proč? Protože jeho ego si vybralo tohoto gurua, a když si ego
vybralo, jak to může být špatně? Ego se vždycky mýlí, bez výjimky se mýlí. S orientací na ego je všechno vzhůru nohama.
Postupně se dozvíte, že lidé na Západě postrádají zdravý selský rozum, naprosto a úplně ve všem. Kdyby měli zdravý selský
rozum, měli by mnohem méně problémů, ale zdravý rozum tu chybí a totéž vidím i u sahadžajogínů. Chybí jim zdravý selský
rozum. Musíte se stát moudrými, aby zdravý rozum byl vaší přirozeností, ale to je to, co nám chybí. Například dnes jsme mluvili o
problémech v pracovní oblasti, což je velmi obecný problém, velmi běžný. Někteří máte problém s prací. Například je tu
nezaměstnanost. Celý systém je nastaven tak, že i my jsme ho přijali, ale ne do takové míry. Pracovní doba je úplně absurdní.
Například předpokládejme, že vstáváte ve čtyři. To je samozřejmě jen předpoklad, ale předpokládejme, že vstaneme ve čtyři a
vykoupeme se. Ráno je naplněné mírem, můžeme meditovat, dělat, co se nám líbí. Pak skončíme všechnu ostatní práci, co
musíme udělat, připravíme se, dáte si snídani nebo čaj nebo co máte rádi. V osm hodin jste připraveni jít do práce. Řekněme, že
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jdete do práce v osm. Můžete v pohodě pracovat od osmi do jedné, úplně bez problémů. V jednu se vrátíte domů, dáte si oběd a
pak siestu. Když budete mít dvě hodiny siestu, do tří nebo do čtyř hodin, pak v pět můžete jít znovu do práce. Můžete pracovat od
pěti do jedenácti, aniž byste se cítili unaveni. Možná po jedenácté už ano. Takto odvedete mnohem více práce, spíte méně a jste
stále svěží a mladí. Ale vyžaduje to zdravý selský rozum. Nezaměstnanost můžeme vyřešit. Někteří lidé mohou pracovat ráno,
jiní večer. Ti, kteří pracují ráno, ženy mohou být doma, muži venku. Pak muži večer přijdou a můžou dělat práci doma. Ženy
mohou pracovat doma, nebo když jsou doma, muži se mohou věnovat tvořivé práci. Mohou vyrábět sochy, vyrábět rukodělné
věci. Tak bude každý mít zaměstnání. Lidé se stanou tvořivějšími a šťastnějšími, je tak jednoduché tento problém vyřešit. Ale
nezaměstnanost existuje a díky ní je tu tolik problémů. Je snadné problém nezaměstnanosti vyřešit, není potřeba žádné podpory
v nezaměstnanosti a podobně. Dejte lidem jejich plat a nechte je pracovat kratší dobu. Když budou vyrábět věci a budou je
prodávat, budou mít více peněz a budou se obklopovat pěknými věcmi. Jinak budete mít hrozné věci jako je toto. Můžete mít
spoustu ručně vyráběných věcí, i strojově vyráběných, co se vám líbí. Měla by v tom být rovnováha. Se zdravým rozumem byste
měli vědět kam až zajít. Kam zajít, aby byla rovnováha. Stroje pokračují jako šílené, nemůžeme ovládat stroje, myslíme si, že
získáme peníze, ale tak to není. Po nějaké době se stroje musí zastavit. Tudy se musíte vydat, snažím se vložit Guru tattvu do
tattvy Matky, to je praktická věc. Proto byste měli používat zdravý selský rozum a ten přijde jen, když tu nebude žádné ego. Ego
nemůže být zdravým rozumem, protože: „Mně se to líbí, mně se to líbí.“ Toto „já“ je ego, které je slepé, nemá rozlišování a je
hloupé. Takže nakonec děláme hloupé věci. Měl by tu být zdravý selský rozum, který získáme, když se zřekneme tohoto ega. Teď
lidé řeknou: „Matko, jak se zbavit ega?“ Je to jednoduché, musíte přesunout levou stranu zleva doprava 108x. V Sahadža józe. V
Sahadža józe musíte lidem odpustit. Musíte se pozorovat. Ze všeho nejdříve se zeptejte sami sebe, koho pozorujete, sebe nebo
ostatní? To je první věc. Cestovala se mnou jedna paní, velmi stará paní a povídala mi: „Tento muž je krásný, „tamten není krásný,
tato paní vypadá dobře, je velmi pěkná,“ a tak podobně. Jen jsem se na ni dívala. Řekla jsem: „ Než dojedeme, tato šílená žena se
opravdu zblázní.“ Prověřuje každého člověka, každého posuzuje, kdo je pěkný a kdo ne. A každý, o kterém zjistila, že je pěkný, se
Mi jevil škaredý. Takže jsem to vzdala. Řekla jsem: „Musíte se rozhodnout, já toto nikdy nezkoušela.“ Pak pokračovala: „Tento
muž není nic moc, je velmi výbušný, je toto a ono. Mluví tak, chodí tak... Neměl by dělat, vypadat tak a onak...“ Pořád si dělala
starosti s druhými lidmi. Cokoliv jim řeknete, budou takto třást krkem: „Jak jste to mohla udělat?“ Ale sami to děláte. Pak když
máte říct ano, řeknete to desetkrát, ano, ano, ano, ano. Když máte říct ne, stále opakujete „ne, ne, ne, ne“. To není zdravý selský
rozum. Proč tolikrát pohybovat krkem. Když někdo něco říká, nemusíte pořád reagovat. Další věc je vnitřní reakce. První je vnější,
to, že se díváte na každého a každého posuzujete: „Tato stanice se mi nelíbí, je tu moc prachu. Tato koupelna je špatná, tamta
místnost je špatná. Tamta věc je špatná“ a podobně. Jako kdybyste byli královnou Anglie. Spíš ještě něco víc, protože ta si sama
ani nemůže vybrat oblečení. Musí o tom rozhodnout parlament. Chudinka, ta žádné ego mít nemůže. Musí si vybrat, jaké
oblečení si vezme na konkrétní příležitost, a když parlament souhlasí, pak si to obleče. Když řekne „ne, ne,“ mají velký problém.
Ale my svobodní lidé musíme mít zdravý rozum, abychom věděli co dělat, kde co dělat, co říkat, jak mluvit, ale když je tu ego,
nemůžete mít zdravý rozum. To je podle Mě důvod, proč se lidé ze Západu stali v tolika ohledech takovými hlupáky. Vše, co
vidím, je vzhůru nohama. My Indové jsme možná chudý národ, ve vesnicích jsou lidé nevzdělaní. Tady jste všichni velmi vzdělaní
lidé, je tu vše, ale vše vzešlo z ega. Chybí tu tedy zdravý rozum. Ti, kteří pracují s Matkou Zemí, jako například farmáři, mají
neuvěřitelně zdravý selský rozum. Dříve jsem si myslela, že lidé v Holandsku budou mít hodně zdravého rozumu, protože to jsou
farmáři. Když jsem přijela v roce 1965, byli na tom mnohem lépe. Nechovali se nesmyslně, byli lépe oblečeni, milí, rozumní,
solidní lidé. Samozřejmě jsem se setkala spíše se staršími lidmi... ale byla jsem překvapená, že na trhu nemůžete sehnat rádio
vyrobené v Holandsku, nic vyrobeného v Holandsku. Zeptala jsem se: „Jak to, že nevyrábíte žádné stroje?“ Vy jste řekli: „Proč
bychom měli?“ „Za dvacet pět cibulek od tulipánů je možné pořídit jedno japonské rádio, proč bychom tedy měli vyrábět rádia?“
Zdravý rozum. „Posíláme odtud 25 cibulek.“ Měli pole a pole tulipánů všech druhů, všude, kam jsem přijela. Říkali: „Za dvacet pět
cibulek si pořídíme rádio, tak proč bychom je vyráběli?“ Vyvážíme k nim cibulky a kupujeme si jejich rádia. Proč bychom měli
dělat rádia?“ Pak řekli: „Vyvážíme sýr do jedné konkrétní země naše vajíčka do Itálie, naše kuřecí do další země a dostaneme vše,
co potřebujeme.“ Žasla jsem, víte, byli tak hrdí na své zemědělství, tolik toho dělali tímto způsobem, což byla velmi rozumná věc,
protože když pracujete s půdou - myslela jsem, že Holanďané budou nejlepší. Pak jsem ale dostávala zprávy o tom, že se úplně
zkazili, úplně se zbláznili. Jsou teď jako voli, pracují s půdou, tak se z nich stali voli, kteří orají půdu. Byla jsem překvapená, jak to,
že jsou z nich takoví býci? Byli to tak rozumní, tak rozumní lidé. Farmáři, kteří rozumně řešili svoje záležitosti, kteří vše krásně
vypracovávali, tak nevinní a prostí, mile naivní lidé, kteří byli velmi líbezní, velmi líbezní. Když jsme sem přijeli, chtěli nás potěšit,
tak nám chtěli vyvěsit vlajku naší země, ale vyvěsili před námi vlajku Pákistánu. Udělalo mi to velkou radost. Mluvili o
vegetariánství, protože když jsme přijeli, moje dcera se zničehonic stala vegetariánkou, protože měla na lodi podivné nevolnosti,
proto nejedla maso. Řekla tedy, že je vegetarián. A oni na to: „Takže si dáte kuřecí?“ Velmi prostí lidé, velmi prostí a teď mluví o



vegetariánství. Jsem překvapená, je to od roku 1965 do 1980, za těch dvacet let se tolik změnili. Byli velmi milí, nebyli přetažení,
nedělali žádná cvičení a nedrželi redukční diety, ani se nesnažili ztloustnout, nedělali jogging na silnicích. Zrovna včera jsem byla
na procházce a všichni provozovali jogging jako šílení. Byli velmi rozumní, ale ztratili svůj zdravý selský rozum, možná protože
nejsou tolik v kontaktu s Matkou Zemí, používají moc stroje. Možná to je jeden z důvodů a musí to být nálada přicházející z
dalších zemí, myslí si, že jsou rustikální a že musí přijmout vše, co je moderní a sofistikované, možná. Existuje jeden příběh o
farmáři, který cestoval vlakem. Jeli tam i nějací nezbední mladíci, kteří pocházeli z města a chtěli si z farmáře vystřelit. A tak se
jeden z nich zeptal: „Když se vajíčka prodávají v této stanici za 20 pencí, a v další stanici se prodává kuře za jednu libru, kolik je
mi let?“ Jen aby ho poškádlili. A farmář na to hned povídá: „Určitě je ti 22.“ Mladík se zeptal: „Jak to, že víte, že je mi přesně 22?“
Řekl: „Protože můj bratr má 44 let a ten je úplně šílený.“ Víte, jsou tak praktičtí... tak pohotoví. Jak říkají v Americe, brass tacks
(drží se jádra věci), oni vědí, co to je. Podíval se na něj a řekl: „22.“ „Jak to, proč?“ „Můj bratr má 44 let a ten je šílený úplně.“ A ti
mladíci nevěděli kam se dívat, protože to oni si z něj chtěli udělat dobrý den. Farmáři mají skvělý rozum. Měli jsme jednoho
ministra, který měl problémy s krkem, s pravou Višudhi, byl to premiér. Chodil takto, takto nakláněl hlavu. Přišli nějací farmáři, a
jak ho viděli, povídají: „Ten už teď říká ne, na co mu vůbec něco říkat?“ V Indii je mnoho příběhů o farmářích, které ukazují, jak
rozumí životu. Měla jsem jednoho opravdu milého zahradníka, byl z vesnice. Byl tam ještě jeden starší zahradník. Říkal: „S tímto
starým pánem nemá smysl se bavit.“ Zeptala jsem se: „Proč?“ Řekl: „Když je to hinduista, pak je člověk ve stáří ztracený případ.“
Řekla jsem: „Proč?“ „Protože v mládí se chovají jako asketici a ve stáří se z nich stanou bhútové, ale kdyby to byl muslim - ti jako
asketové v mládí nežijí. Užívají si života a na stáří to jsou spokojené duše. Proto je lepší mluvit se starcem muslimem než se
starcem hinduistou.“ Chci říct, že tato interpretace ohledně těchto věcí je velice správná. Vše, co řekl, bylo tak praktické a
rozumné. Byla jsem opravdu překvapená, jak uměl ty věci říct s takovou laskavostí a dobrotou a jak tolika věcem opravdu dobře
rozuměl. A to byl mladý muž, řekla bych něco mezi 30 a 32 lety. Přišel nás navštívit do Bombaje. Neznal naši kompletní adresu,
jen věděl, že to je ulice Marine Drive, proto taxikáři pověděl, ať ho zaveze do Marine Drive. Taxikář řekl, že to je dlouhá ulice. Tak
řekl, ať ho zaveze kamkoliv na té ulici. Takže jeli a on se zeptal: „Je tu nějaký opravdu vysoký pán, co bydlí na Marine Drive?“ Můj
manžel byl na Inda opravdu vysoký. Takže šel za nějakými sluhy a zeptal se: „Viděli jste tady nějakého vysokého sáhiba?“ A jeden
mu řekl: „Ano, jeden takový tady bydlí.“ A tak našel náš dům. Ukázal jim jeho boty a řekl: „Tyto boty mi dal můj sáhib, je taky
hodně vysoký, víte. Dal mi tyto boty a nosí ten samý styl bot.“ Sluhové si všímají všech těchto věcí, jsou to velmi praktičtí lidé.
Další zahradník, který se s ním setkal, povídá: „ Ano, bydlí tu vysoký pán a nosí stejné typ bot." Tak přišel do našeho domu. Jsou
velmi bystří a jejich oči jsou tak pronikavé, ví všechno o všem. Je to velmi, velmi pozoruhodné, a takoví máme být i my. Musíme
být guruové s vlivem Matky, aby nás Matka pořád ovládala, pořád vedla. Matka vytváří naše... naše marjády. To, že jste jako
matky, je vaše požehnání. Dnes zvedáte svoji Kundaliní, protože vaším guruem je Matka. Jinak byste to nikdy nedokázali. Proto
je mateřská kvalita tak důležitá. Jedním z důvodů proč sahadžajogíni možná utíkají od lídrů a někdy od lidí, kteří chtějí
následovníky, možná je, že my nevíme, že právě vstupují (do Sahadža jógy) a právě se otevírají. Takže se snažte být milí, oni se
právě vylíhli, jsou to malá kuřátka, víte, mohou velmi rychle umřít. Musíte s nimi zacházet velmi, velmi opatrně. Říkám toto po
tolika letech, kdy jsem to neříkala. Žádám všechny z vás, snažte se růst. Sedněte si před zrcadlo a snažte se chovat jako Matka.
Postarejte se o to, procvičujte si to, snažte se být milí, jemní a trpěliví. Když chcete rozšiřovat Sahadža jógu na Západě, musíme
být takoví, ne jako v Maháráštře, kde jsou matky opravdu přísné. Jsou velmi přímé a děti jsou na to zvyklé. Možná budete
překvapeni, když řeknu: „Moje matka byla velice přísná paní, ale myslím, že ji mám moc ráda, protože Mě naučila tolik věcí.“
Všechny mé sestry jsou skvělé kuchařky, jsme v životě úspěšné a daří se nám moc dobře, nikoho netrápíme. Všechny tyto věci
pochází od naší matky. Byla to přísná paní, která netolerovala žádný nesmysl. Nikdy by neřekla žádnou lež, a kdybyste jí řekli:
„Tak, když přijde tento pán, řekni mu, že nejsem doma,“ tak by řekla: „Neříkej mi, aby lhala. Já mu povím, že jsi chtěla, abych
lhala.“ Taková byla a tak s námi jednala. Tak jsme žili, ale nám to nevadilo, protože to dělala pro naše dobro. Věděli jsme, že to
dělá pro naše dobro. Nikoliv v této zemi, tady tomuto faktu lidé nerozumí. Mají ego a nikdy nechápou, že to je pro jejich dobro.
Vždycky to budou chápat jako agresivitu, protože oni sami zažívají agresi nebo jsou sami agresivní. Když zažívají agresi, jsou
ještě horší. Snažte se proto pochopit situaci vaší země. Já jsem se přizpůsobila, vy byste se také měli přizpůsobit na způsob, jak
se věci mají, abych už neslyšela žádné stížnosti... Guru tattva zase musí vejít do tattvy Matky. Takže příště už nebudeme mít
žádné stížnosti, ale všichni by měli říkat: „Ó, Matko, to je ale milý muž, je tak laskavý, tak jemný, tak líbezný.“ Není to těžké být
takový. Nyní v této dobré atmosféře, kdy je v přírodě hojnost a slunce schovává svou ostrost, kdy je vše tak nádherné, měli
bychom se rozhodnout, že se budeme chovat tak, jak se patří pro naši Matku, nebudeme se hádat, bojovat, říkat věci. Například
někdo jede ve vlaku, půjde a bude se dohadovat s průvodčím: „Toto je moje místo, toto je moje.“ To sahadžajogín neudělá.
Sahadžajogín řekne: „Ano, chcete, dobře, já si sednu tady, v pořádku.“ „Udělám vše, co je legální, co je patřičné, to udělám.“
„Chcete, dobře, to nevadí, nedovolíte, v pořádku.“ Ten člověk okamžitě zjihne. Ale když začnete: „Ne, toto je moje místo,“ já jsem



si to zarezervoval, toto a ono.“ Pak si s vámi navíc začne hrát své triky i Matka. Tudíž nakonec zjistíte, že to vaše sedadlo není
vaše a vy jste z toho celí rozčílení. Jak může být sahadžajogín uražen? Takovým způsobem se to krásně vypracuje, když budeme
chápat krásu líbeznosti, krásu naší Matky Země, jak vše krásně tvoří, jak je sladká. Povím vám, když spíte pod kokosovou
palmou, dovedete si to představit? Kokosové ořechy jsou tak obrovské, kdyby někomu spadly na hlavu, je konec. Nebo na břicho,
také strašné. Rozbilo by to vaše kosti, ale nikdy na lidi nespadnou, ani na zvířata. Věřili byste tomu? Je to fakt. To je ... „tambara
prAgnya", kvalita Matky Země. Nikdy nespadne na žádného člověka, ani na zvíře. Jak to zařídí? Viděli jste také, jak květiny
dostávají tvar? Nikdy neuvidíte, že by květiny rostly... jak to Matka dělá? Jinak bychom měli problémy. Najednou uvidíte květinu,
Ona to dělá to pomalounku a najednou, ó, nádherně naaranžuje listy, aby všechny měly slunce. Jak to zařizuje! Pak pro vás
vytváří krásný stín, barevná schémata, vše je tak nádherné. Pak jak vyživuje, protože všechny listy spadnou na zem a dávají
Matce Zemi dusík a Ona je pak znovu vyživuje. Listy ale musejí padat, má-li se Slunce dostat k Matce Zemi. Je to vše její konání,
ale Ona vše dělá s takovou krásou, že si to ani neuvědomujeme, co vše nám dělá. Nevíme to. Když si všimnete jediné věci na
Matce Zemi, té krásy, kterou vytváří, s jakou líbezností to dělá, člověk by řekl, že kdybychom my měli z toho jen jednu miliardtinu,
kde bychom mohli už být, vládnout v Božím království, to je to. Takže vy máte svou Kundaliní, musíte v sobě rozvinout tuto
sladkost takovým způsobem, že lidé vás uvidí a pomyslí si, to jsou skvělé Matky. Jak ale víte, matky na Západě jsou hrozné, ženy
jsou tak dominantní, že lidé ani nemají o matce správný obraz. Ženy jsou nesmírně dominantní. Ženy se musí naučit dominanci,
je to tak snadné, býk dokáže každému dominovat, ale dokážou být jako Matka Země, která zvládne snést všechny druhy potíží,
všechny druhy problémů, umíte být takoví? Proto žádám zejména ženy této země, aby si vypěstovaly tyto krásné kvality a ne
dominanci. Dominance ženě nesluší, nevypadá na ní pěkně. Je pak jako býk, co nosí diamantový náhrdelník na krku, nezdobí ji.
Musíme se zřeknout té představy, že je potřeba dominovat a utlačovat manžela. Když něco řekne, my řekneme dětem ne,
řekneme ne, každého se snažíme ovládat. To není naše povaha. Myslím, že i Roosevelt jednou řekl - musel potkat opravdové
indické ženy - řekl, že indická žena je jako magnolie v indickém lese. Magnolie tady jsou samozřejmě zbytečné, ale v indickém
lese dokonce i jediná květina v lese, která je schovaná, takže ji nevidíte, ale dokážete cítit její vůni. Celý les voní, ale nikde ji
nevidíte, je to jen jedna květina, můžete znát tuto magnolii a toto je ta nejlepší kvalita, protože láska je nepřitažlivější věc na
světě. Proč se Mi držíte nablízku? Jen se zeptejte sami sebe. Protože tu jsou Mé vibrace? Vždyť i fotky je mají. Ne, je to proto,
protože jste milováni, protože Já vás miluji. To je opravdu velká kvalita, Já to mám ale vrozené, nezískala jsem to nikde a vy to
máte také. Jen to odhalte a projevte. Nechť vám Bůh žehná. Děkuji vám.
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Šrí Ganéša púdža 04/08/1985 Brighton, Velká Británie Dnes jsme se zde shromáždili při vhodné příležitosti a ve velmi příznivý
den, abychom uctili Šrí Ganéšu. Šrí Ganéša je první božstvo, které bylo vytvořeno, a to proto, aby se celý vesmír naplnil
příznivostí, mírem, blažeností a duchovností. On je jejich zdrojem. Je zdrojem duchovnosti. Všechny ostatní věci jsou toho
následkem. Například, když prší a fouká vítr, tak v ovzduší cítíte chlad. Stejným způsobem, když Šrí Ganéša vyzařuje svoji sílu,
cítíme všechny tyto tři věci uvnitř i navenek. Naneštěstí se ale stalo, zejména na Západě, že to nejdůležitější, základní božstvo
bylo nejen zcela opomíjeno, ale i uráženo a ukřižováno. Takže dnes, přestože jsem nechtěla říkat nic, co by vás rozrušilo, vám
musím říct, že uctívání Šrí Ganéši znamená, že se ve svém nitru musíte naprosto očistit. Když uctíváte Šrí Ganéšu, udržujte svou
mysl čistou, udržujte svá srdce čistá, udržujte čistou svou bytost - neměly by přicházet žádné myšlenky chtíče či chtivosti. Ve
skutečnosti, když Kundaliní stoupá, musí být Šrí Ganéša v nás probuzen, musí se objevit nevinnost, která z nás vymýtí všechny
tyto ponižující myšlenky. Jestliže máme dosáhnout vzestupu, musíme pochopit, že musíme dospět. Lidé jsou nyní zkažení. Z
celého západního stylu života je cítit, že lidé jsou zkažení. Zkažení, protože nikdy neuznávali Šrí Ganéšu. To, že přišel nějaký
Freud neznamená, že byste ho měli přijmout. Ale vy jste to udělali, jako by to bylo kdovíjak důležité, - jako by neexistovalo nic
důležitějšího. Takže dnes jsme postaveni před naši sílu vzestupu a před sílu podmíněností, které máme. Když Freud mluvil o
podmíněnostech, tak nevěděl, že do vás vkládá jiný typ hrozných podmíněností, příšerných. Sex není pro lidské bytosti vůbec
důležitý, vůbec není důležitý. Jenom když chcete mít děti. Skutečně - lidská bytost, která je na té nejvyšší úrovni - a bude se
oddávat sexu. Svádění, romantika a všechny tyto nesmysly neexistují v čisté mysli. Je to všechno lidský výtvor. A toto
podrobování se tomu je tak překvapující, přichází z velmi nízkých úrovní uvnitř nás. Pochází to z velmi nízkých lidských bytostí, že
tomu člověk takto podléhá. Měli byste to mít pod kontrolou. A dnes, když vidím kolem sebe, na Západě, který je také částí a
součástí stejného tvoření, tolik zkaženosti, která se objevila, jsem opravdu zděšená. Jak nyní obrátit vaši pozornost k dospělosti
ohledně sexu? Když dospějete ve vztahu k sexu, stanete se otcem, matkou a čistou osobností. Když slyšíte o devadesátileté
ženě, která si vezme devatenáctiletého chlapce, chci říct - prostě nechápete, jaká to společnost způsobila na tomto světě takové
nesmyslné chování? Musíme sami dospět. To neznamená, že mluvím o askezi v mladém věku, to není ono. To je další nesmysl.
Ale samozřejmě, že musíte dospět, a proto potřebujete tapasja (odříkání). Když se něco nedůležitého stane důležitým, a něco tak
nedůležitého, jako cokoliv jiného, co máme - jako například že máme vlasy. Dokonce když přijdete o vlasy, tak to něco znamená.
Ale když ztratíte sex, co je na tom špatného? Je to velmi dobré. Ještě že už je ten nesmysl pryč. Takové plýtvání energií. Tolik
zájmu, tolik drahocenné pozornosti, tolik příznivosti je vyplýtváno na takovouto nesmyslnou věc. K uctění Šrí Ganéši musí člověk
pochopit, že musí dospět. Musíme být dospělí. Musíme jít hluboko do svého nitra, naše pozornost musí jít hluboko dovnitř,
spontánně. Jak můžeme dosáhnout hloubky, když jsme stále jako ubožáci? Jinak je to velký druh oběti nebo nátlaku na lidi.
Taková označení a tlaky vás stály velmi mnoho, velmi mnoho. Zaplatili jste tolik, tolik jste zkusili. Kvůli čemu? Takže se musí
změnit priority, pokud má být Šrí Ganéša uctěn. To, co dnes uctíváme, je nevinnost uvnitř nás. Uctíváme to, co je příznivé, což je
nevinnost. Nevinnost, která je hluboko v nás - to je naše povaha, naše přirozenost, se kterou jsme se narodili, je to základ celého
tvoření, podstata tohoto tvoření. Takže když hmota ožila, v pořádku, začalo rozmnožování, přišlo zvířecí stádium, pak přišlo
stádium lidských bytostí, které byly primitivní, pak přišlo stádium, kdy se lidské bytosti vyvinuly. Ne tak, jak tomu rozumíme pod
pojmem vyspělý svět - hrůza. Nikdy bych je nenazvala vyspělými, v žádném případě. Vyspělost není to, co je vnější. Člověk musí
chápat, co je to vnitřní vývoj. Jak jsme se vyvinuli uvnitř? Co jsme získali uvnitř sebe? Všechno, co je hrubé, velké, je jako umělé ...
Člověk, který si nerozvinul žádnou vnitřní sílu ... Řekněme, například, že vám dám mango. Řeknu: "Dobře, teď ho sněz." A vy
uvidíte, že má jen slupku a uvnitř nic není, tak co budete jíst? Budete jíst tuto umělotinu? Cokoliv, co takto vyrostlo, je umělé, je
mrtvé. Podívejme se, jaká podstata je ukryta vevnitř. Jaká je naše podstata uvnitř nás? To je to, co hlásal Kristus - mravnost. Bylo
to pro Něj tak důležité. Protože kromě dharmy, která je rovnováhou, kde je samozřejmě mravnost velmi důležitá, ale pro Krista
bylo nezbytné hovořit o vnitřní, hlubší mravnosti, která je nedílnou součástí bytosti, která není jen naučená nebo přikázaná nebo
vynucená strachem, protože existuje strach z Boha a Jeho hněvu. Ale mělo by to být vaše vlastní vnitřní světlo, proto o tom
Kristus mluvil. A ten stejný Kristus byl použit ke zničení nevinnosti. A neřekla bych, že lidé nebyli varováni. Freud nebyl jediným
člověkem, který se narodil. Onehdy jsem jela do Prady ve Španělsku a viděla jsem tam obrazy zobrazující peklo - jeden vedle
druhého. A v této moderní době vidíme takovéto vytáhlé lidi, chodit bez oblečení, někteří lidé byli vyobrazeni, jak dělají nejrůznější
směšné věci, nejrůznější hlouposti. Byl to Bosch. Byla jsem překvapená, Němec, Bosch, který ukázal všechny tyto nesmysly velmi
jasně - cestu do pekla, pak útok smrti, všechny tyto věci. Chci říct, že žil docela nedávno. Když říkáte, že byl Blake bláznivý, tak co
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potom Bosch? Všichni jsou ztřeštění s výjimkou hloupých, zbytečných lidí. Dostali jsme tolik varování. Například, můžeme říct, že
odedávna víme o pekle. Obzvláště Mahávíra psal velice jasně o pekle. Toto je peklo. Ale na Západě jsou priority naprosto
převrácené. Co je vaše síla? Jen o tom přemýšlejte. Přemýšlejte uvnitř sebe. Je důležitý rozum? Řekla jsem vám, že rozum nic
nevyřeší, protože je jen lineární, pohybuje se jedním směrem, odpadne a vrátí se k vám zpátky. Nemá v sobě žádnou podstatu. Je
to jen projekce mysli, něco umělého. Jaká je vaše emocionální síla? Kam vás dovedou emoce, které máte? Podívejte, máte
emoce, dokonce i dobré emoce. Řekněme, že velice milujete svoji ženu. Kam vás to dovede? Kdysi žil básník jménem Tulsidasa,
který velice miloval svoji ženu, a ona jednou odešla do domu své matky. On to nedokázal vydržet a šel se na ni podívat a vyšplhal
se na její balkón, až ji tím vyděsil. Ptala se ho: "Jak jsi sem vyšplhal?" Řekl: "Dala jsi tam lano." Řekla: "Ne." A pak uviděli, že tam
visel veliký had. Tak řekla: "Pokud bys cítil to stejné množství lásky, které cítíš ke mně, k Bohu, kde bys nyní byl?" Takže kam vás
tyto emoce dovedou - k frustraci, k neštěstí, k vašemu zničení. Mentální síla vám dá hroznou věc, které říkáme ego, která ničí
ostatní. A síla citů vám nedá nic než pláč a to, že se vždycky cítíte nešťastně: "Ó, tolik jsem tomu a tomu člověku dal svých citů a
co jsem získal?" Takže to není absolutní, je to relativní. A mentálně jste nula, jestli nedokážete zničit ostatní. Emocionálně jste
nula, protože nedokážete ovládat lidi svými emocemi. Takže jaká je vaše síla? V čem spočívá vaše síla? Spočívá v Duchu. Ale
dokonce ještě před tím, než dosáhnete Ducha, co je vaší silou? Je to Kundaliní? Zatím spí. Tak co je vaší silou? Je to vaše
cudnost. Když je člověk cudný, má cudnou, zdrženlivou povahu, a stojí si za svou cudností, tak to pracuje. Především ale vaše
cudnost nese ovoce v podobě dobrého zdraví. Podle obličeje člověka můžete říct, že ta osoba je cudná. Tak jako se říká v našich
šástrách, že svatý nebo brahmačárí, ten, který nikdy v životě nepoznal sex, - že jeho tvář vždycky září. A jak říkáme, že největším
brahmačárím byl Šrí Krišna, který měl tolik žen, protože na to neplýtvá energií, neplýtvá na to svojí pozorností. Takže všechna
energie je uvnitř. Řeknu vám, dnes, jak jsem přijížděla, tak pršelo, byl vítr, velmi chladno, ale my jsme byli v autě, nic na nás
nemělo vliv, protože jsme byli pěkně v teple v autě. Projeli jsme vším, nic se nás nedotklo, nic nás neobtěžovalo, odjeli jsme,
všechno v pořádku. Jak to? Protože jsme se drželi svého vlastního vozu a ten vůz, který máme, je naše cudnost. Velmi nám
zaleží na tom, aby si nás ostatní vážili, aby nám projevili úctu, jinak se rozčílíme. Vážili jste si sami sebe? Vážíte si sami sebe?
Někdy to lidem ze Západu připadá, že se Matka hodně pokouší kázat o indické kultuře. Mnoho lidí si to myslí. Ale já říkám, že
vědu se člověk musí učit ze Západu. Dobře. Člověk se musí učit i jiné věci ze Západu, estetiku, samozřejmě. Malování a umění,
snad kombinování barev. Ale kultuře se raději učte od Indů. Zjistila jsem, že je tu nedostatek kultury, vůbec žádná kultura. Co je
to za kulturu, když se od ženy očekává, že bude ukazovat svoje tělo? Je to kultura prostitutek, je to jednoduché. Postavte se
tomu. Kde se od ženy neočekává, že bude respektovat své intimní partie, tam není vůbec žádná kultura, co se týče estetiky
božského. Došlo to tak daleko, že nyní natáčejí film, kde ukazují Marii jako prostitutku. Chci říct - až sem jste došli. V Indii, když to
jen vyslovíte, tak vás pěkně zbijí - kdokoliv, ať je to muslim, hinduista nebo křesťan. Chci říct, že je šokující, když slyšíte, co říkají o
Kristovi. Pro Inda je to šokující. Jak tak můžete mluvit? Protože jakmile se jednou zřeknete své cudnosti, nemůžete pochopit, že
může existovat někdo, kdo je absolutně cudný. Pro zloděje je každý zlodějem. Protože si nevážíte své cudnosti, nedovedete si
představit, čím mohl být Kristus. Nedovedete si to představit a nemůžete to přijmout. O Kristovi se říkají nesnesitelné věci. Řeknu
vám, nesnesitelné. Opravdu nevím. Hleděla jsem na Jeho ukřižování, což bylo nesnesitelné samo o sobě. Ale když řeknete o
někom takovouto věc ... když řeknete takovou poznámku indické ženě, obyčejné indické ženě, spáchala by sebevraždu. Nestane
se, aby kdokoliv přišel a řekl: "Vypadáš velice krásně." Je to v pořádku, když řeknete své matce: "Vypadáš pěkně" - to je v pořádku,
to je něco jiného. Ale nemůžete to takto říci každé ženě. Musíte se zarazit. A to je jeden z důvodů, proč jsou lidé velmi výbušní.
Magnetem uvnitř vás je Šrí Ganéša. Mnoho lidí ví, že mám ohromný orientační smysl. Tak se projevuje tento magnet, který je
dokonalý. Díky tomuto magnetu se stále držíte, jste nastaveni, po celý čas zaměřeni na svého Ducha. Když nemáte smysl pro
cudnost, budete se vychylovat sem a tam. Znenadání se stanete velmi dobrým sahadžajogínem, zítra z vás bude ďábel - protože
tu není nic, co by vás poutalo k této velké myšlence Ducha. Postavme se tomu. Nyní nadešel čas pro každého z nás, pro všechny
sahadžajogíny, aby pochopili, že největší věcí uvnitř nás není sex, ale cudnost. A tímto duševně vyzrajete. Je velmi udivující, jak
se někteří lidé chovali v Bordi, dozvěděla jsem se to a byla jsem ohromená, jak se takto mohou chovat před vesničany z Bordi,
kteří jsou nevinní, prostí lidé? Nejlepší věcí ale je, že když se oddáváte povrchnímu a nesmyslnému chování, které napadá vaši
cudnost, pak se kupodivu od té činnosti izolujete. Například, když vyplýtváte svůj benzín, vaše auto se nemůže hnout, - je to tak,
něco se vám stane. Neustále pokračujete v obtěžování lidí a mluvíte mezi sebou velmi povrchně. Proč musíte dělat všechny tyto
věci - prostě tomu nerozumím. A pak to končí rozvodem. Jednou jsem jela do Selfridges, musím vám říct velmi zajímavý příběh.
V ohromném davu tam byli dva lidé - muž a žena, kteří se neustále líbali, aniž by se jakkoliv starali o ostatní lidi, kteří jeli na
stejném eskalátoru. Líbali se na jezdících schodech, chci říct, že mučili všechny Indy, kteří tam byli, a možná i ostatní lidi -
například Číňany, Egypťany. Takové divadlo! Příště, když jsem je uviděla, už se nelíbali. Řekla jsem: "Co se stalo?" - "Rozvedli jsme
se." Řekla jsem: "Proč jste se tehdy tolik líbali?" Tak řekli: "Protože jsme se rozváděli, tak jsme si toho chtěli ještě trochu užít." Co



je to za úroveň? Představte si tu úroveň. Jakou lásku, jaké city k někomu chováte? Žádné. Neustále se spolu hádáte, skončíte
rozvodem a pak ještě předvádíte takovéto věci. Žádná hluboká osobnost tyto věci neukazuje na veřejnosti. Samozřejmě, řekli Mi,
že tady na základních školách se říká, že byste nikdy neměli dávat najevo žádné emoce. Ale jinak můžete ukazovat cokoliv
směšného nebo nestydatého. Jen ne své city. Co je to za absurdní místo. Přijali jste všechny tyto hodnoty úplně jako ovce, bez
jakéhokoliv přemýšlení. Jako když jsem byla ve Francii, přišla jedna dívka a plakala. Řekla: "Nikdy... hrozné, hrozné, už nikdy
nepůjdu k psychologovi." Tak jsem se zeptala: "Proč?" "Říkali nemravné věci o mém otci." Představte si to. A lidé přijímají tyto
myšlenky toho hrozného Freuda. Ze své podstaty jsou špatné. Ať už je to dáno historicky nebo jakkoliv, raději na to zapomeňte.
Cokoliv je špatné, je špatné z božského hlediska. Cokoliv je správné, je správné z božského hlediska. Ale teď je tu skutečný
problém, že lidé, když jdou do zahraničí, manžel s manželkou a podobně, líbají se spolu a vzájemně se škádlí. K čemu to je?
Políbíte někoho a přijdete a mluvíte proti této osobě, viděla jsem to. Pokud má existovat nějaký pud sebezáchovy, musí to být
vaše cudnost, vaše diskrétnost. Proto nemáte žádnou sílu vůle cokoliv udělat, žádnou sílu vůle. Když přijde nějaký hlupák a něco
vám řekne, řeknete: "Dobře. Přijímáme." Co je podstatou vaší osobnosti - je to vaše cudnost. A v Sahadža józe můžete znovu
upevnit cokoliv, co jste ztratili. Můžete. Proto postrádáme hloubku. A to je důvod, proč v povaze lidí neexistuje zásadovost,
žádná zásadovost. Budete mít dvanáct set lidí na Mé přednášce a následující den ani jednoho - všichni se ztratí. Protože tu není
žádný opěrný bod, víte. Jako ztráta spojení. Není tu žádné spojení - spojovacím bodem je vaše cudnost. Takže tu není žádná
zásadovost, není tu "sthapajati". Když jim řeknete: "Musíte ráno vstát, vykoupat se, udělat púdžu," - je to pro ně příliš. Ale jestliže
řeknete - indickým ženám nebo Mně - řeknete: "Obleč si takovéto šaty," - já prostě nemohu, prostě nemohu, ne, není to možné.
Není to možné. Můžu být vzhůru celou noc, ale toto udělat nemůžu, prostě nemůžu. Takže priority se změnily kvůli tomu, kde je
vaše pozornost. Máte všechno uvnitř sebe. Jste studnicí cudnosti, která je vaší silou. Všechno je uvnitř vás, nic neodešlo, je to
tam všechno. Všechna vůně je uvnitř vás. Všechna je zachována, neodsuzujte se. A máte takové štěstí, že jsem tady, abych vám
o tom všem řekla. Máte takové štěstí, že jsem s vámi. Chápete to? Nemusíte chodit do Himalájí. Nemusíte stát na hlavě.
Nemusíte dělat nic podobného. Nyní to není třeba. Víte, dřív tito svatí sedávali, nebudete tomu věřit, v mrazivé vodě nebo v
Himalájích, seděli venku celé hodiny společně kvůli těmto nesmyslným nápadům. Nyní to není třeba. Je to všechno zařízeno
velice jednoduše. Ale změňte nyní své priority. Když jednou přejde celá vaše pozornost na vašeho Ducha, budete překvapeni,
celé schéma se změní. Co je tou nejdůležitější věcí? Každý den meditovat. Viděla jsem lidi, kteří si chtějí udělat nějaký kurz,
například, řekla jsem: "Raději si nějaký kurz udělejte." Každý den tam půjdou a zapojí se do třídy, vypracují to a úspěšně tím
projdou a dokončí to. Ale pravidelně meditovat nemohou. Ale měli byste rozumět, že je tu malý rozdíl. Protože jednou, když
získáme ponětí o této radosti, která je věčná, začneme se k ní pohybovat víc a víc, víc a víc se upevňujeme v tomto oceánu
radosti. Krátce. Víte, když někdo chce, abyste plavali, a vy se bojíte, nechcete to dělat, jste velmi šťastní na drsném pobřeží,
nechcete plavat. Někdo do vás strčí, zase jste zpátky: "Ne, nemůžu to udělat." Ale jakmile se naučíte plavat, budete se tímto
plaváním těšit. A když se vám to líbí, tak to chcete dělat každý den, pravidelně, svědomitě. Takže toho musíte dosáhnout. Druhá
věc je, jak jsem vám vždy říkala, jste lotosy, ale v bahně. A víte, co to bahno je, zatímco Indie je oceán, takže pro lotosy je velmi
snadné z vody vypučet. Ale dostat se z bahna je velice obtížné. Řekněme, že někdo padne do bahna. Když se vzpíráte, jdete
hlouběji. Když se pokoušíte cokoliv dělat, padáte hlouběji. Nejlepší věcí je to sledovat a zklidnit se. A to je ta nejlepší cesta -
pozorovat sám sebe. Ale vaše pozornost není v pořádku, tak jak se budete pozorovat? Pozornost je - někdo jde na tuto stranu -
podíváte se na toho člověka. Další jde tam - podíváte se na toho člověka, musíte vidět každého. Ale květiny nevidíte, nevidíte
stromy, nevidíte matku Zemi, nevidíte nic. Co vidíte, je něco beznadějně špatného, horšího než jste vy. Dnes je den, kdy se říká, že
byste neměli vidět měsíc. Když uvidíte měsíc, tak to bude nepříznivé a dostanete špatné jméno. Říká se, že Šrí Krišna viděl měsíc
a pak dostal špatné jméno - byl "Rančordas", což znamená "Ten, kdo musel utéct z bojiště". Ale to byla Jeho lest, že utekl pryč.
Takže byste neměli vidět měsíc. Důvodem, proč se to říká, je to, že dnes musíme vidět Šrí Ganéšu, který je matkou Zemí, který
působí skrze matku Zemi. Většina věcí, které máme, pochází z matky Země. Takže tentokrát musíte vidět matku Zemi, Kundaliní
a Šrí Ganéšu - dnes. Matka Země vytvořila Šrí Ganéšu. Takže nevidíte nic, co je vně, nevidíte dokonce ani měsíc. Vidíte pouze
matku Zemi. Neboť matka Země ve své lásce a milosrdenství pro nás tolik udělala, vaše Kundaliní pro vás tolik udělala. A Její
syn, který je nevinností uvnitř nás, musí být dnes uctíván, protože On udělal maximum. Navzdory všem urážkám, kterými jsme Ho
zahrnuli, všemu posměchu, vší špíně, všem druhům nesmyslů, přesto stále jako malé dítě odolává, aby nás rozveselil. Když je
uvnitř Šrí Ganéša, budete jako dítě, dětsky nevinní, nerozhněváte se na někoho a nezačnete na něho štěkat jako pes; existují
někteří sahadža jogíni, kteří stále štěkají, zrovna tak jako psi nebo žebráci v Indii. Ale vy budete jako dítě, které je velmi sladké.
které se vás stále snaží rozveselit a stále se snaží říkat pěkné věci, stále se snaží, abyste se cítili šťastně. Zdroj takové radosti. A
takto se stanete zdrojem radosti, zdrojem štěstí, zdrojem naplnění. Neustále budete klokotat smíchem a štěstím, klokotat
nádhernými věcmi. Jen se dívejte a pozorujte, jak vás děti rozveselují. Jak chodí okolo s maličkými ručkami, jak to vypracovávají.



Jak vědí, co je ta správná věc. Dítě, které je realizovanou duší, je mnohem rozumnější, než dospělý člověk, viděla jsem to.
Například když bylo mé nejmladší vnučce, myslím, kolem tří let a služka Mi skládala sárí a omylem ho položila na zem. To dítě to
prostě nedokázalo unést. Prostě to sárí zvedla, přiložila si ho k hlavě a položila na pohovku. Řekla: "Co jsi mínila tím, že jsi
položila toto sárí na zem, co víš o mé babičce? Je Bohyní všech Bohyň a ty položíš Její sárí na zem! Teď tě pokoušou psi, dávej si
pozor!" A znovu šla a vzala to sárí, líbala ho a líbala a řekla: "Matko, odpusť jí, babičko, prosím, odpusť této ženě, ona neví, co Ti
způsobila." Ale tato citlivost přichází z hloubky vaší cudnosti. Poslouchejte děti a budete překvapeni, jak mluví a co říkají, jak se
chovají, jak se vás snaží pobavit. Na Západě jsou děti velmi zkažené, musím říct, nerozveselují vás tolik, dost vás trápí. Protože
stále a znovu ta stejná věc. Pokud otec a matka nemají cudnost, děti se necítí v pořádku, necítí se pokojně, stávají se neklidnými,
a pak si rozvinou ten stejný nepokoj uvnitř sebe. Cudný člověk nemůže být nikdy posedlý, věřte mi, nikdy nemůže být posedlý.
Můžete být velice inteligentní, můžete být čímkoliv, můžete být velkým spisovatelem, ale můžete se stát posedlými. Ale cudný
člověk, obyčejný, cudný člověk nemůže být nikdy posednutý. Bhúti se bojí cudných lidí. Když jde jeden cudný člověk po cestě,
všichni bhúti utečou. Prostě utečou. Přinejmenším znám mnoho případů, ale některý z nich vám můžu povědět. Byli tři lidé, kteří
jezdívali v noci na motorkách po silnici - kolem dvanácté hodiny. A nějací posedlí lidé mi psali dopisy, v nichž bylo: "Prosím,
nedovol jim, aby tam v noci jezdili, protože kam bychom pak měli jít?" Byla jsem překvapená. Jsou to lidé, kteří byli posedlí
nějakými hroznými bhúty, a chodili a odpočívali v noci na stromech, tam, kde tito tři lidé jezdí na motorkách, a skutečně Mi psali
dopisy. Velmi posedlí lidé, znala jsem je, říkali: "Požádej je, aby tou cestou nejezdili, protože kde máme žít?" Byli jako blázni,
učinění blázni. Řekla jsem: "Proč jste Mi to napsali?" Řekli: "Ti lidé tudy jezdí a obtěžují nás." To negativní z nás zmizí světlem Šrí
Ganéši. Můžete to vidět velice jasně na druhých. Pokud nejste cudní, nikdy neuvidíte, kdo je necudný a kdo cudný, nemůžete to
vidět. Všichni jsou stejní: "Velmi dobře, velmi dobře, velmi milý člověk, velmi milý člověk." Chci říct, opravdu posedlí lidé jsou
označováni za velmi dobré lidi. Někdy i v Sahadža józe, a já se začínám divit: "Co se děje, co to je? Jak je možné, že jsou tito lidé
takto hodnoceni? Copak to nevnímají?" Není tu žádné světlo. Dokonce i když získáte svoji realizaci, dokonce i když váš Duch
vypracovává vaše kolektivní vědomí, i když dáváte seberealizaci druhým, nejste nikde, pokud nemáte cudnost. Je to jako rozbité
zrcadlo, které se pokouší něco odrážet; nikdy nemůže dát správný obraz. Je to velmi důležité. A musím vám to teď říct. Nastal
čas, kdy vám musím říct, že toto je ta potíž v našem životě. Lidé se v první řadě budou ptát: "Koho si vezmu?" K čemu ten spěch?
Samozřejmě, že manželství je příznivá věc, měla by tu být svatba a manželství, mělo by existovat kolektivní potvrzení, ale proč?
Abychom uctili cudnost uvnitř nás. Takže jsou sezdáni, pak mají děti. Pak chtějí mít dům, pak chtějí mít toto... Tak naprosto
omezené věci stále a stále pokračují a světlo vašeho života se nešíří. Ale znám lidi, kteří byli prostě v pekle a unikli z něj a šíří
světlo, dosáhli nádherného bleskurychlého vzrůstu. Viděla jsem takové lidi. Takže dnes jsme přišli uctít Šrí Ganéšu - uvnitř nás.
Co jsem, že jsem uctívaná jako Ganéša, tomu nerozumím. Protože tím jsem. Když Mne uctíváte, chcete, aby se tento Šrí Ganéša
ve vás probudil. Nechť je ve vás probuzený. Nechť to, co říkám, se stane mantrou, která to uvnitř vás probudí tak, abyste se coby
Moje děti těšili blažeností cudnosti tak, jako jsem se jí těšila po celý svůj lidský život i po všechny božské životy. Chci, abyste se
tím těšili ve stejné míře. Přinejmenším byste to měli aspoň zkusit. Říkám vám o něčem, co jste možná předtím neslyšeli. Ale také
jste nikdy neslyšeli o Kundaliní. Nikdy jste neslyšeli o seberealizaci. Ale myslím, že dnes byla tato púdža připravena náhodou,
zcela sahadža způsobem. Měla jsem mít tuto púdžu v Bombaji. Vše bylo připraveno, všichni lidé si tam přáli přijet, aby udělali
tuto púdžu. Chci říct, Ganéša púdža v Anglii nebo na Západě je tak důležitá, že jsem si myslela, že je lepší jednu mít mimo řádný
čas v Římě - což je jedna ze základních věcí, která zničila cudnost lidských bytostí. Římani to začali a ostatní v tom pokračovali.
Ale mělo to být zde v Brightonu u Lotosových chodidel Sadášivy. Ale Angličani musí vědět, že dostali tak jedinečnou zemi a že si
ji nezaslouží. Musí si ji zasloužit. Představte si, že žijete v zemi Sadášivy kde voda zurčí, také sníh je jako destilovaná voda - čistý,
průzračný, bílý. Kde je Šrí Ganéša tím, kdo omývá chodidla svého Otce. Kde sama cudnost spočívá jako vaše Matka. A musíte si
toto kýžené místo zasloužit. Angličtí sahadžajogíni musí velmi vzestoupit. Jsou pravým opakem toho, kým Angličani byli.
Přichází ze Sadášivovy země a jsou pravým opakem. Neskutečná domýšlivost, tak hrozná domýšlivost, že člověka to ani
nenapadne, nachází-li se na Šivově místě. Všichni necudní lidé jsou arogantní. Jak by jinak mohli odpustit sami sobě? Mluvte s
nějakou prostitutkou, během dvou minut poznáte, že je to prostitutka, protože je nesmírně arogantní: "Co je na tom? Jsem
prostitutka, no a co?" Arogance je známkou necudné osobnosti. A takový člověk se také stává odříznutým od světa, protože se
stydí, stydí se podívat druhým do očí. Ale cudná osoba je otevřená, proč by se měla čehokoliv obávat? S každým pěkně mluví, ke
každému je laskavá ve vší nevinnosti a přirozenosti bez toho, aby se zamilovala do každé třetí osoby, kterou potká. Člověk musí
pochopit, že vám byla tato země dána s nějakým záměrem a jestliže nevzestoupíte na tu úroveň, budete vyhozeni pryč. Takže
tím, že si vážíte své cudnosti, prokazujete skutečnou úctu Mně, protože Já ve vás sídlím jako cudnost. Pokud je Šrí Ganéša
příznivost, pak Já ve vás spočívám jako cudnost. Cudnost není nikdy agresivní, nikdy není tvrdá, protože to nepotřebuje, víte?
Není to potřeba, jste tak mocní, tak mocní, že není vůbec potřeba nikoho napadat. Proč byste měli někoho napadat, nikoho se



nebojíte. Je tak šlechetná, tak laskavá, tak krásná, vždycky čerstvá a mladá, a přesto tak vznešená a důstojná. Uplynulo dvanáct
let, co jsem tady. Je zapotřebí ještě dva roky intenzivní práce, uvnitř i navenek. Uvnitř musíme velmi těžce pracovat během těchto
dvou let, velmi tvrdě, musíme provádět opravdová "tapasja", každý z nás, muži i ženy. A pak uvidíme. Můžu říct, že jsme odvedli
dobrou práci, s malým postrčením, odvahou a vírou jsme dosáhli mnohého. Mějte víru v sebe sama. Ne mentální víra, ale
skutečná cudnost je vírou. Cudnost je upevněním vaší víry. Když máte víru v Boha, jste cudní. Když máte víru v sebe, jste cudní.
Když máte víru ve svou ženu, jste cudní. Proč byste měli mít víru ve svou ženu? Protože jste cudný člověk, tak jak by ona mohla
být necudná? Vaše víra ve vaše dítě - je cudností, protože jste cudní, jak by vaše dítě mohlo být cokoliv jiného? Křišťálově čistou
formou víry je cudnost. A tu můžete mít dokonce i před realizací. Mnozí ji mají. Ve skutečnosti je jako kafr, který, jak víte, je
prchavý a vypařuje se do vůně. Stejným způsobem můžeme říct, že cudnost se přemění ve víru. Pokud nemáte cudnost,
nemůžete mít žádnou víru v cokoliv Protože buďto se zabýváte svými emocemi, že jste ke mně emocionálně připoutaní anebo
jste ke Mně možná připoutaní mentálně. Ale jestliže máte smysl pro cudnost, vaše víra bude zjevná. Nemusíte mít víru v sobě:
"Matko, teď budu mít uvnitř sebe víru." Nemůžete. Víra je něco, co je nestálé a ta prchavá vůně přichází z cudnosti. Takže ode
dneška se nebudeme dívat na hvězdy nebo měsíc, ale budete se dívat na Matku Zemi. Ve vesmíru reprezentuje Kundaliní. Není
nic jiného než cudnost. Je prostě cudností. Věřili byste tomu? Taková síla. Mateřství, všechno je cudnost. Otcovství, jakýkoliv
vztah je cudností. Čistota je opět vůní cudnosti. Laskavost, soucit, všechno přichází z cudnosti, ze smyslu pro cudnost, který není
rozumový. Pokud jste rozumově cudní, můžete být hrozní. Jako nějaké jeptišky nebo někteří lidé, kteří jsou asketičtí, to ne.
Cudnost je vrozená, vestavěná Kundaliní uvnitř vás, která pracuje, protože mi rozumí. Ona mi rozumí. Ona mě zná, je mojí částí a
součástí, je mým odrazem. Takže učiňte svoji Kundaliní silnou tím, že budete cudní. Lidé se snaží dělat věci, aby vypadali velmi
přitažlivě a podobně. Neplýtvejte takto svojí energií; jste světci, žijte jako svatí. Tak, jak tradičně žijeme, musíme žít tímto
způsobem (jako svatí) a rozvíjet se z tradice; nedělejte nic nového, směšného, nesmyslného. Nemusíme nikoho přitahovat.
Cudnost je vůní v květině, která přitahuje včely, je medem květiny, je podstatou naší existence. Takže tentokrát všichni jedete do
Indie, musím vás požádat, abyste vyjádřili svou úctu ke Mně tím, že se nebudete chovat špatně. Žádné dětinské chování ve stylu
toho, co vidíte na fotkách a ve filmech a všechny ty nesmysly. Jste nad tím vším. Pozornost, pokroky by měly být vidět, z místa
vaší cudnosti. Nemůžeme opustit svá místa, ať už jsme velebeni nebo ne, na tom nesejde. Nemůžeme opustit své místo. Jako
všichni tito "avadhútové" řeknou: "Takija soda sana" - to znamená "neopustíme svá místa". Toto je naše místo, v lotosu.
Nemůžeme opustit lotos. Sedíme v lotosu. To je naše místo. Pak všechny nesmyslné věci, které jste si osvojili, odpadnou.
Uvidíte, že se stanete krásnou bytostí. Všichni bhúti utečou pryč, všechna napadení utečou pryč. Ale není to askeze, říkám vám
znovu a znovu. Je to úcta k vaší bytosti. Tak, jak si Mne vážíte navenek, tak si Mne vážíte i uvnitř. Je to tak jednoduché. Dnešek je
pro nás velkým dnem, kdy uctíváme Šrí Ganéšu. Je tím prvním a nejdůležitějším, kdo má být uctíván. A když Ho uctíváte, tak
musíte pochopit, že uctíváte také Jeho inkarnaci, což je Kristus. Kohokoli, kdo mluví o Kristu nevkusně, toho byste měli
odmítnout. Nemůžete z Krista dělat mentální záležitost. Kdokoliv to dělá, s takovým člověkem prostě byste neměli nic mít.
Kristus je nevinnost. Pokud nemáte hloubku své cudnosti, nemůžete Mu rozumět. Nemůžete Ho uctívat. To nejlepší, co dokážou
udělat je, zničit vaši cudnost tak, že Ho nikdy nerozpoznáte. Všechno to k vám přichází skrze vaši snahu meditovat. Takže úsilí
by mělo spočívat pouze v tom, že musíte být meditativní. To je všechno. Setrvávejte v meditaci. Zkoušejte být meditativní.
Vnímejte věci. Stav svědka není nic jiného, než že jste meditativní. Takže jsem se rozhodla, že se setkám s lidmi z Brightonu zítra
ráno tady. Sejdu se se všemi Angličany, pokud to bude možné, pozítří večer, abych jim řekla, jak je pro ně důležité, aby dosáhli
tohoto stavu čistoty. Myslím, že se to vypracovává. Skutečně pracuji velmi tvrdě, nemáte ani tušení, jak tvrdě pracuji. Ale také
říkali, že je to jakási představa, že si lidé myslí, že by ostatní měli dělat všechnu jejich práci. Je to jako šetřit libry, šetřit toto, šetřit
tamto a také šetřit práci. Ať Matka za nás udělá všechnu práci. Matka se o nás stará. Měla by ráno vstávat, měla by meditovat.
Tady neexistuje žádné šetření. Můžete ušetřit cokoliv jiného jenom pokud víte, jak šetřit svého Ducha. Důležitý je pouze váš
vzestup. Jakmile vzestoupíte, všechno je zachráněno. Ale nejdříve zachraňte sami sebe. Pro to musíte vynaložit úsilí. Musíte
tvrdě pracovat. Musíte jít hluboko do sebe, rozvinout se. Jste toho schopní. Nikoho neobviňujte; neobviňujte svoji ženu, matku,
otce, zemi, nic. Každý to může vypracovat. Nedívejte se na druhé lidi, dívejte se na sebe: "Jak daleko jsem se dostal? Čím jsem
přispěl? Musím v tom pokračovat." Každý z vás. Jsem vděčná, že přijeli lidé odkudkoliv, do Anglie. Svým způsobem to byla
správná věc to udělat, ale tato země musí být zformována na tu úroveň, že se stane poutním místem pro každého. Naopak by se
nemělo stát, že jakmile přijedou do Anglie, že pak nikdy nepřijdou do Sahadža jógy. Může se to stát, může se to stát díky
domýšlivosti, kterou lidé mají. Může dojít k tomu, že jakmile sem lidé přijdou, řeknou: "Už žádnou Sahadža jógu, máme toho
dost." Na druhou stranu - když jedou do Indie, tak k Sahadža józe přilnou. Znám nějaké lidi, kteří přišli do Anglie a způsob, jakým
se někteří sahadža jogíni chovali, a jakým fungovaly některé ašrámy... oni prostě utekli pryč. Řekli: "Matko, nedá se nic dělat, už
více v Sahadža józe nebudeme, poté, co jsme viděli rozvinuté "sahadžajogíny" v Anglii, kde jsi pracovala dvanáct let." Takže dnes



sedíme v této krásné zemi Anglii a máme ke splacení jistý dluh, že jste se v této zemi narodili, a ten dluh je, že musíme být
velkými sahadžajogíny. Velice snadno můžete rozpoznat, kdo je velkým sahadžajogínem. Když řeknete: "Zavřete to okno,"
zjistíte, že většina z nich bude sedět a koukat na druhé. Neříkám, že jsou to všechno Angličani, ale mohli by být. Nechat pracovat
druhé, to není to pravé. Musíte být opravdu velice odevzdaní. Nejste na té úrovni, věřte mi, nejste na té úrovni. Nedívejte se na
druhé lidi, kteří tu jsou. Jste velice odlišným typem lidí. Jste vyjímeční lidé. Snažte se být ostražití, važte si sami sebe, protože
jste Angličany a máte vyjímečnou odpovědnost. Bůh vám žehnej. Celou tu cestu nesl vodu z řeky Godhavari, která teče v Násiku,
v řece, v Násiku. Pochopte. Víte, že Šrí Ráma, Šrí Síta a Lakšmana žili v Násiku. A tato řeka je nazývána Gangou jihu. Godhavari.
Měl vodu z Godhavari. Podívejte, jak proudí vibrace. V zemi, kde dokonce řeky jsou mantrami, jejich jména jsou mantrami -
všechny zásluhy patří svatým, lidem, kteří žili tak zbožně a plni čistoty, že dokonce když vyslovíte jména řek, tečou vibrace.
Chápete? Proč by jednoho dne nemohla být taková i Temže? Skrze vaše zásluhy by mohla být. Každá částečka této země by se
měla navibrovat jen skrze vaše zásluhy. Nyní musíme pochopit tento stav Šrí Ganéši. Lidé, kteří mají uctívat - musíme zjistit, kdo
jsou ti lidé, kteří budou uctívat. Je to obtížná situace.



1985-0804, Cudnost 1 (5 min)

View online.

19850804 - Cudnost 1 Magnetem uvnitř vás je Šrí Ganéša. Mnoho lidí ví, že mám ohromný orientační smysl. Tak se projevuje
tento magnet, který je dokonalý. Díky tomuto magnetu se stále držíte, jste nastaveni, po celý čas zaměřeni na svého Ducha. Když
nemáte smysl pro cudnost, budete se vychylovat sem a tam. Znenadání se stanete velmi dobrým sahadžajogínem, zítra z vás
bude ďábel - protože tu není nic, co by vás poutalo k této velké myšlence Ducha. Postavme se tomu. Nyní nadešel čas pro
každého z nás, pro všechny sahadžajogíny, aby pochopili, že největší věcí uvnitř nás není sex, ale cudnost. A tímto duševně
vyzrajete. Je velmi udivující, jak se někteří lidé chovali v Bordi, dozvěděla jsem se to a byla jsem ohromená, jak se takto mohou
chovat před vesničany z Bordi, kteří jsou nevinní, prostí lidé? Nejlepší věcí ale je, že když se oddáváte povrchnímu a
nesmyslnému chování, které napadá vaši cudnost, pak se kupodivu od té činnosti izolujete. Například, když vyplýtváte svůj
benzín, vaše auto se nemůže hnout, - je to tak, něco se vám stane. Neustále pokračujete v obtěžování lidí a mluvíte mezi sebou
velmi povrchně. Proč musíte dělat všechny tyto věci - prostě tomu nerozumím. A pak to končí rozvodem. Pokud nejste cudní,
nikdy neuvidíte, kdo je necudný a kdo cudný, nemůžete to vidět. Všichni jsou stejní: „Velmi dobře, velmi dobře, velmi milý člověk,
velmi milý člověk.“ Chci říct, opravdu posedlí lidé jsou označováni za velmi dobré lidi. Někdy i v Sahadža józe, a já se začínám
divit: „Co se děje, co to je? Jak je možné, že jsou tito lidé takto hodnoceni? Copak to nevnímají?“ Není tu žádné světlo. Dokonce i
když dostanete svoji realizaci, dokonce i když váš Duch vypracovává vaše kolektivní vědomí, i když dáváte seberealizaci druhým,
nejste nikde, pokud nemáte cudnost. Je to jako rozbité zrcadlo, které se pokouší něco odrážet; nikdy nemůže dát správný obraz.
Je to velmi důležité. A musím vám to teď říct. Nastal čas, kdy vám musím říct, že toto je ta potíž v našem životě. Lidé se v první
řadě budou ptát: „Koho si vezmu?“ K čemu ten spěch? Samozřejmě, že manželství je příznivá věc, měla by tu být svatba a
manželství, mělo by existovat kolektivní potvrzení, ale proč? Abychom uctili cudnost uvnitř nás. Takže jsou sezdáni, pak mají
děti. Pak chtějí mít dům, pak chtějí mít toto... Tak naprosto omezené věci stále a stále pokračují a světlo vašeho života se nešíří.
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1985-0804, Cudnost a víra (4 min)

View online.

19850804 - Cudnost a víra

Takže tím, že si vážíte své cudnosti prokazujete skutečnou úctu Mě, protože Já ve vás sídlím jako cudnost. Pokud je Šrí Ganéša
příznivost, pak Já ve vás spočívám jako cudnost. Cudnost není nikdy agresivní, nikdy není tvrdá, protože to nepotřebuje, víte?
Není to potřeba, jste tak mocní, tak mocní, že není vůbec potřeba nikoho napadat. Proč byste měli někoho napadat, nikoho se
nebojíte. Je tak šlechetná, tak laskavá, tak krásná, vždycky čerstvá a mladá, a přesto tak vznešená a důstojná. Uplynulo dvanáct
let, co jsem tady. Je zapotřebí ještě dva roky intenzivní práce, uvnitř i navenek. Uvnitř musíme velmi těžce pracovat během těchto
dvou let, velmi tvrdě, musíme provádět opravdová "tapasja", každý z nás, muži i ženy. A pak uvidíme. Můžu říct, že jsme odvedli
dobrou práci, s malým postrčením, odvahou a vírou jsme dosáhli mnohého. Mějte víru v sebe sama. Ne mentální víra, ale
skutečná cudnost je vírou. Cudnost je upevněním vaší víry. Když máte víru v Boha, jste cudní. Když máte víru v sebe, jste cudní.
Když máte víru ve svou ženu, jste cudní. Proč byste měli mít víru ve svou ženu? Protože jste cudný člověk, tak jak by ona mohla
být necudná? Vaše víra ve vaše dítě - je cudností, protože jste cudní, jak by vaše dítě mohlo být cokoliv jiného? Křišťálově čistou
formou víry je cudnost. A tu můžete mít dokonce i před realizací. Mnozí ji mají. Ve skutečnosti je jako kafr, který, jak víte, je
prchavý a vypařuje se do vůně. Stejným způsobem můžeme říct, že cudnost se přemění ve víru. Pokud nemáte cudnost,
nemůžete mít žádnou víru. Protože buďto se zabýváte svými emocemi, že jste ke Mně emocionálně připoutaní anebo jste ke
Mně možná připoutaní mentálně. Ale jestliže máte smysl pro cudnost, vaše víra bude zjevná.
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1985-0804, O sexu 1 (6 min)

View online.

19850804 - O sexu 1

Takže dnes jsme postaveni před naši sílu vzestupu a před sílu podmíněností, které máme. Když Freud mluvil o podmíněnostech,
tak nevěděl, že do vás vkládá jiný typ hrozných podmíněností, příšerných. Sex není pro lidské bytosti vůbec důležitý, vůbec není
důležitý. Jenom když chcete mít děti. Skutečně - lidská bytost, která je na té nejvyšší úrovni - a bude se oddávat sexu? Svádění,
romantika a všechny tyto nesmysly neexistují v čisté mysli. Je to všechno lidský výtvor. A toto podrobování se tomu je tak
překvapující, přichází z velmi nízkých úrovní uvnitř nás. Pochází to z velmi nízkých lidských bytostí, že tomu člověk takto podléhá.
Měli byste to mít pod kontrolou. A dnes, když vidím kolem sebe, na Západě, který je také částí a součástí stejného tvoření, tolik
zkaženosti, která se objevila, jsem opravdu zděšená. Jak nyní obrátit vaši pozornost k dospělosti ohledně sexu? Když dospějete
ve vztahu k sexu, stanete se otcem, matkou a čistou osobností. Když slyšíte o devadesátileté ženě, která si vezme
devatenáctiletého chlapce, chci říct - prostě nechápete, jaká to společnost způsobila na tomto světě takové nesmyslné chování?
Musíme sami dospět. To neznamená, že mluvím o askezi v mladém věku, to není ono. To je další nesmysl. Ale samozřejmě, že
musíte dospět, a proto potřebujete tapasja (odříkání). Když se něco nedůležitého stane důležitým, a něco tak nedůležitého, jako
cokoliv jiného, co máme - jako například že máme vlasy. Dokonce když přijdete o vlasy, tak to něco znamená. Ale když ztratíte
sex, co je na tom špatného? Je to velmi dobré. Ještě že už je ten nesmysl pryč. Takové plýtvání energií. Tolik zájmu, tolik
drahocenné pozornosti, tolik příznivosti je vyplýtváno na takovouto nesmyslnou věc. K uctění Šrí Ganéši musí člověk pochopit, že
musí dospět. Musíme být dospělí. Musíme jít hluboko do svého nitra, naše pozornost musí jít hluboko dovnitř, spontánně. Jak
můžeme dosáhnout hloubky, když jsme stále jako ubožáci? Jinak je to velký druh oběti nebo nátlaku na lidi. Taková označení a
tlaky vás stály velmi mnoho, velmi mnoho. Zaplatili jste tolik, tolik jste zkusili. Kvůli čemu? Takže se musí změnit priority, pokud
má být Šrí Ganéša uctěn.
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1985-0804, Cudnost (6 min)

View online.

19850804 - Cudnost Magnetem uvnitř vás je Šrí Ganéša. Mnoho lidí ví, že mám ohromný orientační smysl. Tak se projevuje tento
magnet, který je dokonalý. Díky tomuto magnetu se stále držíte, jste nastaveni, po celý čas zaměřeni na svého Ducha. Když
nemáte smysl pro cudnost, budete se vychylovat sem a tam. Znenadání se stanete velmi dobrým sahadžajogínem, zítra z vás
bude ďábel - protože tu není nic, co by vás poutalo k této velké myšlence Ducha. Postavme se tomu. Nyní nadešel čas pro
každého z nás, pro všechny sahadžajogíny, aby pochopili, že největší věcí uvnitř nás není sex, ale cudnost. A tímto duševně
vyzrajete. Je velmi udivující, jak se někteří lidé chovali v Bordi, dozvěděla jsem se to a byla jsem ohromená, jak se takto mohou
chovat před vesničany z Bordi, kteří jsou nevinní, prostí lidé? Nejlepší věcí ale je, že když se oddáváte povrchnímu a
nesmyslnému chování, které napadá vaši cudnost, pak se kupodivu od té činnosti izolujete. Například, když vyplýtváte svůj
benzín, vaše auto se nemůže hnout, - je to tak, něco se vám stane. Neustále pokračujete v obtěžování lidí a mluvíte mezi sebou
velmi povrchně. Proč musíte dělat všechny tyto věci - prostě tomu nerozumím. A pak to končí rozvodem. Pokud nejste cudní,
nikdy neuvidíte, kdo je necudný a kdo cudný, nemůžete to vidět. Všichni jsou stejní: „Velmi dobře, velmi dobře, velmi milý člověk,
velmi milý člověk.“ Chci říct, opravdu posedlí lidé jsou označováni za velmi dobré lidi. Někdy i v Sahadža józe, a já se začínám
divit: „Co se děje, co to je? Jak je možné, že jsou tito lidé takto hodnoceni? Copak to nevnímají?“ Není tu žádné světlo. Dokonce i
když dostanete svoji realizaci, dokonce i když váš Duch vypracovává vaše kolektivní vědomí, i když dáváte seberealizaci druhým,
nejste nikde, pokud nemáte cudnost. Je to jako rozbité zrcadlo, které se pokouší něco odrážet; nikdy nemůže dát správný obraz.
Je to velmi důležité. A musím vám to teď říct. Nastal čas, kdy vám musím říct, že toto je ta potíž v našem životě. Lidé se v první
řadě budou ptát: „Koho si vezmu?“ K čemu ten spěch? Samozřejmě, že manželství je příznivá věc, měla by tu být svatba a
manželství, mělo by existovat kolektivní potvrzení, ale proč? Abychom uctili cudnost uvnitř nás. Takže jsou sezdáni, pak mají
děti. Pak chtějí mít dům, pak chtějí mít toto... Tak naprosto omezené věci stále a stále pokračují a světlo vašeho života se nešíří.
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1985-0804, Nevinnost a mravnost (4 min)
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19850804 - Nevinnost a mravnost

To, co dnes uctíváme, je nevinnost uvnitř nás. Uctíváme to, co je příznivé, což je nevinnost. Nevinnost, která je hluboko v nás - to
je naše povaha, naše přirozenost, se kterou jsme se narodili, je to základ celého tvoření, podstata tohoto tvoření. Takže když
hmota ožila, v pořádku, začalo rozmnožování, přišlo zvířecí stádium, pak přišlo stádium lidských bytostí, které byly primitivní, pak
přišlo stádium, kdy se lidské bytosti vyvinuly. Ne tak, jak tomu rozumíme pod pojmem vyspělý svět - hrůza. Nikdy bych je
nenazvala vyspělými, v žádném případě. Vyspělost není to, co je vnější. Člověk musí chápat, co je to vnitřní vývoj. Jak jsme se
vyvinuli uvnitř? Co jsme získali uvnitř sebe? Všechno, co je hrubé, velké, je jako umělé ... Člověk, který si nerozvinul žádnou vnitřní
sílu ... Řekněme, například, že vám dám mango. Řeknu: "Dobře, teď ho sněz." A vy uvidíte, že má jen slupku a uvnitř nic není, tak
co budete jíst? Budete jíst tuto umělotinu? Cokoliv, co takto vyrostlo, je umělé, je mrtvé. Podívejme se, jaká podstata je ukryta
vevnitř. Jaká je naše podstata uvnitř nás? To je to, co hlásal Kristus - mravnost. Bylo to pro Něj tak důležité. Protože kromě
dharmy, která je rovnováhou, kde je samozřejmě mravnost velmi důležitá - ale pro Krista bylo nezbytné hovořit o vnitřní, hlubší
mravnosti, která je nedílnou součástí bytosti, která není jen naučená nebo přikázaná nebo vynucená strachem, protože existuje
strach z Boha a jeho hněvu. Ale mělo by to být vaše vlastní vnitřní světlo, proto o tom Kristus mluvil. A ten stejný Kristus byl
použit ke zničení nevinnosti.
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1985-0804, Šrí Ganéša 1 (4 min)

View online.

19850804 - Šrí Ganéša 1

Dnes jsme se zde shromáždili při vhodné příležitosti a ve velmi příznivý den, abychom uctili Šrí Ganéšu. Šrí Ganéša je první
božstvo, které bylo vytvořeno, a to proto, aby se celý vesmír naplnil příznivostí, mírem, blažeností a duchovností. On je jejich
zdrojem. Je zdrojem duchovnosti. Všechny ostatní věci jsou toho následkem. Například, když prší a fouká vítr, tak v ovzduší
cítíte chlad. Stejným způsobem, když Šrí Ganéša vyzařuje svoji sílu, cítíme všechny tyto tři věci uvnitř i navenek. Naneštěstí se
ale stalo, zejména na Západě, že to nejdůležitější, základní božstvo bylo nejen zcela opomíjeno, ale i uráženo a ukřižováno.
Takže dnes, přestože jsem nechtěla říkat nic, co by vás rozrušilo, vám musím říct, že uctívání Šrí Ganéši znamená, že se ve svém
nitru musíte naprosto očistit. Když uctíváte Šrí Ganéšu, udržujte svou mysl čistou, udržujte svá srdce čistá, udržujte čistou svou
bytost - neměly by přicházet žádné myšlenky chtíče či chtivosti. Ve skutečnosti, když Kundaliní stoupá, musí být Šrí Ganéša v nás
probuzen, musí se objevit nevinnost, která z nás vymýtí všechny tyto ponižující myšlenky. Jestliže máme dosáhnout vzestupu,
musíme pochopit, že musíme dospět. Lidé jsou nyní zkažení. Z celého západního stylu života je cítit, že lidé jsou zkažení.
Zkažení, protože nikdy neuznávali Šrí Ganéšu.
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1985-0901, Šrí Višnumája púdža, 01/09/1985 (nekontrolováno), UK

View online.

Šrí Višnumája púdža, 01/09/1985, Londýn, UK

Dnešní púdža k Višnumáje, která byla sestrou Šrí Krišny, nebyla jako taková zařazena do plánu mezinárodních púdží, které
děláme.

Ale říkají, že když se pro lásku Boha shromáždí všichni oddaní, také Bůh musí porušit mnoho pravidel. A proto bylo rozhodnuto,
že se tato púdža uskuteční. Alespoň jednou by se měla udělat, myslím, že to byl dobrý nápad. To přání bylo z vaší lásky a z vaší
oddanosti, a tak tato púdža bude provedena. Je to jednoduše spontánní, že jsem teď v Anglii, protože tato púdža, pokud by se
vůbec kdy uskutečnila, bylo by to v Indii. Protože toto je púdža božstva, Višnumáji, jejíž semeno není snadné vypěstovat v
západních zemích. Celé naprogramování šakti bylo provedeno takovým způsobem, že nejprve máme jako šakti Matku,
prapůvodní Matku. Pak máme tři šakti, které z Ní vycházejí, jak víte - Mahákálí, Mahálakšmí, Mahásarasvatí. A pak máme jejich
děti: bratry a sestry. Takže předtím, než byla vytvořena síla, kterou nazýváme manželkou nebo chotí, byla vytvořena síla sestry.

Takže, jak víte, Brahma, Višnu a Mahéša se narodili těmto třem šakti a oni všichni měli sestry. a jejich sestry se vdaly. Jako
například sestra Višnua je Párvatí a byla provdána za Šivu. Je velice důležité pochopit, že tyto tři typy sil neustále působí na
čakry. A když pochopíte tyto tři síly, jak působí, pak pochopíte, jaká je důležitost Višnumáji. Višnumája je silou sestry v rodině.
Takže ženské je silou a mužské je silou pohybu, mužské uplatňuje síly těchto tří sil, které jej obklopují. Takže když se do toho
zapojí mužská síla, všechny tyto síly začnou být nápomocné a spojí se s touto silou. Je velice důležité pochopit sílu Višnumáji,
protože síla Matky ochraňuje vaši nevinnost, protože to je ta nejdůležitější věc. Ochránit vaši nevinnost je silou Matky.

Silou Višnumáji je chránit vaši cudnost. Někdy nechápete, co je cudnost a co je nevinnost. Nevinnost je síla, která nekoná. Jako
elektřina, kterou máme doma. Elektřina existuje, jako v nás existuje nevinnost, ale to konání se děje prostřednictvím cudnosti.
Člověk může říct: "Udělal jsem to velmi nevinně" - ne, nemůže, protože cokoliv děláte, pokud je to nevinné, nemůže poškodit váš
charakter, vaši nevinnost nebo vaši počestnost. Takže ti lidé, kteří říkají: "Udělal jsem to nevinně", se mýlí. Protože jestli něco
děláte nevinně, stane se to cudností. Je-li praktikována nevinnost, stane se cudností. Musíte respektovat svoji cudnost.

Cudnost je silou Višnumáji v nás. Silou Gaurí je čistá panna. Ona se nevdává. Jak víte, když byla Višnumája stvořena, těsně po
svém narození byla zabita Kamsou. Abychom nyní pochopili význam cudnosti uvnitř nás, musíme vědět, že cudnost je základem
všech dharem. Dokud nemáte smysl pro cudnost, nemůžete mít dharmu. Dharma nemůže existovat, protože to je základ. Bude
to domeček z karet. Pokud nebudete mít základ cudnosti, tak se okamžitě zhroutí. Takže cudnost je velice důležitá a na západě
byla po celou dobu napadána.

A proto říkám, že je obtížné zasít semeno cudnosti v této zemi. A že by se to mělo stát. Myslím, že musí být nějaký Božský plán,
že došlo k tomu, že se tato velká púdža má provést tady. Není jednoduché tuto púdžu vykonat. Má být udělána lidmi, kteří jsou
nevinní, lidmi, kteří vedli zbožný život; těmi, kteří byli velmi cudní, kteří si vážili své cudnosti. Ale nyní, protože jste světci, je před
vámi všechno čisté a dobré, protože nyní jste vedli svatý život. Proto ve vás byla probuzena cudnost a cudnost ve vás pracuje
jako Gaurí, jako vaše Kundaliní. Takže když přijdete k podstatě zbožného života, spořádaného života, sahadža jogínského života,
je to cudnost. Nemůžete to rozdělit. Tato cudnost vám dává maryády, takže vás vymezuje.

Proč sedíte tady? Jděte dál, je lepší být vepředu. Neprovádíte púdžu. Pokud provádíte púdžu, tak seďte tady. Jinak raději seďte
dole. Raděj získejte mé vibrace tam, vepředu. Tady, pojďte sem. Takže cudnost je tím, co vám dává maryády, dává vám hranice.
Jak vám dává hranice? Jako když je na obloze blesk.

Když dva mraky, které jsou, můžeme říct, jako sahadža jogíni, vystoupí z moře a čistá voda je v těchto mracích, musí se vypršet.
Když se k sobě víc přiblíží a překročí hranice svého ega nebo spolu bojují nebo se jakkoliv srazí, tak je tam ta cudnost, ten blesk,
který se objeví. Ten blesk, který říká: "Udělali jste chybu. Proč mezi sebou bojujete? Proč překračujete ego jeden druhého?" To je

http://amruta.org/?p=19463


práce sestry. Včera jsme měli mnoho sester. Prací sestry není přidat se na jednu či druhou stranu, ale ukázat, že pokud
překročíte hranice vašeho bratrství, tak tam bude blesk. Tato síla blesku je částí síly Šrí Krišny, kterou ze sebe vyňal. Proto se stal
tak sladkou, jemnou inkarnací.

Vyňal ji a řekl: "Teď ses stala mojí sestrou a pokaždé, když se pokusí chovat špatně, tak to radši vypracuj." A tak se Šrí Krišna stal
tak jemnou a velice - jak to nazývají - romantickou inkarnací. Protože vyňal pryč sesterskou část a vypracoval to. Ale ona byla
stále s ním a pracovala s ním, protože sestra v rodině musí dohlédnout na to, aby bratři nebojovali, aby o ně bylo dobře
postaráno, že je ostatní nenapadají, že jim dává maryády, a ukazuje, jak daleko jít, jak daleko jít. Je to důležité, velmi důležité pro
nás pro všechny, abychom porozuměli, že Freud a všichni tito nesmyslní lidé vytvořili teorie, aby napadli Višnumáju. Abychom
měli všechny druhy divných vztahů, které jsou nemožné, je to špatná věc. Pokud existuje nějaký takový vztah mezi bratry a
sestrami, tak rodina trpí po sedm generací hroznými nemocemi - sedm generací. Pokud existuje další druh freudovského vztahu,
pak rodina musí trpět po čtrnáct generací. Takže omezující síly Višnumáji jsou takové, že je kontrolováno vaše ego, je
kontrolováno vaše superego, vaše rodina je kontrolována. Každý je pod dozorem, pod vedením čisté síly Višnumáji, která existuje
uvnitř nás všech.

A tou nejsmutnější věcí je, že ve všech západních zemích je Višnumája nemocná, naprosto nemocná. Chci říct, dokonce jsem
ztratila sluch na levé straně, až tak daleko to došlo. Protože naprosto chybí smysl pro cudnost. Musíme teď zapomenout na lidi,
kteří nemají žádnou soudnost, ale nyní jsme sahadža jogíni. Takže abychom šli k věci, musíme říct, že mnoho lidí má stále určité
přetrvávající podivné představy, jako například: "Velice se přátelím s tímto pánem", nebo: "Mám dobrý vztah s tím a tím pánem" a
podobně. Pak to není maryáda. Nemůžete mít přátelství s - mezi mužem a ženou, nemůžete, je to zcela absurdní. Na západě je
celá kultura divná; protože, když jdete na večírek, budete sedět po obou stranách s manželem někoho jiného - hrozné! Ale na
východě to tak není, protože Višnumája je proti těmto věcem. Dohlédne na to, aby manželé seděli pohromadě.

Tady, jak víte, cudnost tolik chybí, že se napadají naše levé Višudhi. A když o tom mluvím, napadají se ještě víc. Když říkáte: "Já
nejsem vinen", tak to ve skutečnosti doznáváte Višnumáji, své vlastní sestře, tím, že říkáte: "Já nejsem vinen." Ale ona nemá ráda,
když se cítíte vinni. Manželka může být ráda, když se cítíte vinni. Může se jí líbit, že byste se cítili vinni, protože si myslí, že je její
síla zpochybněna a že má někoho, kdo je jejím rivalem. Ale ne Višnumája, sestra to neříká. Ale bratr a sestra nejsou nikdy
přátelé. Teď, když tady sedíme ve skupině, nebo v jakékoliv skupině, bratr a sestra - oni vědí, že existují jako bratři a sestry, ale
neupnou se k jednomu člověku, nemluví k jednomu člověku, nevytvářejí přátelství se sestrou. Jednou jsme měli velkou událost s
těmi křesťany, jak si pamatuji, a musela jsem tehdy mít alespoň třicet bratranců a čtyři nebo pět bratrů.

Šli jsme na večírek mezi indické křesťany - máme křesťany ze všech vrstev. Myslím, že tam byli nějací pobudové, měli o nás
nějaké poznámky, o sestrách, víte. Nevěděly jsme, že máme tolik bratranců. Všichni vyskočili jak čertíci z krabičky a ujali se toho
a začali ty chlapce bít. A pak jsme si uvědomily, kolik máme bratranců. Jinak bychom to nikdy nezjistily. Někde byli, moc jsme s
nimi nemluvily, mluvily jsme mezi sebou, s kamarádkami, jako dívky jsme se bavily spolu. Najednou jsme zjistily, že máme tolik
bratranců a tolik bratrů. Bylo to nanejvýš překvapující, nevěděly jsme, že tam máme tolik bratranců. Okamžitě vyskočili na
ochranu cudnosti jejich sestry, protože ona je základem jejich cudnosti.

Ale normálně se svým bratrem mnoho nemluvíte, ani bratr nemluví příliš s vámi, nerozvíjíte přátelství. Ale v čase těžkostí, v čase
maryád, v čase, kdy je potřeba probrat něco, co je rodině drahé, přichází sestra. Nedávno mi můj bratr, mladší bratr, napsal dopis,
protože je v rodině problém. Moje matka tam není, a sestra bývá lepší, protože je snadněji dostupná než matka. Matka má tolik
práce s celou rodinou, tolik práce, víte, co všechno dělá. Takže sesterské cítění je důležité. Jen si představte, jak je naše levá
Višudhi nemocná. Samozřejmě je to proto, že jsme se nikdy nestarali o naši cudnost, nevážili jsme si naší cudnosti. V Indii to tak
není. Ženy i muži, všichni si velice váží své cudnosti.

Ptala jsem se několika chlapců žijících v zahraničí, řekli: "I když jsme dělali všemožné špatné věci, které dělali ostatní, nějak jsme
po celý čas věděli, že nejednáme správně." Řekla jsem: "Jak to?" Řekl: "Existuje něco jako sesterský vztah." Ale nyní mohu říct, že
se indičtí muži stávají právě takovými, jako jste vy a ztratili sílu udržet si svoji cudnost. Muži si musí vážit své cudnosti, protože si
myslí, že nic cudnosti nedluží. A pokud neexistuje základ vašeho duchovního bytí, v mžiku se zhroutíte. Proto jsem mnohokrát
řekla, abyste položili svoji pozornost na matku Zemi, na zelenou. Zelená je barvou, na kterou, když položíte pozornost, budete



zachráněni od těchto chyb, kterých se z cizoložství dopouštíte, stále. Díváte se na cizí sestry, cizí manželky, cizí dcery. Takže
vztah, který je teď vyjádřen, jak víte, je vztahem dcery, sestry a matky, což je velice čistý vztah.

Natolik, že... řekněme, že používáte příliš svůj mozek, proč je tedy napadeno vaše srdce? Přemýšleli jste o tom? Proč je
napadeno vaše srdce, když příliš používáte pravou stranu? Jaký je důvod pro napadení vašeho srdce? Toto musíte pochopit, je to
totéž. Řekněme, vztah Šivy k Višnuovi je na dvou úrovních. Zaprvé si vzal za manželku Višnuovu sestru. Dobře? Kdo je potom
sestrou Šivy? Šivovou sestrou je Sarasvatí.

Budete-li příliš pracovat na Sarasvatí, bude napadeno srdce. Má to maryády. Takto došlo ke smíšeným manželstvím, čímž se
vypracoval vztah sestry, aby udržoval maryády vašich čaker. Když je překročíte, dostanete se z ničeho nic doleva nebo doprava,
protože jste překročili tyto maryády. Tento sesterský vztah existoval také u dalších inkarnací. Například Mohamed Sáhib měl
sesterský vztah s - ve skutečnosti musíme říct, že jeho sestra jako taková byla manželkou Alího, ale narodila se mu jako dcera.
Takže se mohou narodit jako dcera, nebo jako sestra. Narodila se jako sestra Nanaka, Nanaki. Narodila se jako dcera
Mohameda Sáhiba. Takže může být sestra nebo dcera inkarnace.

Ale dcera a sestra jsou nevinné, čistá cudnost. Pomyslete na to, jak tito lidé, kteří nemohou rozumět důležitosti cudnosti, jak
mohou vůbec hovořit o nějakých zákonech? Protože zákony znamenají maryády a správný smysl to má prostřednictvím síly
Višnumáji. Můžete říct, že krást věci někoho jiného také není správné, protože to patří někomu jinému. Ale kdo vám to řekne?
Kdo je ten, který vám řekne, že toto je špatné? Samozřejmě, je tu policie, ale kdo to řekl zákonodárcům? Která část nevědomí to
způsobila? Višnumája. Protože jakmile něco ukradnete, cítíte se vinni.

V zákonech je také používáno slovo "vina". A vina přichází z levé strany, což je Višnumája. Tak jak důležité je mít smysl pro
cudnost. Ale my jsme velice rozštěpení lidé a ti, kteří mají morální cudnost, nemusí mít materiální. Ti, kteří mají materiální
cudnost, nemusí mít morální. Morální cudnost přichází první, to je velice důležité, protože je vrozená. A pokud je vaše morální
cudnost plně vyživována, pak automaticky přichází materiální cudnost. Ale výsledek je stejný. Ať v Sahadža józe podvádíte s
penězi, nebo podvádíte morálně, vaše levá Višudhi bude napadena a celý problém začne z levé Višudhi. Například někdo zkouší
podvádět v Sahadža józe, chce vzít peníze Sahadža jógy nebo něco takového.

Okamžitě bude jeho levá Višudhi napadena. Jakmile bude napadena levá Višudhi, začne se chovat směšně, celé napadení bude
odhaleno. Také pokud se stanete nemorální, levá Višudhi bude napadena. Celá ta část viny pochází odtud. Hříchem proti Matce
může být také urážka - jakékoliv odmlouvání Matce. Viděla jsem, že mnoho lidí má zvyk říkat: "Ne, Matko." "Ne" by nikdy nemělo
být řečeno, protože, když řeknete "ne", znamená to, že jdete do levé Višudhi. Síla Višnumáji vám nikdy nebude tolerovat vaše "ne"
jako odpověď na cokoli. Mnoho lidí má zvyk říkat toto: "Ne, Matko." To by se nemělo dít, protože jakmile je napadena vaše levá
Višudhi, všechny čakry na levé straně se stanou slabými, protože cudnost, která je základem všech čaker, je slabá.

Takže jak důležité je pochopit hodnotu levé Višudhi. Všichni máme napadenou levou Višudhi a neuvědomujeme si, že je tak
důležitá. Ale říkáme: "Ó, napadená levá Višudhi znamená, že se cítím vinen." Nechápeme: "Co jsem udělal? Překročil jsem
hranice, proto se tam projevuje. Zanedbal jsem určitý druh morálky. Šel jsem po špatné cestě proti Matce a Otci, proto je levá
Višudhi napadena." Levá Višudhi je ukazatel chyb, špatností a hříchů. Nemůžeme si dovolit mít levou Višudhi, sahadža jogíni si
nemůžou dovolit mít levou Višudhi. Aby k problému přidali, tak kouří a berou všemožné věci.

V Indii berou tzv. tamakhu, což je druh - co je to za listy? - tabákové listy a myslí si, že neudělali nic špatného. Ale levá Višudhi je
napadána. Levá Višudhi je svým způsobem vstupní branou ke všem druhům problémů, které máte. Takže buďte opatrní, abyste
se necítili kvůli něčemu vinni. Navíc je to začarovaný, velice začarovaný kruh. Například někdo udělal něco špatného. Rozhodla
jsem se, že jim to musím říct do očí, ať se jim to líbí nebo ne, je to špatné, velice. Samozřejmě, že se na ně někdy snažím hrát
triky, aby porozuměli, když nechápou, co jim říkám - ale jen do jisté míry.

Ale pak jim řeknu: "Bude lepší, když odejdete. Nemohu vás mít nadále ve svém těle." Takže je vyhodím ze Sahadža jógy. Jakmile
jsou pryč ze Sahadža jógy, má bolest hlavy je alespoň pryč. Viděla jsem, že když ta negativita začne působit, lidé místo toho, aby
se jí postavili, postavili se chybám, jako: "dělám chybu, neměl jsem to dělat, je špatné to dělat" začnou vysvětlovat. Jakmile



začnete vysvětlovat, levá Višudhi začne být jako velká nateklá boule a pak ji není možné vyléčit, není možné ji vyčistit. Takže lidé
začnou vysvětlovat: "Proč jsem to udělal, proč jsem udělal tamto." Jednou je řečeno, že je to špatné, tak je to špatné. Přijmout:
"Dobře, příště to neudělám, je mi velice líto." Ale "lituji" se jeví jako velice obtížné slovo, alespoň pro západní sahadža jogíny a
také pro některé indické sahadža jogíny.

Říct: "Promiň, velice toho lituji." Indové se nikdy necítí vinni, to je dobře, ale oni nikdy neřeknou: "Promiň", takže je to stejné.
Člověk musí pochopit, že když jste udělali chybu, jste lidskou bytostí. Chybovat je lidské a odpouštět je božské. Ale musíte vědět,
že jste chybovali. Jestliže pokračujete ve vysvětlování, pak jedna věc je jistá: Nechápete, že Bůh ví všechno. Pokud říká, že jste
udělali chybu, tak je to chyba. Jak to můžete zpochybnit? Jak můžete říct: "Toto je důvod, proč jsem to udělal, to je ten důvod."
Měli byste to pochopit.

Protože toto je síla elektřiny, musíte pochopit, že vám dá šok. Šokuje vás. A pak si uvědomíte: "Udělal jsem chybu." Tak si sami
nevytvářejte šoky. Nechovejte se způsobem, kterým nakonec skončíte v šoku. Samozřejmě, síla Matky je tak odpouštějící, síla
Sadášivy je tak odpouštějící, že je vám dovoleno, dovoleno a dovoleno chvíli pokračovat v tom, co děláte. Ale bylo to řečeno, bylo
vám vysvětleno, že toto je špatné. Ale předpokládejme, že naprosto překročíte své hranice, pak se náhle objeví Višnumája a celá
věc se odhalí. Budete odhaleni v Sahadža józe. Takže musíte vědět, že ačkoliv tato síla tak hodně pomáhá, vede, zdokonaluje,
vyživuje a ochraňuje, ale jen do určitého bodu.

Jinak je to pouze Ona, kdo vás odhalí, protože od vás již nemůže dále snášet tyto nesmysly. Takže pokud v tom budete
pokračovat, tak dohlédne na to, aby byla odhalena. Viděli jste, že lidé dělali všechny druhy odporných věcí. Znala jsem mnoho
premiérů, všechny ty prezidenty a podobné lidi, když zemřou - odhaleni. Nikdo neříká, že ten a ten člověk byl cudný. Velmi málo
vůdců národů získalo takové osvědčení, že byli cudnými lidmi. Cudnost je pro ně velice vzácným oceněním, protože jakmile
získáte v životě nějakou moc, myslíte si, že máte volnou ruku, můžete být a dělat, co chcete. Můžete být cudným člověkem,
můžete být jakkoli nestoudní, můžete dělat, co se vám zlíbí. Budete jistým způsobem přemoženi myšlenkou: "Mám veškerou
moc, nyní mám velmi dobré postavení." Stane se vám naprosto mylnou domněnkou a zapomenete, že cudnost je tolik důležitá.

Takže čím vyšší má člověk v životě postavení, čím vyšší pozici zastává, čím víc je jeho ego rozmazlováno, tím víc je utlačován
levou Višudhi. Takže takový člověk utíká do levé Višudhi, protože v jádru svého srdce, v svém nevědomí, se cítí vinen. A celá ta
věc se utváří jako vina, vina v levé Višudhi. A když to pokračuje jako vina v levé Višudhi, pak je to obtížná situace, protože takový
člověk se stane nesmírně citlivý. Cokoliv tomu člověku řeknete, cítí se ještě víc vinen. Snažíte se vyléčit jeho levou Višudhi, ale
bude na tom ještě hůř. Je to špatná situace s lidmi, kteří mají levou Višudhi. A tito lidé, kteří mají levou Višudhi, stále něco
vysvětlují. Člověk, který má pravou Višudhi, bude arogantní, ale lidé s levou Višudhi mají velice důmyslný způsob, jak odmlouvat a
všechno zdůvodňovat. Cokoliv řeknete, řeknou: "Ne, Matko, to je takto, to je takhle."

To je jedna věc. Nejen to, tím to nekončí, dá vám to také sarkasmus. Proto na západě lidé nikdy nemluví přímo, je to vždy
sarkastické. Myslí si, že mluvit přímo je hloupé, neinteligentní, že pokud nebudete mluvit sarkastickým způsobem, bude někdy
těžké se dohodnout. Proto mluví velice pokřiveným způsobem. A ta pokřivenost pochází z problému levé Višudhi. Pokud je vaše
Višudhi tak špatná, nemůžete dosáhnout ničeho, co je sladké, co je krásné, co je hodno ocenění. Levá Višudhi nikdy nic neocení.
Ti, kteří trpí na levou Višudhi, nikdy nedokážou ocenit druhého člověka, nikdy. Bude to mít svou řeč, bude si to myslet: "Já jsem
nejlepší," protože to musí existovat, ten problém musí existovat, tak jak?

Je to druh zvráceného ega, které nechce přijmout, že někdo může být lepší než já, že někoho musím následovat, že musím od
někoho brát lekce. Měla jsem mnoho příkladů; Zjišťuji, že obzvláště lidé, kteří jsou se mnou, se velice rychle dostávají do levé
Višudhi, protože mají nedostatky v protokolu. Jakmile začnou chybovat v protokolu, jdou do levé Višudhi. Takže být se mnou je
požehnání, bezpochyby, ale člověk musí být také velice opatrný, abyste nepřekračovali protokoly. Nesnažte se chodit příliš
dopředu, jen abyste se stavěli na zadní. Někteří lidé mají zvyk překračovat hranice a jakmile jsou překročeny hranice, je vytvořena
levá Višudhi. Měla by tu být svatá úcta k vaší Matce, měl by tu být respekt k vaší Matce, což je hlídáno levou Višudhi. Je to velice
skrytá síla Šrí Ganéši, jak to nazýváte, síla Ganéši je levá Višudhi, činná jako cudnost. Síly Ganéši jsou všechny vyjádřeny
prostřednictvím levé Višudhi. Takže ti, co věří v Ganéšu, v čistou nevinnost, musí vědět, že by ve vašem každodenním chování, v
každodenní činnosti, měla být cudnost.



Ganéša je vyjádřen jako květiny cudnosti. A jen si představte, kdyby v božském zákoně nebyla cudnost, jak lidem vymezíte
hranice, jak je dáte do pořádku, jak je vyčistíte, jak zařídíte, aby se vyvíjeli? Řekněme, že roste strom a nemá v růstu žádné
omezení, pouze roste, divoce, nespoutaně. Nemá žádné hranice, co z toho pak dostanete? Nic. Takže abyste učinili člověka
vyšším a vyšším, musíte jej ohraničit. Můj otec dával velice dobrý příklad. Že když vezmete trochu pšenice, tato pšenice... Teď
prosím nevyrušujte. Pokud chcete jít ven, můžete jít, ale nerušte lidi tím, že se přesouváte. Toto je také další věc, víte.

Všechny tyto věci nejsou nic než otřesy levé Višudhi. Víte, všechno toto předvádění se nebo vyrušování, nebo snaha podmanit si
ostatní, nebo suverénní chování, či domýšlivost, všechno to přichází z levé Višudhi, protože chcete levou Višudhi překonat, proto
to děláte. A pak se to k tomu přidá. Čím víc se ji snažíte překonat, tím víc je k tomu přidáno. Nyní vám musím říct ten otcův
příběh, řekl: "Máte pšenici, a když ji rozptýlíte, jednoduše ji promarníte, stejně jako se to děje s pozorností. Ale když ji dáte do
jutového pytle, do nějakého pytle, můžete ji nakupit a může dosáhnout výšky." Stejným způsobem, když promarníte svoji
pozornost bez cudnosti, rozptýlí se; nemá hranice, nemá formu, nemá žádný tvar. Ale jestliže ji ohraničíte, pak se stanete vyšší a
vyšší a vyšší a můžete stoupat výš ve svém duchovním životě. Protože jste lidmi, kteří chtějí vést velice duchovní život, musíte
pochopit, že levá Višudhi musí být napravena. Jak napravíte svoji levou Višudhi?

Někdy jsem z nich velmi unavená, opravdu... velmi, prostě je nechám být. Protože jsou-li napadeni a vy jim řeknete: "jste
napadeni", budou na tom ještě hůř. Jaký začarovaný kruh to je. Jaký je na to lék? Jak prolomit začarovaný kruh? Tím, že se tomu
postavíte. Měli byste říct: "Co, cítíš se vinen? Proč? Bez ustání děláš tu stejnou chybu, znovu a znovu, a přece ji stále opakuješ."
Měli byste si dát všechny injekce.

Ale místo toho mi začnou říkat: "Ne, Matko. Ne, Matko. Ne, Matko." Řekněte sobě: "Ne, jsem to já! Dnes jsem to udělal, zítra to
udělám, pozítří to udělám." Zastavte to teď, zastavte. A zastavte se v tomto bodě. Tak použijte svou sílu Višnumáji. Síla
Višnumáji musí být zneutralizována vašimi chybami. Ale pokud se má (levá Višudhi) vrátit zpět ke své síle, musíte použít sílu
Višnumáji.

Tím, že sami sobě dáte šok. Jen pak to můžete zvládnout. Takže v tomto bodě, v bodě Višnumáji vás opravdu zklamu. Vy to
musíte udělat. A proto jsem přemýšlela o této púdže, že když vy lidé, děláte ke mně tuto púdžu, když cokoliv řeknu, tak to ve vás
vytvoří víc Višnumáji. Ale je to ta nejjednodušší cesta, jak věci zvládnout, víte - "Cítím se vinen" - jste vyřízeni. "Potrestal jsem se,
obvinil jsem se." To je jako u soudu, kde porota řekne, že jste vinni, v pořádku, přijímám to, "jsem vinen", ale žádný trest,
nepřijmete žádný trest. Pokud jste udělali chybu, pak se potrestejte. Existují dva způsoby, jak se lidé trestají.

Jeden z nich je, že se někteří lidé trestají tím, že řeknou: "Teď nebudu jíst." Ale ti lidé, kteří jsou zvyklí nejíst a podobně, se také
mohou stát agresivními s tímto druhem zvyku, aby trápili ostatní tím, že nebudou jíst. Chci říct, že lidské bytosti jsou pokřivené.
Vědí, jak se kdykoli pozabíjet zahnutým nožem. Takže to není způsob, kterým se můžete napravit. Pokud se musíte napravit, pak
se musíte sami sobě správně postavit. Například jste udělali něco špatně, pak byste měli udělat něco, co byste normálně rádi
dělali a potrestat se. Měli byste... pardon, NEměli byste dělat něco, co byste normálně rádi dělali. Napravovat se. Někdo má,
například, velice rád zahrady, květiny.

Když uděláte nějakou chybu, tak se nějakou dobu na květiny nedívejte, prostě zavírejte před květinami oči. Nebo řekněme, že jsou
lidé, kteří rádi zpívají, tak pokud uděláte nějaké chyby, prostě přestaňte zpívat. Takto se musíte šokovat. Musíte vědět, že
Višnumája je blesk, a taková musí být lekce. Nemůže být jemná, jako byl Šrí Krišna. Je to velice mocná věc, kterou vám říkám, a
kéž ve vás Bůh probudí tuto sílu Višnumáji. Je to nejmocnější věc, kterou může lidská bytost mít, je to ta nejpříznivější věc,
stanete se svatou osobností. Je to jeden ze způsobů jak získat Božskou realizaci. Byla to vhodná otázka položená včera ve
správný čas. Ustanovit svoji cudnost - ne tím, že budete dělat bandhany, přijímat si od Matky vibrace a pak se ztratíte, tak ne: vy
sami opravujte sami sebe od rána do večera a stůjte tváří v tvář sami sobě a bez pocitu viny; a učte se novým věcem.

Stále je to sestra, kdo vás učí, po celý čas učí, jak být lepší a lepší a lepší, ne Matka, protože Matce můžete říct: "Ne, Matko." Když
to řeknete sestře - elektřina, dobře? Zkuste dát prsty do zásuvky a bude vědět - žádné vysvětlování! S tímto pochopením budeme



dnes dělat púdžu pro upevnění naší cudnosti. Cudnosti našich emocí a cudnosti naší mysli. Cokoliv jste doposud udělali,
zapomeňte na to, zapomeňte na minulost. To je také velmi důležité - zapomenout na minulost, protože je to velice dobrý způsob
omlouvání se: "Protože jsem měl toto, proto se to stalo. Moje matka byla taková a můj otec byl takový." Matka, otec, teď na
všechny zapomeňte, patříte k této rodině, což je svatá rodina. Lidé, kteří jsou světci, sedí tady, vy jste mezi nimi.

A automaticky tyto zákony začnou pracovat a já vám nebudu muset říkat, jestli se máte s tímto člověkem přátelit, nebo se s ním
přátelit nemáte. Podívejte, neustálý zájem o druhé pohlaví není znakem cudnosti. Chci říct, že je to odporné, naprosto absurdní,
stanete se hloupými. Například někteří muži vědí tolik o tom, co používají ženy, voňavky, to, tamto. K čemu to je? Jste otroky žen,
nebo co? Stanou se znalci v takové nesmyslné věci. Jste muži, žijte jako muži. A ženy musí mít ten smysl pro cudnost uvnitř
sebe, protože ony jsou silami. Proč chcete být jako muži?

Chci říct, vy jste silou v jejich pozadí. A ženy se musí starat o svou cudnost. Proto musím říct, musím se poklonit indickým
ženám, tomu, jak jsou pokorné, tomu, jak jsou cudné, člověk se musí naučit - samozřejmě je mnoho těch, které takové nejsou -
ale ta pokora, kterou mají. Existuje pouze jedna skupina, která by neměla mít pokoru: jsou to inkarnace. Já nemohu mít pokoru,
mrzí mě, že to říkám. Jsou jisté kvality, které můžete mít a těšit se jimi a ctít je, já je mít nemohu. Já se nemohu pokořit, nemohu
to udělat, je mi líto - nejsem k tomu předurčena. Žádná inkarnace nebyla pokorná; oni nemohou, protože nemají žádnou vinu.
Dala jsem tolik vinných lidí do své levé Višudhi, že se mi blokují uši, jak se je snažím očistit. Pokud můžete vyčistit svoji vinu, mé
uši se otevřou, můj problém odejde.

Takže prosím, žádám vás, abyste udržovali svoji levou Višudhi v pořádku. Neciťte se vinni, buďte ve středu. Buďte ve středu,
pozorujte se a postavte se sami sobě, šokujte se, napravujte se. Jen takoví lidé budou stoupat. Další cestou je meditace. S levou
rukou směrem k fotografii, se svíčkou a pravou rukou na matce Zemi to můžete vypracovat. Přiložte svíčku, dejte bandhan vaší
levé Višudhi, můžete to vypracovat. Pokud to ale neděláte ze srdce, stane se to rituálem. Takže zaprvé tomu čelte, zcela se tomu
mentálně postavte, pak dělejte tyto věcmi. Také to pochopte emocionálně, že ty emoce, které máte, by v sobě neměly mít vinu.

Prakticky vzato nebudeme používat všechna ta slova, která ukazují naši vinu - ale pokoru. Pokora je velmi odlišná od člověka s
pocity vinny. Vinný člověk je ten, který je pod nátlakem, pod tlakem, ale pokorný člověk je svobodný. Je pokorný ve své vlastní
svobodě, ve svém vlastním nadšení. Jako stromy, když jsou plné ovoce, jen se klaní matce Zemi. Například, když jdete k moři,
zjistíte, že všechny stromy okolo moře, zejména kokosové palmy, všechny se sklání k moři. Protože moře jim dalo tuto
zvláštnost. Voda, která je v kokosu, pochází z moře. Takže všechny mají ten respekt, tu pokoru k moři. Stejným způsobem, jenom
člověk, který není vinen, bude opravdu pokorný.

Protože vinní lidé, jak jsem vám řekla, jsou agresivní svojí jízlivostí, svými zlými slovy, svým odmlouváním, vysvětlováním. Ale
pokorný člověk je svobodným člověkem, svobodný být pokorný, svobodný být milý, být jemný, milosrdný. A takovým druhem
sahadža jogínů musíte být. Tak, že když vás lidé potkají, budou ohromeni vaší pokorou. Ale pokora nemá žádnou podlézavost -
nevinnost a pokora. Já tuto kvalitu úplně postrádám. Nemohu být pokorná a vy byste se nikdy neměli pokoušet mě pokořit,
protože to se nemá stát. Ale nikdo nemůže říct, když mě potká, že ve svém chování nejsem pokorná. Počínám si jako velmi
pokorný člověk. Mohu se chovat jako velmi pokorný člověk, ale abych byla upřímná, nemám v sobě žádný druh pokory, žádnou
pokoru.

Soucit je odlišný od pokory. Pokora je lidská vlastnost, je to výjimečný rys, který mají jenom bhaktové. Pouze bhaktové ji mají, je
to tak nádherná vlastnost - koupat se v záplavě požehnání. Ten, kdo dává požehnání, nemůže být pokorný, protože nic nemůže
přijmout. Jsou to pouze lidské bytosti, které jsou pokorné a které si to mohou vzít, dosáhnout toho a přijmout to. A člověk, který
nemůže brát, je tak sám, tak sám. Takový člověk se s nikým nemůže sžít, protože musí dávat a dávat a dávat. Je tak osamělý a
musí všemu čelit sám. Jen ti, kteří jsou pokorní, mohou být vzájemně přátelští, mohou vzájemně sdílet své problémy. Já nemohu,
protože vy nemáte řešení.

Já musím vyřešit svůj vlastní problém. Takže jen pokora vám může pomoci se vyjádřit a rozumět si s vašimi přáteli, s každým,
sdílet své nesnáze. Ale znovu vás musím varovat, protože se to stále děje - vaše pokora by neměla být solidární. Pokora
znamená být odpoutanou osobou, je to odpoutaná vlastnost. Není to kvalita, která se připoutává k jednomu nebo druhému



člověku. Je to prostý způsob života, kde nejste zbytečně arogantní, nekřičíte na lidi. V Indii říkáme, že kráva je pokorné zvíře.
Dává mléko, všechno poskytuje, nikoho nenapadá. Takže pokora je pro vás takový dozor. Samozřejmě, někdy lidé využívají
pokorné lidi, nevadí.

Dokud jste neztratili svou pokoru, je všechno v pořádku. Ale lidé svou pokoru ztrácejí. Když se je lidé snaží trápit, stanou se
"levo-višudhoví" a pak ztrácejí svoji pokoru. A to je něco, co by člověk ztratit neměl, protože pokud si máte udržet spojení s
Božským, musíte být pokorní. Jinak to nejde. Pokud nejste pokorným člověkem, nemůžete vztah udržet. Chápejte, dvě kvality,
jako zástrčka a zásuvka. Zástrčka musí být zástrčkou, zásuvka musí být zásuvkou. Stejným způsobem, pokud máte od
Božského něco získat, musíte být pokorným člověkem. Arogancí nezískáte nic, agresivitou nezískáte nic, pomocí ničeho
takového.. Někteří lidé také cítí, že: "Miluji Matku", ale ta láska musí být vyjádřena pomocí úplné pokory.

Je to jediná možnost, je to jediná cesta, kterou se mi můžete přiblížit, jiné cesty není. Takže dnes skončíme na velmi vysoké
úrovni. Je to začátek Božské realizace. Ale musíte se mnou zrychlit. Není jednoduché se mnou držet tempo, takže se mnou
musíte zrychlovat. Pokud máte směřovat k Božské realizaci, nejprve upevněte svůj smysl pro cudnost a pokoru. Nechť vám Bůh
žehná! Nyní začneme naši púdžu. Můžete omývat moje chodidla, jestli chcete. Musí být Ganéša púdža; jednou Ganéša stótra.

Musíte kvůli tomu soudit sami sebe. Chci říct, musíte se soudit, ne přijímat vinu, ale soudit sami sebe: "Jsem typem člověka,
který je postupuje kupředu, jdu stále vpřed? Nevyskakuji vždy před všemi ostatními? Zkouším být arogantní k Matce? Říkám
Matce "ne"? Chovám se tak?" Všechno to uvnitř sebe sledujte. Není to pro ostatní, je to pro vás, abyste pochopili: "Kam až
zacházím? Jsem příliš troufalý, jsem domýšlivý? Dělám věci, které bych dělat neměl?"

Takto do toho vnikněte, jsou to příznaky, příznaky přicházející zevnitř. A jakmile pochopíte své příznaky: "Ó, já jsem takový.
Dobrá, už nikdy víc." Postavte se tomu, přikažte si. Jakmile řeknete: "Nejsem vinen," neznamená to, že se tomu nepostavíte,
čelíte tomu. V pořádku. Budeme omývat Chodidla. Lituji, ale dnes mě mohou uctít pouze panny, pouze opravdové panny mě
mohou uctít - malá děvčátka, jestli tu nějaká jsou. Haló, tam jsou, přicházejí. Pojďte, pojďte, pojďte, všechny děti.

Přijďte sem. Pěkné šaty! Aha! Aha! Ó, pěkné šaty, Athéno! Pojď! Kde jsou ostatní? Pojďte, všechny děti, všechny děti. Pouze děti
to mohou udělat. V pořádku, sedněte si, posaďte se.

Pojď dopředu. Ó, někdo má sárí! Všechny děti. Posaďte se, posaďte se, posaďte se. Všechny děti se posadí tady, ano? Ahoj,
Indie, jak se máš? Pozor na tu svíčku, ano? Můžete ji dát trošku na stranu? Docela se bojím kvůli dětem, pak ji můžete zapálit.
Děkuji.

Přichází jich víc, přicházejí. V budoucnu jich budeme mít mnoho a možná vy všichni budete muset sedět venku. Nyní sedí venku
ony; za nějakou dobu budete muset všichni sedět venku! To by bylo nejlepší! Všechny řeknou: "Ven, ven!" Nechte je vyrůst!
Přichází nová armáda. Myslím, že máš... můžeš to udělat. Dejte mu to, udělá to, zrovna to udělá. Udělá to teď opatrně.

Pojďte, pojďte. Gavine, posuň to na obou stranách, jen trošku. Haló, pojďte, tudy. Nuže, všichni ti malí by měli jít dopředu první,
všichni malí sem. Vy všichni jste malí, ano? Tak, kdo je nejmenší? Přijde ještě někdo? Posaďte se, sedněte si. Dobře, pojď sem,
chceš jít sem? Dobře, pusť ho sem, ano?

Nechte to být. Přiveďte ho. Všechny dívky by měly jít první a všichni chlapci potom. Uděláme to tak, nebo dáme malé chlapce
první? Malí kluci, to je lepší, že? Vy jste sestry konec konců. Tak nechme malé chlapce první, dobře. Všichni malí chlapci a pak
půjdou sestry. Tak, kdo jsou ti malí chlapci? Aha, všichni.

Sestry musí chvíli počkat, ano? Podívejte, podívejte na to, jak snadno je to přijatelné. Všechny sestry - ona je sestra - pojďte sem,
všechny sestry půjdou dozadu. Rozuměla tomu? V pořádku, stůj tam. Dobře, řekni jí to. Stůjte tam. Vy pojďte dopředu. Dobře.
Všichni chlapci pojďte.

Pojďte sem. Všichni chlapci budou omývat, všechny sestry počkají. Není tam víc chlapců? Víc jich není? Pojď, pojď! Dobře. Teď



všichni. Pokud je tu Patův syn, můžete ho zavolat, Patův syn, dobře. Udělá to. Všichni ostatní se posadí.

Dobře. Teď všechny sestry, všechny sestry se nejdřív posadí. Pochopte, chlapci omývají první, ano? Všechny sestry budou stát
tam, aby se postaraly o chlapce. Pojďte sem. Chlapci musí jít sem. Pojď, pojď. Dobře, nechte ho ať si sedne, je to chlapec. Pojď
sem, posaď se, jsi chlapec! Á, jsi chlapec?

Chlapci se musí posadit. Když si sednete, on si na chvíli sedne, sedne si. Je to hodný chlapec. Nebude se stydět; nikdo se tady
nebude stydět, ano? Teď sem pojďte, všichni chlapci, ti, kteří se stydí, nejsou chlapci! Ne, on je chlapec, je hodný. V pořádku.
Když jste chlapci, neměli byste se stydět. Stydí se jen děvčata. Stydí se.

To je v pořádku, nenuťte ho, to je v pořádku, nenuťte děti. Je tu Ross? Není tady? Pojď sem. Postarej se o tuto stranu. Dej mu to,
aby mohl omývat. Budeš omývat moje Chodidla. V pořádku, pojď sem. Řekněte mantru... jen ji řekněte. Do svých rukou.

Prosím, nech mu to, a ty budeš omývat moje Chodidla, ano? Dej pozor. Vidíš, proto jsem tě zavolala, protože jsou to malé děti.
Teď omyj má Chodidla. Řekni jim, jak mají omývat. Teď jeden po druhém, pojďte. Omývejte má Chodidla. Ano, Márkandéjo,
omývej, v pořádku. Pojďte všichni omývat. Omývejte, omývejte důkladně.

V pořádku, uděláme druhou skupinu, ano? Příště uděláme taky druhou skupinu. To je dobré. Tři ji, tři ji teď. Tři ji, tu taky. Pojď,
omyj má Chodidla. Dennisi, nech je, aby omývali moje Chodidla. Pojď, myj, myj. Tak pojď - haló! Pojď, omyj má Chodidla.

Omyj má Chodidla. Dobře. Dobře. Teď by to měli udělat další chlapci, ano? Omýval jsi? Dobře, teď by měli omývat další chlapci.
Už jsi omýval, Hanu? Omýval jsi? Dobře. Větší chlapci.

Pojďte. Nechte je omývat, ano? Nanaku? Nech je teď omývat, ano? Teď vstaň. Vstaneš? Márkandéjo? Nech je přistoupit, ano? To
je dobré. Ty taky, Hanu?

Nech je přijít. Ano? Pojďte dopředu. Pojďte sem. Hotovo, ano? Teď ať přijdou dívky. Teď přistoupí dívky. Ať chlapci odejdou,
chlapci musí jít. Ty jsi neomýval? Dobře, řekni mu, ať omývá.

Pojď sem, omývej. Takže vy všichni byste teď měli vstát a nechat omývat dívky. Dobře, všichni si teď stoupnete? Chlapci musí
umývat. Myslím, že omýval. Omýval jsi? Ne? Dobře, pojď, pojď. Dej vodu sem. Ať přijde.

Dobře, pojď dopředu. Ať sem přijde. Dobře. Vstaň, Nanaku, vstaň. Danjo? Jen chviličku, minutku. Někteří - zavolám vás jednoho
po druhém, ano? Teď omývej. Omývej teď, omývej. Pomoz tady.

Hotovo! Teď, nechte přijít ostatní. Teď vstaňte. Teď musí přijít dívky. Všichni chlapci musí jít. Nanaku, teď vstaň, pěkně vstaň.
Pusť děvčata. Nuže, pojďte. Kde je Olympie? Ty zůstaň tady.

Zůstaň tady. Dívky musí zůstat. Chlapci mohou jít. Teď musí odejít, protože toto je dívčí púdža. Obě ruce. V pořádku? Nyní si otři
ruce. Dobře, dej si je na hlavu. Všechny dívky musí sedět tady. Olympia, kde je?

Už jde. Sedněte si, sedněte si. V pořádku. Olympio, pojď. Všechny dívky. Omývala jsi, ano? Omývala, dobře. Vezměte si toto,
vezměme toto. Nyní řekněte jména, přímo 108 jmen, protože to jsou opravdu jména Gaurí. Důkladně.

Třete důkladně. V pořádku. Ne, ne. Musíte říkat moje jméno, Gavine, jinak neproudí vibrace. Musíte ji říkat celou - co nadělám,
protože to je hranice. Chceš to udělat? Můžeš přijít. Buď opatrný, ano? Protože všechno bude na fotografii. Teď jen minutku, jen
chviličku.

Každého požádám o pomoc. Teď nebojujte. Každý to udělá. Děvčata odejdou. Jen to polož sem. Mnohokrát vám děkuji. To je v
pořádku, promni si takto ruce. Všechny ruce budou červené. Všude. Takto je všude tři, všechny prsty.



Dělejte to svým srdcem, protože co se tu děje, je všechno mentální. Dělejte to svým srdcem. To, co říkáte, říkáte mně; sedím před
vámi - šťastní lidé! Dělejte to srdcem, jen pak to bude - otevřete své srdce a dělejte to srdcem. Pokračujte! Bez pocitů viny, to je
důležité. Sárí Višnumáji je velice krásné. Ukazuje dva druhy oblaků a světlo mezi nimi. Je to francouzské. Velký význam.

Francouzské sárí pro Višnumáju. Jen řekněte "Višnumája" - to je vše. Dnes není púdža k Šivovi a bez púdže k Němu, jak můžete
říkat Jeho jméno? Jen řekněte Višnumája: "Tvaméva sákšát Šrí Višnumája..." Nechť vám všem Bůh žehná! Se jménem Šivy obě
mé nohy úplně zmrzly. V pořádku. V pořádku. Pokloňte se. Nechť vám všem Bůh žehná. Nechť vám všem Bůh žehná.

Nechť vám všem Bůh žehná.

Matko, bylo tu takové napadení srdce posledních dvacet čtyři hodin.

Otevřete svá srdce, o to jde. Proč neotevřete svá srdce? Otevřete svá srdce. Pro povrchní věci, nesmyslné věci svá srdce
otevíráte, proč ne pro Boha? Otevřete je. Stali se z vás lotosy, ale otevřete ten lotos. Měl by přijít den, kdy bychom měli mít v
Anglii Šiva púdžu, nechť takový den přijde! Ale vykonat Šiva púdžu není jednoduchá věc, víte. Už jste dosáhli jedné úrovně -
Višnumáji. Otevřete je.

Dokud neotevřete své srdce, nemůže být otevřena vaše Brahmarandra, vaše Sahasrára nemůže být otevřena. O co se strachujete
- o oběd? Můžu zastavit všechny jejich hodinky, jestli chcete! Dobře. Nuže, pojďme, dejme si ho. Raděj teď. Nuže, běžte se
naobědvat. Po obědě budu tady? Ano, zůstanu tady. Vy všichni běžte, já budu tady.

Řekla jsem vám, že jsem právě zastavila jejich hodinky! Jestli chcete, můžete mi dát dárky a pak bude čas na oběd. Co je to? Šrí
Mátadží, to je dárek z Rakouska, abychom vyjádřili naši - chceme Vám poděkovat, že smíme být tady a toto je ručně vyrobená
váza... Tak krásná měla by se hodit k figurkám z Rakouska, které jste dostala v Brightonu. Taková nádhera! Mnohokrát děkuji,
děkuji. Už jste z Rakouska přivezli tak krásnou hudbu, co ještě chcete přivézt? Co je tohle? Dárek z Francie, Matko. Za co?

S veškerou naší láskou. Za Vaše požehnání. V pořádku. Raděj mi to Otevřete. Šrí Mátadží, vytvořili jsme časopis v italštině, aby
se lidé dozvěděli o šíření Vašich přednášek, a byli bychom rádi, kdybyste ho požehnala. Nechť vám Bůh žehná. Ó, velice krásné
vibrace! Ohromné vibrace. Protože jsou uvnitř Vaše přednášky. Přeložili jste je?

Takové vibrace. Ano? No ne, takové vibrace v této knize! To je první kniha svého druhu, to je první kniha mých přednášek s
výjimkou "Nirmala Jógy" - první kniha. Ano, v italštině. Jmenuje se "Bílý kůň". Chceme dát jednu kopii každé zemi, možná je tam
někdo, kdo mluví italsky. Přijeli jsme sem, a rádi bychom předali tento rakša bandhan z Itálie. Dobře. Co je tohle?

To jsou listy z naší zahrady. Je to olivovník. Dobře, krásné! To je ale nápad, dát olivovou větev. Nechť vám Bůh žehná. Toto je od
mé ženy, Šrí Mátadží. Od tvé ženy. Ó, to je příliš! Je to vyrobeno v Gienu. Gien je město, kde se to vyrábí.

Gien je jméno města, kde se vyrábí keramika. Jak se hláskuje Gien. Gien. G-i-e-n. Gien. Opravdu? Dokonce i teď to dělají? Ale to je
moderní. Nádherné! Jinak francouzské umění upadá. Velmi překvapující!

Jaká krása, jaká krása, jen se na to podívejte. To je květina, kterou má rád Šrí Ganéša. To jsi udělal ty? Nádherné. Nádherné.
Velmi povedené, mnohokrát děkuji, děkuji. Nádherné. Máme takové umělce, to jsem nevěděla. Ohromné! Mnohokrát děkuji.

Podívejte na tohle. Já už jím francouzský sýr a vy jste mi dali takový velký kus, je na celý rok! Děkuji, děkuji. Můžete to dát tam?
Co je to? To je z Holandska. Co je to? Co je to? Zase sýr. Děkuji.

Ale vy mi vždycky dáváte dárky. Od vás všech? Ó, to je krása. Máte cit pro krásu, musím říct, opravdovou krásu. Je to krásné,
děkuji. Gregoirova žena mi dala taky tak krásný, budu ho mít s tamtím. Děkuji. Ceny stoupají! Višnumája. Ha, to je Višnumája,



duha je Její syn.

Po duze nebude žádný - je to známka toho, že nebude žádný další blesk. Když vidíte duhu, pak už nebude žádný blesk, to je
záruka. Nádherné, nádherné, nádherné, nádherné! Nevím, co říct. Mnohokrát děkuji. Nádherné. Nechť vám Bůh žehná. Jen to
dejte na tuto stranu. Otočte to. Odstraňte sárí.

Odstraňte sárí. Velmi malý, Matko, Šrí Ganéša to pro mě našel. Ó, opravdu? Šrí Ganéša nemůže být malý. Je velmi jemný. Je v
každém atomu a je všude, že? Mnohokrát vám děkuji. Nechť vám Bůh žehná. Vedete si velmi dobře, musím říct, v Sahadža józe.
Jsem velmi šťastná.

Co je to? Je to tak krásné, povím vám, ale není třeba to otevírat. Je to tak nádherné. Nádherné. Jen je nechte se na to podívat. To
jsi udělala ty? Tak krásné. To není Šrí Ganéša. Je to ozdoba Šrí Ganéši. Je to příliš drahý dárek, abyste ho dávali - korály a perly -
to je příliš.

V pořádku, budu to opatrovat. Děkuji vám. S těmito púdžemi získám hodně věcí, že? Protože když mi dáte peníze, můžu něco
koupit, i tak to na vás může pracovat, ale co dělat s těmito dárky - stávají se mojí trvalou součástí. Děkuji. Co je to? Opět něco
malého z Brightonu? Hestere, to je opravdu úžasné. Ó, to je příliš, příliš, příliš. Ó, jak je to symbolické, jak symbolické.

Zopakuj to pro ostatní nahlas. Říkám, Šrí Mátadží, to je pro Matku všech bratrů a sester, dětí času rozkvětu. A Matko, kéž jsme
Vašimi květy. Ó, to je příliš dobré. Mnohokrát děkuji. Je to nádherné, příliš nádherné. Matko, s Vaším požehnáním, jsem na Vaši
počest otevřela obchod a pojmenovala jsem ho "Matčina láska". A včera bylo nejvelkolepější zahájení mého života. Obchod je
překrásný. Kde?

V Seafordu, blízko Brightonu. Aha. A tady je logo, a doufám, že se dostane do celého světa. Všechny mé věci byly navrženy tak,
že nesou Vaše jméno. Ó, to je dobrá myšlenka. "S péčí pro Tebe a Tvé děti" - výborně! Vždycky myslím na to, že bychom měli mít
pořádný obchod, protože je tu obtížné sehnat bavlněné oblečení, že? Mám dívku, která pro mne šije, ale ráda bych také měla
hotové věci. Zkusím říct, že jsi přišla z Indie. Nechť ti Bůh žehná.

Nechť ti Bůh žehná. Nechť ti Bůh žehná. Děláš velice dobrou věc, nechť ti Bůh za to žehná. Tady se totiž o děti moc nestarají, jak
jsem si všimla; vyžadují mnoho pozornosti. Co je to - znovu? V pořádku. Co je to? Od Lausanne? Tak krásné, tak dobře udělané.
Děkuji.

Nebyla jsem připravená, ale přináším Vám něco, co pochází ze země, kde jsem se narodila. Odkud? Z Afriky. Je to magnetický
kámen a zachycuje negativní vibrace. Vidím. Měla jsem ho na krku, tak doufám, že v něm není moc negativit. Ó, to zvládnu.
Nechť ti Bůh žehná. Co je to? Šrí Mátadží, to je kolektivní úsilí sahadža jogínů z Mnichova.

Ve skutečnosti je to spíš dárek pro nás, než pro Vás. Mohla byste tomu prosím dát požehnání? Co je to? Je to velmi dobrá
fotografie, myslím, velmi dobrá. Pro lidi zvenčí je to velmi dobrá fotografie. Nechť vám Bůh žehná. Velice mateřská. Děkuji,
mnohokrát děkuji. Hotovo? Máme čas?

Něco tu ještě je. (Přistupuje skupina jogínů z Belgie a Holandska.) Dobře. Některé z nich už znám. Dobře. Jsem tak šťastná, že
jste všichni mohli přijít, to je to hlavní. Je to ta největší věc, že jste dnes všichni mohli přijít na tak významnou púdžu. Podle
Warrena jsou lidé z Bruselu a Holandska velmi pokorní. Jsou velmi pokorní k duchovnosti a média jsou také velmi dobrá. Takže
si myslím, že dnešní púdža se uskutečnila vlastně kvůli vám.

Říká, že jsou to velmi pokorní lidé, média jsou velmi pokorná a opravdu tam funguje určitý druh pokory. Takže, co je to? Pojďte
sem, pojďte sem. Jak se máš, Dominiku? Co to neseš za složku? Co je to za složku? Kdo napsal ten článek, novináři? Líbilo se
jim to? Dobře, dobře. Proto říkají, že jsou média hodně nápomocná, to je ono.

Co je to? Překlad z vlámštiny, ale ne z francouzštiny, Matko. Je to pěkný článek. Velmi dobrý, velmi věcná reportáž, žádné



překrucování. Dobře, tak to je ono. Šrí Mátadží, před dvěma roky, jsme ve Francii udělali fotokopii Vašich lotosových chodidel a
tento plakát jsme dali do obchodu na kopírování. A oni všude rozeslali svoji nabídku tohoto obrázku Vašich lotosových chodidel,
aby ukázali, co dokážou dělat s fotokopiemi a také... Matko, víte, že kopie chodidel, kterou Francouzi přivezli z Indie a všude ji
distribuovali - to byla tato fotokopie. A tu stejnou fotokopii nyní používají jako ukázku propagačního materiálu. Tu, kde je jedna
noha trochu přes druhou? Ne, Matko.

Kterou? Která chodidla? Ta s bílým kobercem, můžete se podívat. Vše, celá púdža? Se zářícím zlatem na Vašich chodidlech. Aha,
opravdu? Kde jste to viděli? V Bruselu. Opravdu? Takže to dělají v Bruselu?

Ano a myslím, že všude, po celém světě v rámci této společnosti, která se nazývá - ta francouzská společnost se nazývá "Happy
Door Color." A oni to posílají z Francie do celého světa? Myslím, že ano. Víte, dávají ukázky své práce a Vaše chodidla jsou na té
ukázce. Ano? Taková legrace, že? Díky mým chodidlům to muselo vyjít dobře, takže teď využívají reklamu. Neplatíme za to, ale
máme z toho užitek! To je dobře - to, že se má chodidla dostávají všude, je to nejlepší! Je to skvělé, opravdu.

Je tu jedna pozoruhodná věc, Matko, na Belgičanech a Holanďanech, získáváme teď lidi z profesionální úrovně. Je to v Sahadža
józe opravdu zajímavý trend, nezískáváme jen hippie a lidi vyznávající alternativní kulturu. Je to velká změna. Ne, nějaké máme,
ale myslím si, že ti hippie jsou velmi milí. Jsou to milí lidé, jsou tak milí, opravdu. Je to takové požehnání, tady být; Opravdu jsem
byla velice šťastná, protože se to velmi dobře vypracovalo. Teď se musíte představit, ano? Začněte, jeden po druhém. To je Henry
z Bruselu. Hned za ním je Jeanine.

Ve skutečnosti je z Holandska, ale žije v Bruselu. Sotva čtyři týdny po té, co se s Vámi setkala, vysvětlovala novým lidem,
vysvětlovala jim vše o Sahadža józe; byl to tak pěkný program. A také překládá do francouzštiny. Je velmi dobrá. Kde jste byli
všichni ztracení? Nevím, najednou jsem zjistila, že se všechny moje děti ke mně vracejí! V pořádku. On je učitelem jógy a chce
pomalu přistoupit k Sahadža józe. Jóga se musí používat, ale určitým způsobem. Když Kundaliní stoupá, musíte vědět, které
čakry jsou napadeny a co musíte napravit.

Dokud nevíte, co je s vámi špatného, nevíte, co napravovat. Stejným způsobem byste měli vědět, co je špatného s ostatními.
Takže pokud máte to vědění, pak víte, kterou čakru musíte napravit, jak ji napravit, které mantry máte použít. Všechno je to velká
věda a takto je třeba tomu porozumět, protože bez Kundaliní to není věda se spojením (s Božským), je to pouhý zmatek. To je
Herman z Antverp. Ó, ano. V Antverpách jsem také již byla. Jsou tam někteří lidé, se kterými jsme se všichni setkali, ale je velice
obtížné se k nim dostat. Telefonují, aby měli knihu, Gregoirovu knihu. Tuto Gregoirovu knihu?

Četli jste tu knihu a takto jste přišli? Ano. Je několik lidí různě po Belgii, ale nemohou přijít do Bruselu. Ó, skvěle! Dobře. Chtěli jste
se rozšířit. Jak se má Natalie? Chystá se na India tour. Dobře. To je dobře, to je dobře.

Myslím, že by měli zvládnou na India tour jet. Kolik? Opravdu? Domluvte čtrnáct, třináct není dobré číslo! Zkuste jich domluvit
čtrnáct. Jen z Belgie? Šrí Mátadží, řekl jsem jim, že jako malá výjimka se mohou přihlásit trošku později, protože... Ano, mohou.
Jen, víte, nyní tu nějakou chvíli budu, mohou. Ale víte, je to příležitost, velká příležitost. Nevím jak příští rok, jaká bude příští rok
situace, protože to bude velice zajímavé a dobré, způsob, jakým cestujeme a podobně.

Chci říct, nemůžete to ani o trochu vylepšit, program je jen na tři týdny. Víte, je to třítýdenní program, nemůžete to zkrátit, že?
Tady je Heidi. Je báječná, řeknu vám. A její matka z Jižní Afriky také. Máš báječné dítě. Ahoj! Jak se jmenuješ? Marilise. Šrí
Mátadží, její otec byl po nějakou dobu v Himalájích, otloukat si hlavu o kameny.

Himálaj je tady! Ale teď přišel do Sahadža jógy. Ale oni jsou hledači, víte. Byl dost ošklivě pošramocen lámy a teď zrovna kvůli
tomu trochu trpí. Ti lámové jsou hrozní lidé. Doufají, že půjdou do Indie. Uvidíme. Nedělejte si starosti. Není žádný spěch, ale
myslím, že když to budete moct zařídit, tak to bude dobré; protože člověk se velice dobře usadí v Sahadža józe, jakmile jede do
Indie. A protože Indie, je to velmi odlišná země, kam cestujeme - to u lámů a jim podobných nenajdete.

Tady je Nina. Ve skutečnosti je židovka, poloviční židovka. Je z Bruselu, ale je Francouzka. Mluví francouzsky. Ano, vypadá



mladší a mladší, myslím. Že ano? Velmi se změnila. Všechny její vrásky zmizely - vypadá teď mnohem mladší. Představíš
všechny? To je Claudine, Danielova matka.

Chystá se na Kanárské ostrovy a chtěla by vědět víc. Ty! Ty se chystáš na Kanárské ostrovy? A vezmi tam s sebou Sahadža jógu.
Ty Kanárské ostrovy. Dobré místo. Nuže. Nina by Vám ráda něco dala. Ano, dala jsi mi - proč jsi mi dala? Ráda bych si to nechala,
dobře?

Postarám se o ně. Jsou to hledači? Oni přijdou, neboj se. To jsou Rene a Anya z Bruselu. Je doktor a osteopat. Osteopat?
Studoval v Anglii. Opravdu? A nyní se velice aktivně zapojil do Sahadža jógy v Bruselu. Ano.

Ano. Útočí to ze všech stran: problémy se svaly, s kostmi, existuje tu tolik problémů díky těmto negativním silám, které jsou
mimo dosah medicíny. Chápejte, protože je-li to Múládhára, nepochopí to, nepochopí roli nevinnosti. Tolik nemocí pochází z
Múládháry, tolik. A nemají žádné východisko. Ale dát se na něco takového, je to pro ně obtížné, zbavit se svých vědomostí.
Protože to je vědění o vědění, dostat se k jádru věci, víte - a pak se celá věc změní, je to velmi zvláštní. Pracuje to. Potřebujeme
osteopaty, skutečně u všech je Višudhi tak špatná, že jen chudák Warren napravoval všem Višudhi. A nyní to můžete dělat také!

To jsou, vzadu, Marie-Louise a Jack. Jak se jmenují? Z Bruselu. Nerozumím tvé výslovnosti. Marie-Louise, děkuji. Jen že říkají "h"
místo "r", že? Místo "Marie" řekli "Mahi"? Dobře, protože, víte, "Marie" je "Mary" a byla z ní "meha"; "meha" znamená v sanskrtu
„déšť“. Dobře? Tak jak se máš?

Vypadáš taky mnohem mladší. Jak se cítíš? Představte si, předtím, než jsem jela do jakékoliv západní země, nejprve jsem byla v
Belgii a v Holandsku, v roce 1965. Vzpomínáte si, v Holandsku oslavovali sté výročí, nebo tak nějak, zahradničení či něčeho
podobného, v roce 1965, víte to? Měli obrovskou výstavu, tam jsem se byla podívat. Pak jsem jela do Hamburku a v Hamburku
měli sto let hamburských lodí. Tak měli obrovskou, velikou - jak tomu říkáte, oslavu s petardami a množstvím ohňostrojů,
všechny možné věci, což byl báječný nápad. A všichni jsme byli na řece, na lodi a odtud jsme se na to dívali. Nikdy jsem neviděla
takový ohňostroj: rozpadal se ve stromy, květiny, ovoce, všechno - ten oheň, víte - udělali takový speciální. Takže to bylo v
Hamburku a v Holandsku jsem byla na této ohromné výstavě, neskutečně rozsáhlé.

Měli tam vodotrysky a malá jezírka a kolem malé říčky a mosty, nádherné, a všechny tulipány a všechno, nádherné, byly tam
všechny druhy květin. Nejkrásnější podívaná, jakou si člověk dokáže představit, květiny a zahrada. Nuže... Nechť vám Bůh žehná.
To je Chandra. Má pozoruhodný příběh, Matko. Narodila se tradičním indickým rodičům v Holandsku, prakticky má holandskou
krev. Opravdu? A našla podstatu hinduismu v Sahadža józe. To je velmi krásné. Je to pravda.

Bezpochyby. Víte, jak je s každým náboženstvím nějak nakládáno, pouze prostřednictvím Sahadža jógy pochopíte, že všechna
jsou pravdivá, všechna jsou pravdivá. Každé z nich mělo pravdu, bylo správné, naprosto spojené s ostatními. Ale pro to se musíte
stát Duchem, jinak to nedokážete pochopit. Ale existuje jediná velice dobrá věc na indické filozofii, a to že po celou dobu
nemluvili o ničem jiném, než o duchovním vzestupu a o sjednocení se s Duchem - o ničem jiném. Nejdůležitější je první. A také
mluvili o Božstvech. Ale Buddha dokonce nemluvil ani o nich. Řekl: "Nemluvte o Božstvech, nemluvte o Bohu, o nikom nemluvte;
mluvte jen o Duchu." Tolik si zakládal na tom, aby lidé dali svou pozornost pouze na Ducha, zpočátku, pak budou vědět.

Mahávíra dělal to stejné - oba dva. Takže, víte, ve filozofii to není jedno "něco"; ale základní myšlenka celé indické filozofie je - ať
je to hinduista, buddhista nebo džinista, nebo kdokoliv z těch, kteří byli v Indii - je, že nejdříve musíte získat svoji seberealizaci. A
na tom by měl být postavený celý váš život. Například, říká se, že vaše pozornost by měla být pod kontrolou. Neměli byste dovolit
své pozornosti jít a nechat se do všeho vtáhnout. Takže všechny ty myšlenky, romantické představy, jsou špatné. Držte svoji
pozornost na sobě. Nemůžete dávat svoji pozornost nikam, kde se promarní - čita nirodha. A pak to začne, víte, jen poté lidé
mohou vidět, že když udržujete pozornost na sobě, tak vaše pozornost roste výš, není proplýtvána. Takže základ všech
náboženství je stejný, je to seberealizace, první a nejdůležitější věc; a bez ní je to, jak to nazýváte - "bez života" - "s mrtvými těly" -
nišpran.

Když bez života následujete nějaké náboženství, nemá to žádný smysl, je to vše bez života. S náboženstvím jako takovým není



nic špatného, ale je bez života, odebrali mu život. Bez života se postupně poškozuje. Život je Sahadža jóga. Jóga je... Nechť vám
Bůh žehná. To je Karina, z Hágu. Karima? Máme jednoho Karima v Holandsku. Musíme ho vypátrat. Máte Karimovu adresu?

Je to mladý chlapec, realizovaná duše, velký člověk, musím říct. Chodíval sem a nyní je jeho otec v Holandsku, (otec) hodně pije.
Řekl - zeptala jsem se ho: "Jak se má tvůj otec?" "Je jako všichni ostatní Holanďané." "Co tím myslíš?" "Všichni velmi pijí." Řekla
jsem: "Ne, ne, každý pije, nejen Holanďané." Jeho matka je Francouzka a otec Holanďan, a rozvedli se, tak on si odvedl chlapce.
Někdy sem přijde - je to velká duše, Karim. Jak jsi získala to jméno "Karima"?

Jak to, že ti dali jméno Karima? Ne, jmenuji se Karina. Aha, takto se to odvodilo. "Karima" znamená "Karim", což znamená "ten,
který je Stvořitelem." "Karima" je síla Stvořitele. Odtud je slovo "charisma", "charismatický", "karišma" je odtud. To je Henno, z
Amsterdamu. Amsterdam - dobře. A to je Herman, z Hágu. Henno se chce přestěhovat s ostatními do ášramu.

Dobře. A tam vzadu je kdosi. O mně se už Matko, zmiňovali. Ano? Jak se jmenuješ? Jack, z Bruselu. Aha, Jack z Bruselu. Ano,
ano, znám, znám Jacka. Je to báječné, že? Tak, také jim vysvětli, že India tour jsou velmi spartánské, co se týče osobního
pohodlí.

A většinou to tentokrát bude venku. Venku, pod širým nebem, budeme mít stany a podobné věci, bude to jako skautský tábor. Ale
myslím, že se vám to bude líbit díky přírodě a kráse a řekám a všechno bude hezké - aspoň doufám. Ale hlavní věcí je, že v této
zemi rostete velmi rychle - viděla jsem to, víte. Je to, jakoby vás vyživovala, vyživuje vaši bytost, je to úrodná země pro duchovní
růst, a mnozí tam hodně získali, tak myslím, že to bude dobrý nápad. Nedělejte si starosti, nikam nespěcháme. Budu tu až do
konce měsíce, rozhodně; možná odjedu ještě trošku později. Takže si nedělejte starosti. Cokoliv je možné, tentokrát bych ráda
vyhověla co nejvíce lidem, kteří jen mohou přijet. Dobře?

Nechť vám Bůh žehná. Postupně se ve své skupině usadíte, stejným způsobem jako tito lidé, a pak můžeme mít něco, jak tomu
říkáte, něco stabilního, jako mají ti lidé, společnost nebo něco podobného. Tak, aby to mohlo být zařízeno správným způsobem.
Já se samozřejmě nikdy nedívám na účty společnosti a nevím, co společnost dělá. Ale musíte to dát nějakým lidem na starost a
vybírat nějaké peníze na programy, když přijedu. Možná budete potřebovat nějaké peníze na sály a podobně, na propagaci.
Každopádně zkuste tak vytvořit pořádnou společnost a zkuste to teď. Pak ji také můžeme zlegalizovat. Prozatím ale musíte mít
někoho, kdo to bude mít na starost a vybrat nějaké peníze na programy. Protože já nepotřebuji žádné peníze, nic, ale vy
samozřejmě peníze budete potřebovat, a protože příští rok určitě přijedu a nějaký čas tam budu - aspoň doufám.

Takže tou dobou budete potřebovat nějaké peníze. Úplně na závěr bych chtěla, abyste všichni poděkovali Dr. Warrenovi za to, že
tam sám jezdil a tak dobře to vypracoval a všem pomohl. Nyní, jelikož Bogdan jede do Ženevy, bude se starat o celou Evropu, a
bude jezdit z jedné země do druhé - Bogdan, Dr. Bogdan. A bude dělat vše potřebné. Samozřejmě je tu Gregoire, "za scénou", on
to všechno udělal; tak on tam bude vést Bogdana a ostatní a všechno bude... Pojď sem, já tě neslyším. Pojď sem. Chtěla jsem
vědět, jestli byste se mohla vrátit... Ale když meditujete, když dáte levou ruku směrem k fotografii, pravou ruku takto, musí se to
vypracovat. Ne, ne, ne, ne - to byste neměli dělat. Takže Warren to probere. Ano, takže Patricia tam je a Antonio jí může pomoct.

V pořádku? Dobře. Jsem velmi šťastná, že tam jste. Nuže, raději - ona tam je, a snažte se jí pomoct se vším, co bude chtít;
protože ona to teď dělá dobře, všemu dobře rozumí. Něco dalšího? Vypadáte tak nádherně, všichni. A Jacku, ty jsi v Belgii, že? To
je dobře. Ano, teď musím jít domů. Myslím, že jsme měli velice úspěšný seminář a zatleskejme všem těmto lidem, kteří přijeli z
Holandska a Belgie.

Chtěla jsem jim dát... Warrene? A tady jsou fotografie, které můžete všechny rozdat, protože jich je tolik. Takže ti, kteří teď
odcházejí jako první, by měli dostat první, pak postupně... Takže teď se s vámi rozloučím, pak můžete rozdávat. Nuže, chci vám
všem poděkovat, že jste mě pozvali na tento seminář, bylo to tak krásné. Doufám, že nic nechytnete, když jsem mluvila o
Višnumáji. Ona je silou, to si pamatujte, ona je silou. Vy všichni musíte mít tuto sílu uvnitř sebe tak, že když mluvíte, byť jen jedno
slovo, bude pracovat jako blesk a pak jako duha. Obojí jsou síly Višnumáji. Když se objeví duha, znamená to, že už nebude žádný
blesk, a když jsou blesky, není žádná duha. Takže vy jste také duhami.



Což znamená, že můžete vytvářet nádherné barvy z jedné bílé, tohoto jste schopni. Takže musíte tento zázrak ukázat a také
někdy musíte ukázat tu účinnost blesku. Ale raději mějte více blesků uvnitř a duhu vně, to bude lepší. Nechť vám všem Bůh
žehná. Nechť Bůh žehná Angličanům i ostatním, vám všem, kteří si přejete v Anglii vytvořit Jeruzalém - je to velmi důležité! Nechť
to Angličané také pochopí a jsou si toho vědomi a vypracují to. Nejen angličtí sahadža jogíni, ale všichni Angličané. Nechť vám
Bůh žehná!
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Dnes je významný den Navaratri. Sedíme na vrcholku šestého a sedmého dne. Šestý a sedmý den jsou obdobím, kdy
Mahásarasvatí dokončila svou práci a kdy začala inkarnace samotné Šakti. Tedy dnes ve 12 hodin Déví na sebe bere podobu
Šakti. Samozřejmě jak víte, Mahákálí a Mahásarasvatí jsou obě silami Šrí Sadášivy. Ádi Šakti se nejdříve utvořila ve tvaru
Mahákálí, což je Síla přání. Tyto síly nejsou ničím jiným než silou Božské lásky. A v tomto seriálu o velké lásce Boha se Ádi Šakti
nejdříve musela stát Silou přání. Stejně tak sahadžajogíni, kteří jsou obdařeni touto silou lásky, musejí mít ve svém srdci plné
přání. Touhu milovat. Tato touha se velmi liší od jiných typů lidské lásky, které jsme poznali. V jiných typech lidské lásky, když
máme vztahy s ostatními, máme očekávání, a proto zažíváme velká zklamání. Naše očekávání míří vždycky výše, než naše
pochopení a realita. Proto trpíme zklamáním a frustrací. A láska, která musí být vyživující a naplňující, se stane nevděčným
úkolem. Když se zobrazuje v lidských bytostech, projevuje se jako touha být milován všemi, ne jako touha milovat druhé. Všichni
by měli milovat vás, ale to, jak moc vy milujete druhého, to je ta podstata. Je to přirozené, každý myslí na sebe. Takže ve
skutečnosti nemiluje nikdo. Když ale přijde na opravdovou lásku, pak se přirozeností stává obětování se. Ale neříkáte tomu oběť,
říkáte tomu výsada. Říkáme, že to je privilegium dávat lásku. Je to velká šance, že můžeme milovat. Je to naše velké bohatství,
že milovat můžeme. Je to Boží požehnání, že můžeme milovat a dávat. Dávání začíná, když si uvědomíte, ne když porozumíte,
ale uvědomíte si lásku, moc lásky vyjádřenou ve vás To je ta třetí síla, která se začne ve vás vyjadřovat. Protože potom se člověk
stane činorodým, krijašít. Tak začne činnost, během které dosahujete stavu, kdy začnete lásku dávat. Na začátku se začneme
aktivovat mnoha způsoby. Jak jsem řekla, začneme očekávat a myslet si, že my milujeme druhé. Budeme tak konat. V tom
šílenství, že by nás měli milovat ostatní, že by nás měli respektovat, že by si druzí o nás měli myslet, že my jsme skvělí, že by nás
měli rozpoznat, začneme milovat něco jiného, co není tak důležité. Takže zaprvé jdeme po penězích, peníze začnou být velmi
důležité. Myslíme si, že když máme peníze, lidé nás budou mít rádi. Staneme se vlivnými lidmi, když máme peníze. Když jsme
bohatí. Začneme tedy hromadit peníze, začneme peníze milovat. Peníze ale nejsou pravda, nemilujeme pravdu. Když začneme
milovat peníze, začneme přemýšlet o finančních problémech. Takoví lidé se mohou stát lakomými do té míry, že jsou dokonce
lakomí i vůči Bohu. V podstatě nikdy peníze nemají, protože když neutrácíte, tak žádné peníze nemáte. Když nejsou k dispozici,
na co mít všechny ty peníze? Tak začnou mít problémy, protože nemilují Boha všemohoucího, ale peníze. Starají se o peníze, ale
o pravdu nikoliv. Pak se dostanou do druhého bodu: a tím je moc. Chtějí mít moc, chtějí se stát prezidenty, ministry a úředníky
atd. Chtějí mít moc, myslí si, že když budou mít velkou moc, lidé je budou respektovat a milovat. Místo toho se budou topit ve
strachu. To, co dostanou, je strach. Pořád se bojí. Také lidé oplývající penězi mají strach. Proto je v Bibli napsáno, že odplatou za
hřích je strach. Co je to hřích? Hřích je nemilovat pravdu. To je hřích. Když nemilujete pravdu, pak je to hřích. Tedy když se
začnete strachovat o své pozice... Například prezident má pocit, že ztratí práci, viceprezident si myslí, že dostane výpověď,
premiér si myslí, že nebude zvolen, úředníci si myslí, že ztratí svoje pracovní místa, že nebudou povýšeni a podobně, že budou
mít problém. Všichni tito lidé trpí strašlivým strachem. Nemají nic, co by se podobalo svobodě. V této kategorii jdou lidé dolů s
tak velkým strachem. Je to dokonce horší než u lidí s penězi. Protože jakmile jsou jednou ztraceni, jsou ztraceni. Nikdy se
nemohou vrátit do života. Není šance. Jakmile jednou prohrajete volby, jste ztraceni. Nikdo se na vás nepodívá. Znala jsem lidi,
kteří byli na velmi vysokých postech a jakmile pozici ztratili, nikdo se na ně nepodíval, chodili pěšky bez povšimnutí, jinak je ale
přijímala alespoň stovka aut. Jakmile jednou ztratí svou práci, nikdo se na ně ani nepodívá. Chodí pěšky jako obyčejní lidé. Když
jen vidí, jak se tyto věci dějí, jak se tato pravda před nimi jasně jeví, této pravdy se (ale) nedrží, tuto pravdu si neuvědomují, nemají
ve svém nitru toto uvědomění. Chvíli chápou a jdou za tím. Pak ten člověk umře, vidí, že bohatý muž je zapomenut, nikdo se o něj
nestará, (když) to byl bohatý člověk. Naopak lidé jako premiéři a všichni vysoce postavení lidé, když umřou, okamžitě se o jejich
soukromém životě začnou vydávat knihy, všechny špinavé věci, které dělali, všechny strašné věci, kterých se dopustili a jaký styl
života žili. V jejich životě není žádná vůně, žádný idealismus. Nic. Tu zodpovědnost, kterou mají vůči veřejnosti, oni sami
nepochopili. Z jejich soukromého života je zmatek. Proto přichází (po jejich smrti) tato reakce. Jednou jsem četla rozhovor s
jedním známým hercem. Je to člověk, který se narodil realizovaný, ale úplně sešlý. Říká: „Myslím, že pít alkohol nevadí, proč je
špatný hazard? Co je špatného na kouření? Vždyť stejně umřu, tak proč bych se tím trápil? Když dostanu rakovinu, tak co? V
každém případě stejně umřu. Tak proč si neužívat potěšení života?“ Ale co smrt? Pokračujete s tím. Vše, co jste dělali, vyjde na
povrch. Lidé si v domácnosti nebudou chtít vystavit vaši fotku. Děti na vás budou plivat. Co ty na to? Váš život nebude stejný za
tři, čtyři nebo deset let nebo patnáct let vašeho takzvaného úspěchu. Jak ale zemřete, všechno bláznovství zmizí a lidé o vás
budou zveřejňovat pravdu. Takto skončí síla popularity. Tato laciná popularita, tento laciný styl jednání sám se sebou vám dá
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osobnost, kterou nikdo uctívat nebude. Nikdo ji nebude přijímat. Nikdo vás nebude citovat jako nějakou velkou osobnost. Po
nějaký čas to bude pokračovat, ale vcelku takový člověk lidstvu nedal nic. Tak funguje síla Sarasvatí. Lidé se dají do akce, aby
měli úspěchy a dostali moc. Ale (ta síla) by měla jednat tak, aby byla objevena pravda. Sarasvatí by vám měla umožnit skok k
objevení pravdy. Takže když fungujete na těch podivných místech a ulicích, zjistíte, že to není vaše cesta, že jste ji minuli. Cesta
je někde jinde a vy jste ji ztratili. Pojďme najít skutečnou cestu, protože tamta nedává radost. Tu se můžeme naučit od ostatních,
z historie, z tolika jiných věcí a od vlastních rodičů, od společnosti a od sebe samotných a také od svých dětí. Když se chcete
učit, což je kvalitou těch, kteří uctívají Sarasvatí, kteří provádějí „gyanu“ a drží se reality. Na začátku Véd se říká: „Když přečtete
tyto čtyři Védy a nezískáte „vída“, („vída“ je vědění ve vašich nervech, což znamená realizace), není potřeba tyto védy číst.“ První
věc Sarasvatí je, že prostřednictvím četby, prostřednictvím procesu projevování a objevování Sarasvatí se musíte dostat do
bodu, kdy chápete, že toto je „krysí závod“ (co žijeme) a musíme se z něj dostat ven. Musíme z něj vystoupit. Když se to stane,
pak ve vás začne pracovat Mahálakšmí tatva, tedy třetí tatva, která začne fungovat. Mahálakšmí tatva pak začne vyjadřovat svou
lásku v plném rozsahu prostřednictvím evolučního procesu v lidských bytostech. Člověk se začne vyvíjet souběžně. Na obou
stranách vidí to, co se děje, jako svědek a používá svou Mahálakšmí sílu. V první části Mahálakšmí síly se začíná vymaňovat ze
zajetých kolejí rodinných vazeb a z dalších lidských mocenských vazeb, z vazeb peněz a chtíče a začne se pohybovat na vyšší
rovině. Dává nám novou představu o popularitě tím, že ustanovuje pravdu. Protože díky Mahálakšmí síle objevíte pravdu na
svém centrálním nervovém systému a nakonec je to světlo osvíceného mozku. Když se začne projevovat síla Mahálakšmí,
člověk začne myslet na ostatní. Ne na materiální úrovni, ne o tom, jak lidé materiálně trpí: „Kdo zachrání lidi v Etiopii? „Musíme
jim dát jídlo, toto a ono.“ Ne! Jdou ke kořenům problému. Proč? Protože si nemyslí, že by mělo existovat rovné rozdělení peněz a
bohatství. Ne, toto je povrchní. Protože ať se udělá cokoliv, lidé nebudou šťastní. Mají pocit, že nemají žádnou svobodu. Lidé,
kteří mají peníze, nejsou šťastní, protože žijí ďábelský život. Tam, kde mají svobodu, se chovají jako démoni. Nemají smysl pro
celek, nemají smysl pro kolektivitu. Když se stanou takovými lidmi ani si neuvědomují, že se z nich stali démoni. Všechno se to
stává velkým martyriem. Bojují o území, bojují za národy, bojují za práva. Dělají všechny možné strašné věci. Začnou ničit lidi,
lidské bytosti. Všechen zmatek dneška je výsledkem - zejména na Západě a také ve všech arabských zemích - řekla bych, že je to
z pravé strany. A na Východě je příčinou zmatku levá strana. Je to velmi překvapivé a také to vytváří velký kontrast. Pro Mě je to
legrační dilema, někdy tomu nerozumím, tolik si zakládali na cudnosti, dělali si tolik starostí ohledně cudnosti a tak dále, ...že by
měli problém levé strany. Pořádají púdže, mají šradhu (osvícenou víru), jsou jako katolíci, můžeme říci, nikdy to nejsou bohatí
lidé, snad kromě Švýcarska, tam jsou všichni bohatí, protože jsou orientovaní na peníze. Tedy tam, kde jsou lidé pravostranní,
kde zanedbávají svou cudnost, nestarají se o svou pravou stranu, mají problémy pravé strany, je to velice překvapivé. Důvodem
je, že tam, kde se starají o svou cudnost, zajdou příliš daleko. Řekněme, že někdo dělá púdžu. Dělá púdžu od rána do večera, bez
jakékoliv činnosti. Je snadné dělat púdžu, že? Prostě přijdete, někdo pro vás udělá púdžu, dostanete vibrace, máte pěkné
požehnání a jdete domů. Nic se nemusí dělat, žádná činnost. Takže tu není rovnováha. Udělají púdžu a pomyslí si: „Udělali jsme
to opravdu dobře.“ Ne! Když jste pravostranní, púdža vám pomůže, ale ne, když jste levostranní. Púdža opravdu pomáhá,
samozřejmě. Moje púdža vám bezpochyby pomůže na obou stranách, protože Já nejsem ani nalevo, ani napravo, nikde. Ta část
púdže, kde dělají - řekněme, že člověk dělá púdžu k Déví, v Indii to znamená, že máte velkou odvahu dělat púdžu k Déví, to vy
nevíte. Saptašatí. To je to, kde máme tu věc, ten způsob, kterým se lidé stávají posedlými. Nemohou tomu rozumět. Zaprvé mají
nějakou sošku, kterou vyrobil nějaký darebák. Pak udělají púdžu k Bohyni, jsou bohabojní, všechno je v pořádku, máme taky
chrámy, kde jsou také, můžeme říci, svajambhu, které vytvořila Matka Země, která jsou uctívána a měla by být v pořádku, ale není
to tak, stanou se posedlými. Proč? Protože většina z nich, ve většině těchto chrámů straší duchové. Protože tam provádějí různé
tantrické věci. Kam když lidé přijdou a dělají tam púdžu, co se jim stane? Jsou napadeni a stanou se více levostrannými.
Muslimové a další, kteří věří v Boha, který je nirakár, který je beztvarý, tak ti jdou na pravou stranu. Existuje beztvarý Bůh, to je
fajn, pokud je beztvarý, je všudypřítomný, je ve Mně, v tobě, všude je Bůh. Každý je Bůh. Dokonce, i když jste démon, jste Bůh. Na
nikom není nic špatného, každý je Bůh. To je výchozí princip. Dostávají se tedy do nadvědomí a stanou se z nich démoni. Pak
musí bojovat, protože to jsou ďábli. Ďáblové musí bojovat, jak by jinak mohli existovat? Bojují, útočí, odeberou se do jiné země,
útočí, uchvacují, pořád přemýšlí, jak na ostatní zaútočit. Útočí i subtilním způsobem. Nyní jsou na Západě agresivní média.
Existuje mnoho způsobů agrese, pro ně je agrese něco velice dharmického. Kvůli čemukoliv. Budou klást přímé otázky, budou
arogantní, urážliví a krutí, stanou se krutými. Tak začíná zmatek. Když začneme používat sílu Sarasvatí špatným způsobem nebo
sílu Mahákálí špatným způsobem. Takže proto máme v Sahadža józe před púdžou mnoho aktivit. Musíte nazdobit halu, zajistit
květiny, musíte všechno krásně zorganizovat. Podívejte se na ty růže, jak jsou krásné. Tak se začnete dostávat do rovnováhy se
všemi těmi činnostmi. Pak si sednete k púdže. Je to jako když během dne pracujete a v noci spíte. Abyste si odpočinuli a získali
pro to prostor, musíte být aktivní. Jako když musíte vystoupit na Himaláje, když chcete upevnit meditaci. Protože když jste



unavení, pak můžete odpočívat. Jinak když získáte někoho - třeba ze Švýcarska, někoho rychlého na meditaci, budete ho muset
přilepit, aby se zklidnil, protože jinak bude pořád zběsilý. Pořád bude poskakovat. Před púdžou musí být aktivita, aby se
ustanovila rovnováha. Ženy musí najít sárí, blůzu a tak dále, musí se postarat o aranžmá květin, nachystat to a ono. Hodně
činností. Musíme cestovat. Pro Angličany bylo nezbytné jet celou trasu z Anglie, museli si zajistit peníze, pokoje a další věci, aby
mohli přijet. Museli jít na futuristickou stranu, museli přemýšlet, co budou muset zaplatit, jak splatí půjčky. Všechno toto
futuristické plánování museli udělat, než odjeli do Švýcarska. Švýcarsko je nejvíce činorodé místo, je nejlepší mít púdžu právě
tady, aby nebyli tak aktivní! Takto Déví všechno zařizuje. Takže začne rozvoj vzestupu. V tomto je Navaratri hrou Déví - ve vašem
vzestupu - od nepaměti. Proto je Navaratri nejdůležitější púdža. V Sahadža józe je Navaratri nejdůležitější púdža. Ačkoliv
můžeme říci, že v moderní Sahadža józe je to Sahasrára, protože tak jste začali získávat realizaci. Ale když budete zkoumat
všechny historické události evoluce, zjistíte, že Navaratri vás přeneslo do Sahasráry. Bez pomoci Déví na různých stupních
vašeho vzestupu byste nebyli na pozici, na které je možné získat realizaci. Takže všechny kroky, které jste v minulosti podnikli,
jsou uctívány a používají se pro poděkování Déví za to, že vás sem vzala. Je to jako díkůvzdání. Bez Její práce by se nestalo nic.
Když čteme o Déví, o Jejích inkarnacích - přišla na Zemi, aby zachránila své bhaktas, lidi, kteří se snažili o vzestup, aby překonali
tuto Bhavaságaru, tvrdě pracovala, bojovala s démony, jak bojovala a zabíjela démony sama a bez pomoci, vzala na sebe
zodpovědnost za to, že lidé překročí Bhavaságaru. Guru vám dal sílu mít dharmu, ale je to Ona, kdo vás vyzvedl. Ani dharmičtí
lidé to kvůli tlaku démonů nedokázali. Ona je tou, která sama bez pomoci bojovala svými silami ničení. Z lásky za vás bojovala.
Dovedla vás na tuto úroveň. Pak na sebe vzala jemnější podobu inkarnace. I během časů všech guruů na sebe brala podobu
Džanaki, byla dcerou Džanaky, pak Fatima byla dcerou Mohammeda Sáhiba a Nanaki byla sestrou Nanaka. V těchto formách
tyto síly podpo- rovaly a vyživovaly Guru tatvu. Později a někdy souběžně se inkarnovaly v jemnějších podobách, aby pomáhaly
ve vzestupu lidským bytostem. Dnešní den je dnem díkůvzdání. Guru púdža je dnem díkůvzdání guruovi, který vám radil, který
vám řekl o pravdě, který vás učil o pravdě a dal vám realizaci. Déví púdža je díkuvzdáním Té, která vás vlastnoručně jako milující
matka pod svým sárím chránila, bojovala za vás, bojovala s každým démonem v okolí, s každým problémem, který existoval, a
nakonec vás pozvedla na úroveň Sahasráry a dala vám realizaci. Je to opravdové díkuvzdání Matce. Takže můžeme říci, že
Navaratri je jako den Matek, kdy děkujete Té, která neochvějně a neustále pracuje pro své děti. Mateřství je mnohem důležitější
než guruovství. Guru vás školí, zajišťuje, abyste byli výkonní. Ale Matka vám odpouští, miluje vás, podporuje a učí vás jak milovat.
Má obrovskou trpělivost a lásku a dělá to sama bez pomoci. Nic od vás neočekává, je úplně nezištná. Nezištná je malé slovo, je
to takový rozpínající se soucit, který pohltí vše, co je špatné, a rozpouští to, tráví a vstřebává. Navaratri je tedy pro sahadžajogíny
velice významný den, protože Ona na sebe vzala podobu Síty a jako síla Šrí Rámy, jeho tichý potenciál, trpěla. Jak jen trpěla! Tolik
trpěla! Pak na sebe vzala podobu Rádhy. Pak přišla jako pět sil Sarasvatí, tedy jako pět manželek Šrí Krišny, pak přišla jako Marie:
to bylo myslím to největší utrpení, protože viděla ukřižování svého syna. Tiché, trpělivé utrpení, tím musela projít. Všechno to
drama, které musela vidět, bylo příliš. Vším tím prošla, protože vy jste museli projít Ádžňa čakrou. Musela obětovat své dítě. Pro
Otce je snadné to udělat, ale velmi obtížné pro matku. Vy všichni jste nyní matkami, tolik z vás bude vědět, jaké to je mít dítě, jaký
z toho má člověk pocit. Potom přicházíte do stavu, kdy musíte dávat realizaci. Je to dílo obrovské trpělivosti, jak víte. Velké
trpělivosti a porozumění. Lidské bytosti se nepochybně, jak čas pokročil, pro realizaci vyvinuly, ale také si osvojily podivné,
hloupé a nečestné způsoby. Není možné pochopit, jak pokračují se svými hloupými myšlenkami a jak jsou protivní. Někdy bývají
tak nečestní, podivní a protivní do takové míry, že je obtížné jim odpustit. Přes to všechno je vás tu dnes v Evropě tolik, v zemi
gurua, kteří jste dostali realizaci. Takže Matčina hrdost a Matčina radost neznají mezí, o tom není pochyb. Je tak skvělé vidět své
děti, jak tu sedí a získávají od Ní všechny síly. Sedíme znovu v této situaci a musíme vědět, že prvním principem, se kterým byl
započat svět, je síla lásky. Je to síla lásky, která vás přivedla do tohoto stavu, je to síla lásky, kterou budete vyjadřovat a
projevovat, jak budete růst. Po vstupu do Sahadža jógy se pokušení stávají čím dál více subtilnější. Snažíme se dělat Sahadža
jógu, šířit Sahadža jógu, někdy kvůli silám, které dostáváme. Možná se cítíte osaměle, takže chcete mít více sahadžajogínů.
Možná to děláte, protože si myslíte, že tak rozšíříte své síly. Také zjišťuji, že existují dokonce i problémy s lídrovstvím, jsou tu
problémy ega. Někdo jmenoval lídra a další se cítili špatně a tak dále. Vidím, jak pokračuje drama. Bojují jako malé děti. Co je to
za lídrovství? Je to jen jako. Není o tom nic ani v novinách. Jako máme vlády, které jsou fraškou, tak máme lídrovství, které je
fraškou. Pak o to lidé bojují, stává se to subtilnějším. Boj o moc se stává subtilnějším. Pak jsou zase problém peníze. Někteří lidé
si myslí, že Sahadža jóga je způsob, jak vydělat velké peníze. Někteří lidé si myslí: „Získáme spoustu peněz, protože Matka lidem
požehnává penězi a vlivem, takže pojďme do Sahadža jógy.“ Neutratí ale ani haléř, víte, jen si to představte. Ne, tak to není. Je to
naopak. Je to další dilema, v Indii je oproti vašim zemím chudoba a každý peníze daruje. Všichni správci fondů v každém centru,
kde jsou správci fondu, musí darovat alespoň pět tisíc rupií, aby se stali správci fondu. Já z toho samozřejmě nic nemám. Ale
sama jsem určitě darovala, nevím kolik, abych se stala správcem fondu sahadžajogínů. Musíte přispívat. Když jsou z vás



lakomci, znamená to zase, že se odehrává totéž. Máte vyrovnané účty, ale zdroj skončil a nezbylo vám nic. Vyrovnaný účet by
měl být s Bohem. Dává vám větší úrok, než je váš kapitál. Existuje nějaká banka, která to tak dělá? Švýcarská určitě ne. Musíte
platit za to, že u nich máte své peníze. Tak to je. Měli byste se napojit. Vždy se snažte jít ke zdroji. Je to čím dál více subtilní v
tom smyslu, že lidé si nyní myslí, že jejich děti jsou realizované duše. Ano a co? Nejsou to Bozi, nebo ano? Tolik se angažují pro
své děti, je to další hloupost, které se ženy dopouštějí. Jejich dítě je pro ně tak důležité, že se na dítě přilepí. Nejdříve své děti
zanedbávaly a teď jsou na ně tak připoutané, vypadá to, jako by byli k sobě pořád přilepeni. Takové děti nemohou řádně růst,
pokud a dokud jim nedáte svobodu. Dejte jim plnou svobodu růst. Dejte jim samozřejmě vedení, aby z nich byli majestátní lidé,
sahadžajogíni. Narodily se realizované, jako sahadžajogíni a jako dobří sahadžajogíni by se měly chovat. Mějte spolu vztah,
mluvte s nimi, řekněte jim o sobě a o tom, jakými lidmi by měly být. Vypěstujete v nich sebeúctu, aby takové byly. Nelepte je na
sebe. To není ta cesta. Děti se nikdy nevyvinou správně, ani tělesně, když je na sebe nalepíte. Na Západě vidím, jak se objevují
nové myšlenky o tom, že by děti měly být k matkám přilepeny. To je z jednoho extrému do druhého. Budou velmi levostranné. I
když vyrostou, nebudou mentálně vyspělé. Nevyspějí ve svém chování, když budou k matce přilepené. Když chvíli brečí, to nevadí,
děti se musí uspávat jinde, než spí matka. Neměli byste své dítě pořád nosit na klíně. Není to vůbec potřeba. To není něco, co
chce dítě, to chce matka. Viděla jsem, že i někteří otcové se lepí na své děti. Pak říkají: „Matko, mé dítě je rozmazlené, je takový a
makový.“ Takové děti budou rychle posedlé, když je přinutíte, aby na vás byly závislé. Velice rychle budou posedlé. Když zajistíte,
aby byly přehnaně nezávislé: „Jsi tu sám za sebe,“ - jako když jsme byli v Oxtedu, sedmiletá dívenka nám nosila noviny. Byla
dcerou aristokrata! Okolo páté hodiny v ranním chladnu vyšlapala celou cestu na kole, aby doručovala noviny. Když jsem se
zeptala její matky: „Co to děláte? Je to pro vaše dítě velmi nebezpečné, je to holčička, jak jí to jen můžete dělat?“ Řekla: „Ne, ne,
ona musí být samostatná.“ Tedy na jedné straně musí být samostatné a na druhé straně je na sebe lepíte, je to ten samý subtilní
přístup majetnictví. Je to přivlastňování. „Toto je moje dítě, musím se o ně starat, je to realizovaná duše“ a tak dále. Nejen vaše
dítě je realizovaná duše, všechny děti v Sahadža józe jsou realizované duše. Kolik toho děláte pro ostatní děti? Nebo se staráte
jen o své dítě? Zvyk by měl být takový, že když koupíte jednu věc pro své dítě, koupíte dvě věci pro jiné dítě. Kupujte lepší věci pro
jiné děti než pro své vlastní. Ať vaše dítě sdílí věci s ostatními. Když něco kupujete, kupte i něco, o co se může podělit. Učte děti,
jak věci sdílet. Ačkoliv to jsou realizované duše, když budou mít takové matky a otce, stanou se z nich ti samí lakomci starého
typu. Hádaví, svárliví, budou se mlátit a obtěžovat jeden druhého. Takže buďte opatrní. Tím, že to jsou realizované duše, budete
překvapeni, jak vám budou nesmírně vyhovovat. Dávejte je dalším sahadžajogínům, aby se jich dotýkali, aby na nich závisely,
nechejte je se o ně starat. Prostřednictvím dětí přichází pocit stejnorodosti. Jsou to děti, které nás vážou jeden k druhému. Ale
když budete říkat: „Nesahejte na moje dítě! To je moje dítě!“, budete zavírat dveře, jen do nich někdo vstoupí. Budete zpátečnické
stejně tak, jako byly vaše matky. V Sahadža józe není žádná válka. My jsme ve vládě Boha. Toto uvědomění musí přijít. Není
potřeba vyhledávat všechny ty zbytečné věci, tato potěšení života. Pochopte vaši zodpovědnost, jste sahadžajogíni jako první i
poslední i uprostřed, jaká je vaše sahadžajogínská povinnost? Je to být absolutně odevzdán zlepšování a prospěchu ostatních.
To je jediná věc, která vás vyživí tak, že budete růst. Když se o své děti budete takto starat, jako šílení, nepomůže vám to. Budete
mít problémy. Když své děti budete zanedbávat, budete mít problémy. Dostaňte se do středu a buďte tomu všemu svědkem. Je
to velmi časté počáteční selhání u každého sahadžajogína, který přijde do Sahadža jógy. Pošlou mi seznam pěti generací na
jedné straně a pěti generací na druhé straně - „moji otcové, bratři, sestry, toto a ono, sestřenice a bratranci“ - je to jako nějaká
nemoc. „Matko, prosím, vlož svou pozornost.“ Když vložím svou pozornost, ona se vrací, nemohu ji najít. Tak to začíná. Na
začátku říkám: „V pořádku, teprve začali.“ Vy ale nevíte, že to je jako chapadla, která vás stahují dolů. A nedovolí vám růst ve
sféře Boha. V doméně Boha se o vše, co je vaše, dokonce i o vaše vlasy, stará Bůh všemohoucí. O vše! Rozumíte tomu?
Dokážete si to uvědomit? Dělají to miliardy a miliardy sil Ádi Šakti. Co zmůžete vy? Nic! Jen si umíte dělat starosti a dělat potíže.
Takže když jen uvěříte a předpokládáte tuto sílu, že dnes jste v království Boha, který je činorodou dobrotivostí, jehož přirozeností
je činorodá dobrotivost, jak říkáme „hita“. Když jste nemocní, je to pro vaše dobro. Jestliže jste v pořádku, je to pro vaše dobro.
Jestliže máte peníze, je to pro vaše dobro. Jestliže je nemáte, je to pro vaše dobro. V doméně Boha vám vše svědčí. Nesuďte to
podle svých standardů. Kdo kromě Mě si myslíte, že je v tomto světě dobrotivý člověk? Opravdu, ve skutečném významu slova?
Například vezmeme muže, který je velmi bohatý, je dobrotivý? Ne. Je on šťastný? Ne. Má respekt? Ne. Musí být alespoň
realizovaná duše, aby byl trochu blíže tomu popisu. Jestliže máte stoupat do domény Boha, musíte vědět, že vše se vypracovává
prostřednictvím Jeho moci. Vaše činnost, vaše nečinnost, váš spánek, vše se vypracovává silou Jeho lásky. Láska nikdy
neubližuje, nikdy nemůže ničit. Trochu jí běžte vstříc a bude vás zasypávat květy. Pochopte ale svoji přirozenost: například jste
levostranný člověk. Většinou vidím, že levostranní lidé chtějí dělat Mé púdže. Pravostranní jsou organizátoři. Dělají to naopak.
Musíte znát svou přirozenost, dát se do rovnováhy a pak vstoupit do Království Boha. Když například vstupujete do dveří, když
máte na zádech příliš mnoho nákladu, tedy když jste levostranný člověk, dejte si ten náklad ze zad na vaši hlavu a vstupte. Když



máte příliš naloženo na hlavě, dejte si náklad na záda a vstupte. Protože jste unaveni. Děláte to každý den. Když je tato ruka
unavená, dáte si to na levou ruku. V letadle vídám, jak lidé, co prochá- zejí, drží něco v jedné ruce, a když je unavená, automaticky
si to dají do levé. Automaticky. Nejsou to sahadžajogíni. Stejně tak v životě, pokud jste udělali moc nějaké jednostrannosti,
vyzkoušejte druhou stranu a dejte se do rovnováhy. Navaratri je den, kdy máte dostat rovnováhu. Ti, kteří mají unavenou pravou
ruku, získají sílu v levé ruce. Ti, kteří mají unavenou levou ruku, dostanou sílu do pravé ruky, aby se o ten náklad podělila. Ti, kteří
mají jakékoliv finanční problémy, své problémy vyřeší. Ti, kteří mají problémy se spaním, vyřeší své problémy se spaním. Ale co
když má někdo oba problémy, co mají dělat? Znám tu někoho, žila jsem v této zemi, kde mají oba problémy, spí dobře, i když
nemají peníze, nic je neobtěžuje. Co dělat pro takové lidi? Samozřejmě, nebudu vám to říkat, ale člověk s tím něco musí udělat.
Člověk musí něco vypracovat. Nepohnou se, a když jim radíte, řeknou: „Já vím, spím hodně, vím to.“ „Jsem prostě takový, já vím,
já vím.“ A to je všechno. Tak co chcete říkat? Úplně vás to zastaví, nemůžete jít dál. Když to vědí, co jim chcete víc říkat? Toto je
hora a ona čeká, až na ni vystoupíte. Takže člověk něco musí dělat. Každý něco musí dělat. Někdo to vypracovává. Někdo dělá
nějakou práci a druhý nepomáhá. Pak to nemůže být dokončeno. Kolektivní práce, jeden člověk to nezvládne. Viděla jsem, že se
to takto děje. Je to kolektivní práce. Dostáváme se do fáze, že Navaratri není jen Matčina práce, kterou doposud dělala, je to
práce každého z vás. Nemohu to udělat sama bez pomoci. Kdybych mohla, nebylo by vás tu vůbec potřeba, postavila bych
letadlo, strčila bych vás tam, zamkla a poslala tam. Ale to není možné. Musíte vést svá vlastní letadla, postavit je a vést je s
důstojností, ne jako malé děti. Takže musíte dospět. Abyste dospěli, musí se odehrát tato kolektivní práce. Na začátku vás ve
škole naučí, že dvě a dvě jsou čtyři, pak jdete na střední školu a už to musíte dělat sami, musíte řešit problémy sami. Takové je to
dnes. Sahadža jóga je dobrá, dostanete realizaci v moderní době, ale pak musíte uzrát, jinak je to zbytečné. Až po semínko to
bylo v pořádku, ale jakmile vzklíčí, musí se stát stromem, jinak je to zbytečné. To musíte vy všichni udělat společně, pomáhejte si
v tom a mějte jeden ke druhému porozumění. Každý to musí vypracovat. Když jeden člověk trpí, Já taky trpím. Celá věc musí být
kolektivní. Déví se stala kolektivní. Je to risk, je to riskantní, vím to velmi dobře. Není z toho jiné cesty. Je to jako ukřižování každé
části vašeho těla, každé buňky vašeho těla. Ale tak je to v pořádku. Dnes tedy, místo toho, abyste se cítili vinni, měli byste být
naplněni obrovskou odvahou a obrovským nadšením, že to musíme udělat, protože nám Matka dala sílu. Zvládneme to, nic nás
nezastaví. Budeme si vzájemně pomáhat. Jeden člověk dělá práci, nikdo se nedívá, nikdo se ani nepohne, „Já vím, já sedím, já
vím, já se nestarám, protože já vím.“ V Sahadža józe se to stalo ještě subtilnější, „Já chci něco dělat, ale je ve mně bhút, který mi
to nedovolí.“ Tak toho bhúta vyžeňte, hotovo. Všechny tyto argumenty jsou hloupé, nemají v Sahadža józe žádnou hodnotu. To
znamená, že jste význam Sahadža jógy nepochopili. Nepochopili jste význam sebe sama, nemáte svůj život v úctě. Tak to je.
Když si lebedíte v takovém přemýšlení, je to špatně. Dnes musíte slíbit sobě a Mně ve svém srdci, že budete naplněni nadšením a
tou šakti. Nastal čas, abyste se stali skutečnými jogíny, s naprostou oddaností. Představte si, co ti lidé z OOP beze strachu dělají.
Tolik lidí kolem vás se dokonce i v Kali juze oddává takovým nesmyslům. Proč nemůžeme být oddaní něčemu rozumnému?
Ničeho se nebojí, jsou to šílení dobrodruzi. Proč takoví nemůžete být taky? Co je s námi v nepořádku? Každý z vás musí mít to
nadšení a pocit, že je samostatnou institucí. „Když to udělám, nebudu zneužívat života v ašrámu, kde bych si mohl pohodlně žít
dobře a lacino.“ Ne. Všichni se také budeme hledět odstěhovat a ubytovat se někde jinde.. Na krátký čas je ášrám v pořádku. Pak
ale dejte prostor ostatním, co přicházejí. Odejděte. Jděte dál, najděte si něco jinde a vypracujte to. Když jste v ašrámu: „To je můj
dům, utratil jsem za to peníze, toto je můj nábytek, toto a toto.“ Měli byste vlastně vědět, co to je žít jen se šňůrkou, jak se říká, jen
s tkaničkami od bot. Samozřejmě teď cítím, že každý ašrám má hodně nábytku, který tam museli přivést. Lepší je žít jen s
tkaničkami od bot. Tak začíná tapasja. Dělejte pokání. Pak ale uslyším: „Matko, dělám tapasja, jím jen jednou (denně).“ Kdo vás
žádal, abyste dělali tapasja? Radujte se! Užívejte si své tapasja. Pak je to Sahadža jóga. Jinak je to nesmysl. Užívejte si to, pokud
si dovedete užívat tapasja s nadšením, pak jste sahadžajogín. Podívejte se na ty OOP, podívejte se na tyto lidi, říkají snad:
„Děláme tapasja?“ Nic takového. Máte kolem sebe příklady. My ale nemůžeme říkat, že oni jsou posedlí bhúty. I kdyby byli - a co
vy? Nechte se raději pro změnu posednout sahadž bhúty! Pokud je to jediný způsob, jak vás motivovat. Takže řekněte své mysli:
„Žádné vysvětlování, nebudeš dělat nic. Ukážu jim svoji hodnotu.“ Ale pokud je vaše pozornost pořád na tom, jak se předvádět
nebo jak být v Mé pozornosti, jak být se Mnou v kontaktu, jak Mi něco psát a tak dále - to vám vůbec nepomůže. Já jsem jen
zrcadlo a vy se ve Mně vidíte v pravdivém světle. Toto zrcadlo je také plné máji. Takže i ďábel se může podívat do tohoto zrcadla
a může mít pocit, že je světec. Pokud má ego, bude si připadat jako světec. Nebo pokud je levostranný, bude si možná myslet, že
je inkarnací Bhairavy, možná. Pokud je však pravdomluvný, bude vidět, že je nejvyšší z nejvyšších - je sahadžajogín. A pokud a
dokud se takto nevidíte, vězte, že je to mája. Abyste si uvědomili, kolik jste toho získali realizací, pozvedněte se nad všechny tyto
malicherné myšlenky. Každá myšlenka je malicherná, ať je to ekonomie, politika, filozofie, kterýkoliv z „izmů“, to všechno pro
sahadžajogína je malichernost. Protože žádná z těchto disciplín neví vůbec nic o sféře Boha. To, o čem mluví, je ekonomie. O
Jeho politice nevědí nic. Nevědí nic o tom, že existuje zázračná síla, která vládne celému vesmíru, která je tak výkonná. Která



nikdy neselže. Má tak správné načasování. Je tak rozumná, zajímavá a dramatická. Víte, jak jsme zajistili okamžitě všechny tyto
věci. Jak jsme získali toto místo. Měla jsem zde mít púdžu. Všechno toto víte - jak jsem se sem dostala. Jak fungují zázraky, jak
fungují síly Božského. Buďte správným nástrojem Božského. Je tu ještě jiná síla, jak jsem vám říkala, odstředivá a dostředivá,
můžete být vyhozeni. Takže v tomto bodě buďte opatrní, poctivě čelte sami sobě, nenechte se rozmazlit svým egem, nebo
zahořknout vaším superegem. Vizte sami sebe jako mocný nástroj lásky. V lásce neztrácíme rozlišování. Trvale, krásně a jemně
se tomu věnujte. Může se zrodit tolik síly. Budete žasnout, ale voda, která na nás působí jako něco lehkovážného, má v sobě tolik
síly. Znáte hydrostatiku. Matka Země, která vypadá tak prostě, chodíme po ní svými chodidly. Přitahuje nás k sobě. Otáčí se
ohromnou rychlostí a zároveň nás k sobě poutá. Dělá tisíce a tisíce ohromných úkolů, tato velkolepá Matka Země. Vypadá tak
prostě. A je tak mocná. Stejně tak vy jste vytvořeni z Ganéša tatvy, která je tak ohromující. Tato Navaratri by vám měla dát sílu,
devět sil devíti čaker. Znáte už sedm čaker. Nad nimi se stanete svým vlastním mistrem a pak se stanete silou samotnou. Nechť
vám Bůh žehná!



1985-1026, Očima vstřebáváte (3 min)

View online.

19851026 - Očima vstřebáváte

Jako sahadžajogíni musíme mít schopnost plně vstřebávat, která proudí našimi nervy jako smysl pro cudnost. To je absolutní
nutnost, ať se vám to líbí nebo ne. Nesmí zde být žádné nečisté úmysly ohledně jakékoli jiné osoby, vztahy, které nejsou čisté.
Absolutně čisté vztahy, čisté oči, bez cizoložného chtíče, bez cizích příměsí, řekla bych. Čisté oči jsou základem Sahadža jógy.
Neochvějně čisté oči. Protože vaše oči jsou velmi mocné, vůbec netušíte, jak jsou mocné. A aby byly takové, abyste to
natrénovali, nasměrujte pozornost dovnitř a pak do Sahasráry. Dokážete to. Očima nasáváte. Jen při pouhém pohledu na Mě se
šradhou, s radostí, vstřebáváte Můj obraz do sebe. Vložte jej do Sahasráry, vložte jej do srdce. Dokážete to. Naplní vás to radostí.
Když jej vložíte do Sahasráry, obdržíte poznání. Když jej vložíte do srdce, dostanete radost. A když jej vložíte do jater, obdržíte
sílu konat. I z fotografie můžete vstřebávat. Přesunout jej. A projevuje se to v tom, jak se chováte k ostatním. Naprosto sebejistí,
jemní, bez arogance. Například držet krk takhle, nebo takto - tak ne, ale ve středu, velmi důstojným způsobem.
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1985-1027, Ego a jeho následky, 27/10/1985, New Jersey, USA

View online.

Budu mluvit o Sahadža kultuře, ano? Už jsem vám vysvětlovala, co je to Sahadža kultura, ve které musíte růst. Včera večer... Kde
je Judy? Pojď dál, pojď. Pusťte ji tam sednout. Včera večer jsem vám vyprávěla o egu. Jak se ego projevuje a jak je obtížné se
ega zbavit. Zbavit se podmíněností, superega, je snadné, ale zbavit se ega je velmi těžké, protože ego napadá ostatní, ne vás. A
vám se ta agrese líbí. Víte? Dnes vám chci povědět o tom, jak ego historicky, tradičně, trýznilo lidi okolo sebe. Rozpoznáte tedy
projevy ega a pochopíte, že pokud si jakkoli zahráváte se svým egem, mohli byste se stát součástí té destruktivní síly. Začneme
tím, že když toto ego začalo v člověku narůstat, tak nejprve začalo růst pod ochranou. K jogínce: nedávej do coly žádný led. Do
další ho nedávej. Tato bude dobrá. Tedy... V pořádku, nech to tu. Tedy hypofýza, která je uvnitř nás, začala růst, když jsme zvedli
hlavu - takto. Když jsme byli zvířaty, měli jsme hlavy takto dolů. A tehdy šišinka, jak se jí říká, byla velmi mocná. Říká se, že u lidí
šišinka nefunguje, to ale není pravda. Funguje, oni ale nevědí, jak funguje. Pojď dál, ráda tě vidím. Takže tato šišinka uvnitř nás
byla velice aktivní, když jsme byli ještě zvířaty. A když jsme zvedli hlavu, tak uvnitř nás proběhla chemická změna ve smyslu, že
náš mozek začal růst do pyramidy, což jsem vám říkala, jak se pomocí rovnoběžníkových sil spustil růst do pyramidy. A když se
vyvinul do tohoto tvaru... Nejprve byl totiž pouze šišinkou dohlížející na superego ve zvířecí říši a dále pak, když se zvířecí druh
stával více lidským, tehdy začalo ego růst. Zvířata nedokážou používat hmotu. Pouze lidé dokážou používat hmotu, ne zvířata.
Zvířata ji nedokážou používat ke svým účelům. Když lidé začali ovládat hmotu, ego začalo růst a vytvořilo to něco, čemu říkáte
„pyramida mozku”, která se zvětšovala víc a víc a víc a ještě víc - takto. Když pyramida dosáhla své výšky, začali jsme používat
ego stále víc, nezastavili jsme se tam. Začali jsme se přechylovat na druhou stranu, až se to překlopilo dolů a úplně ji překrylo.
Proto se říká, že šišinka u lidí nefunguje. Ona funguje, bez pochyby. Důsledkem toho je, když jsme viděli, jak ego roste,
důsledkem toho je, že se lidé začali cítit příliš sebevědomě. A začalo to vaše‚ no a co?‘... Už dávno, už za dob Kolumba. Kdyby
Kolumbus dorazil do Indie, tak bych tu s vámi nebyla, on by vyřídil všechny Indy. On ne, on byl velice přátelský, ale ti, kdo ho
následovali. Stejným způsobem tehdy ego začalo lidi ničit. Oni měli pocit vítězství, zabíjeli lidi, zabírali země a území, hromadili
bohatství. Na této úrovni pokračovali dál a dál. Odtud pak začali... Když začal řádně fungovat systém manželství, zas se spustila
agrese vůči ženám. A teď ženy útočí na muže a všechno je tak agresivní. Když ale útočíte, tak nevnímáte, že útočíte. Toto je
problém egoistické osoby. A může to být hledač, může to být velice upřímný hledač, ale pokud je v egu, nikdy necítí svoje
napadení, protože ego stojí mezi realitou a jím samým. Nevidí tedy svá vlastní napadení, neuvědomuje si, jak útočí na druhé,
nevidí, že druhé zraňuje, trápí je, trýzní je a taková osoba dokáže být extrémně arogantní, extrémně... jak se říká, že „dusí” druhé.
To stejné se děje, když dostanete rakovinu. Když dostanete rakovinu, co se stane? Začne to z levé strany, nepochybně. Ale když
se dostane do člověka, on se stane člověkem, který je náchylný k chorobě, nebo člověkem, ve kterém útočí nemoc. Člověkem
pod útokem. Buňky v těle začnou vyvíjet agresi. Říkáme tomu bujení. Když se tato buňka dostane do kontaktu s ostatními, i ony
začnou bujet. A takto se bujení šíří. A když se šíří, co se děje? Řekněme, že se v nose nějaké buňky stanou zhoubnými. Ty pak
začnou bránit ostatním orgánům v růstu. Pouze nos bude růst. Ne navenek, ale zevnitř. Takže napadají jiné. Spustí se agrese,
úplně přestanou být vedeny celkem, protože tam není koordinace s celkem. Nevidí, že celek musí růst společně, a nejenom nos,
nejenom oči, že ano? A toto vymanění se z kolektivity je prvním znakem, když si všimnete, že se sahadžajogín chová podivně, že
se vymaňuje z kolektivity, pak není ničím jiným než egoistou, o tom není pochyb; není o čem diskutovat. Zato osoba, která je
spíše v superegu, ta bude lnout ke kolektivitě; bude chtít být blízko ášramu, bude nám chtít být nablízku, pořád někde okolo, i
když řekneme: „Nechceme“, bude tu pořád. Proč? Protože si uvědomuje, že je napadená, a také si uvědomuje, že umí být
prohnaná. Takže když do ášramu přijde levostranný člověk, bude velmi příjemný, tichý, milý, všechno. Ale entity, bhúti v něm,
budou zákeřně napadat lidi kolem, budou je trýznit. Takové je ale možné lehce vyléčit, protože oni trápí sami sebe. Avšak ty, kteří
jsou egoističtí, bude velmi těžké z toho dostat. Proto jsem o egu mluvila včera a dnes budu zas. Vidí všechny projevy agresivity a
řeknou: „No a co?“ Řekněme, mluvila jsem tady o chemikáliích. A jak jste objevili tyto chemikálie? Prostřednictvím svého ega,
prostřednictvím vědy. Pokud věda není zaměřena na Boha nebo na celek, pak jdete tudy, vyrábíte vodíkové bomby, vyrábíte tyto
hrozné chemikálie. Tomu se říká ‚pošetilost‘. Proniknete do každé oblasti, na každé místo a podmaníte si to. Aniž byste věděli,
čeho je to schopné. Teď například vyrábíte počítače. Jako příklad. Zítra vás tyto počítače sežerou. Musím vám říct, existuje nová
nemoc, kterou jsem objevila v lidech, že je zcela ovládne jejich vědomá mysl. Jednomu chlapíkovi, který byl velice egoistický,
který ani nevěřil v Boha, byl to Ind, se stala nehoda. Jeho žena je lékařka, moje známá, tak ho ke mně přivedla. V mé přítomnosti
dokázal krásně vstát a chodit, ale sám o sobě vědomě nedokázal ani zvednout nohu. Dokážete si to představit? A na tyto egoisty
teď přichází nová choroba, že sami vědomě nedokážou udělat vůbec nic. Nejsou schopni dělat vůbec nic. To přijde, to vám slibuji
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a také vás před tím varuji, jako jsem varovala lidi, kteří jsou levostranní, že dostanou strašnou nemoc. A toto je nová choroba pro
všechny egoisty, že se vědomě nebudou moci ani pohnout, budou sedět němí, jejich ego je ovládne. Narodili jste se do velice
nebezpečné doby, pochopte to. Je to riskantní doba. Buďto půjdete k Bohu, nebo do pekla. Není nic mezi tím. Ta nová nemoc
přijde velmi brzy. Nejedná se o pomatenost. Budete zcela bdělí, ale nepohnete rukama. Celý váš nervový systém odmítne
pracovat. To přijde, velmi brzy se to objeví. Byli jste svědky toho, že egoističtí lidé jednali jako Hitler a jemu podobní, kteří ničili
tento svět a velmi poškodili náš hodnotový systém. Na jemné úrovni se podepsalo těch strašlivých 25 let toho hrozného pekla,
které pro nás vytvořili, jen díky válkám. Díky válkám. Ale i když se těmto válkám vyhnete, náhodou se jim nějak vyhnete, pokud v
sobě máte ego, ono se ukáže. Když se mu vyhnete zvenku, projeví se uvnitř. A pak najednou zjistíte, že se prostě nemůžete
pohnout. Nebudete moct mrkat, nebudete moct spát, nebudete moct hýbat rukama. Už teď tolik lidí nemůže spát. A já nechci,
aby sahadžajogíni trpěli touto strašnou chorobou. A západní lidé jsou k tomuto více náchylní. Sahadžajogíni, kteří se snaží
vyčleňovat se z kolektivity a kteří prosazují své ego vlivem bhúta nebo něčeho podobného, by měli pochopit, že z 99% se jedná o
jejich ego. Tomu egu se musíme postavit. „Ó, mám ego, cítím se provinile.” Tím si to ego uložíte sem, celé ego, ale to není cesta.
Takhle ne! Dneska jste velice aktivní, hodně pracujete a zítra zjistíte, že jste zcela strnulí, že se nemůžete hýbat. Lidé v této zemi
ale nechápou, že to platí i pro lidi, kteří jsou zdraví, budou však jako staří lidé, kteří se nemohou hýbat. Všechno uvidí, budou
rozumět, budou při vědomí. Bude se to dít už v mladém věku. Sebemenší nehoda nebo malé rozčílení a sklouznete do oblasti, ve
které budete sedět němí, nepohnete ani prstem, nebudete schopni nic udržet. Nebudete v kómatu! Kóma se děje lidem, kteří
berou prášky a to, co je táhne doleva, jako drogy a látky, které vás vychýlí nalevo. Ale ti, kteří jsou napravo, nebudou v kómatu, to
je jiné. Je to prokletí. Všechno uvidíte, budete mít o všem přehled, ale ani neotočíte hlavou. Dejte na mě. Přijde to velice brzy.
Možná budete mluvit, možná ne. Může to zajít až tak daleko. Postupně budete zjišťovat, že vaše tělo ztrácí schopnost pohybu.
Lidé nechápou, jaké nebezpečí ego skýtá. Už nebude tolik agrese zvenčí, protože se usazuje v levé Višudhi. A tato levá Višudhi
bude vytvářet tuto hroznou chorobu. A jak své ego ovládneme? To je důležité vědět. Nejprve musíte napsat svoje jméno a tlouci
do něj botou 108 krát. Potom začněte se sebekázní. Disciplínou. Ráno vstaňte, meditujte s pravou rukou k fotografii, levou
vzhůru. Vůbec nepoužívejte světlo, vůbec nevycházejte na slunce. Slunci se musíte vyhýbat, využívejte Měsíc. Čtěte knihy, které
popisují Mahákálí nebo síly levé strany. Nečtěte knihy typu Avadhúta Gíta. Nikdy, jinak vám stoupne do hlavy. On říkal: „Jsem
všudypřítomný. Jsem takový,“ a člověk se s tím začne ztotožňovat. Četla jsem Avadhútovu knihu. Říkala jsem, že tato kniha
znázorňuje, co se našim Inkarnacím nepovedlo. Inkarnace neuspěly proto, že vůbec nic nevěděly o lidech, na jaké jsou úrovni.
Přijdou a řeknou: „Jsem beztvarý, a přesto mám tvar, jsem to a ono“. Ale co s tím? Pokud tím jste, dobře. „Jsem soucit, jsem
láska, jsem mír.“ A co? Jak ale naplnit tyto poháry?! Musíte sejít dolů na lidskou úroveň. To ale nezkusili. A proto bylo, zdá se, vše
zbytečné. Naopak si teď každý myslí: „Jsem Bůh, jsem Brahma, Šivó ham!“ Hotovo. A pak se jen mezi sebou hádají. Nedošlo k
patřičnému růstu, nepřišla zralost. Je to jen povrchní. Všechno je povrchní a stanete se pokrytci. A s tím žijete! Takže první
taktika, o které vám říkám, je - bijte se botou. „Tohle nejsem já”! Takhle musíte sami k sobě začít mluvit. Pokud jste hledač,
opravdový a poctivý hledač, pak vám radím, abyste se dívali do zrcadla a říkali si: „Teď, pane ego XYZ, koukej odsud zmizet! Já
vím, kdo jsem, ty odsud zmiz!“ Tohle všechno musíte dělat a vysmát se sami sobě. Dělat si ze sebe legraci. To je nejlepší. Nikdy
se necítit dotčeně. Někdo vám řekne: „Jsi egoista!“ Vy na to: „Já vím!“ „Já vím.“ Když víte, že jste egoističtí, jak to, že v tom
pokračujete?! Ego se projevuje mnoha způsoby. Prostřednictvím vašich očí, uší, úst, nosu, jakkoli. Protože jdete proti Bohu, a tím
jdete proti kolektivitě, takže jdete proti Šrí Krišnovi, proti vaší Višudhi čakře. Tam se projeví nejdříve. Dnes už se lidé neperou. Ego
se už projevuje na jemnější úrovni. Používáme obličej. Ne ruce. Očima můžete projevit zlobu nebo očima flirtujete, čímž
cizoložíte. Proto Kristus řekl: „Nemějte cizoložné oči!“ Je dobře, že se AIDS přenáší i slzami. To je dobře. Měli zvyk líbat lidi?
Dobrá. Do toho. Nikdo už se pusinkovat nebude. Využívali jste celou Višudhi čakru, jen abyste vyjadřovali svou neřest. Teď se z ní
ta neřest vylévá. Ve druhém stádiu, kdy už chápeme, že skrze svou Višudhi, což je tato Amerika, vyjadřujeme své ego, co
můžeme udělat? Především přestaňte mluvit. To, jak tu lidé mluví... Tady jen musíte neustále otevírat ústa, takto, pořád. I když
druhý hovoří. Jakmile jim něco řeknete, hned na vás vyvalí, co že všechno vědí, od A do Z. Nevíte, kde vám hlava stojí. Jak přestat
s mluvením? Dám vám praktickou radu. Seženu vám betelové oříšky, které navibrujeme a dáte si je do pusy. Vyndáte je, až když
musíte mluvit. Jinak tam zůstanou! To je Šrí Ganéša. Nevyndávejte je! Přestaňte mluvit! Když přestanete mluvit, zmizí vaše
pokrytectví. Prostřednictvím své tváře jsme pokrytečtí. Všechno probíhá přes Višudhi. Člověk, který je extrémně agresivní, může
hrát, že je velmi, velmi sladký, víte, když vás chce využít nebo na vás vydělat. Dokážou hrát. Každá přetvářka přijde skrze Višudhi.
Pak předstíráte, že jste velmi jemná osoba, že jste velmi dobří, ale nejste. Jste agresivní. Proto musíte vědět, že omezení mluvení
sníží o 50% vaše pokrytectví a přetvářku. O 50% ! Přesto 50% stále zůstane. Co tedy uděláme s těmi 50%? U těchto 50% musíme
poznat, které další čakry jsou zodpovědné za projev ega. Jednou z nich je Hamsa. Hamsa je velmi důležitá. Používáme ji, když
chceme předvést hněv, lhostejnost. Pak si druhý myslí: „Ó Bože, co jsem tomu člověku provedl?“ Takto dáváme najevo hněv. A to



pořád. To je Hamsa. A proto musíme používat to, čemu říkáme... jednoduchou věc - ghí. Nebo něco mastného. Na uši, na nos.
Na oči kadžál. A také pro krk musíme dát trochu ghí do horké vody nebo mléka a nanést ho, abychom zjemnili naše nervy a
zvláčnili Višudhi a také zjemníte i to, čemu obecně říkáte dutiny, jejich vnitřek. Stejně jako si zvláčňujeme prsty, ruce, když jsou
suché, musíme je zvláčnit. Vetřete ghí dopředu, dozadu, olej sem a tam a do hlavy! Jenže moderní styl je nedávat si olej na hlavu.
Budete plešatí! Plešatí džentlmeni. Samozřejmě, můžete stále hrát jako Yul Brynner, ale ten umřel na rakovinu! Jeho sestra je
naše žačka. Budete si vymýšlet směšné účesy a tak. Nová móda říká - žádný olej. Nevím, odkud to přišlo. Pro děti také říkají:
„Nedávejte žádný olej do uší.“ Jsou to lékaři! Chtějí si vyrobit pacienty. Neposlouchejte je! Před jakoukoli cestou si dejte olej do
uší, do nosu... Ne olej, ale ghí. A kontrolujte svou sliznici prostřednictvím Hamsa čakry. To je velmi důležité. Toto je čakra, která
vám velmi pomůže skutečně se zklidnit. V sanskrtu a také v mnoha hovorových jazycích se ghí nazývá ‚neha‘. A ‚sneha‘ je láska.
‚Neha‘ je také láska. Musíte se tedy naolejovat, abychom snížili tření. Víme, že v přírodě, pokud chceme snížit tření, použijeme
olej. Musíme například spustit loď. Spouštěla jsem, vím, o co jde. Musí se použít mazadlo, které jak se dotkne lodě, sklouzne do
moře jako po másle. Krásně tam sklouzne. V Indii používají banány, protože banány jsou velmi snadno dostupné, tak na to dávají
banány. Například tady v Anglii se používá mazadlo. Stejně tak se musíme promazat i my. Naše řeč, náš tón, naše mluva musí
být promazaná, namazaná láskou. A láska je tak mocná věc, že dokáže přitáhnout kohokoli, i kdyby to byl Hitler. Když s někým
mluvíte nebo něco říkáte, mělo by to mít polevu z čokolády lásky. Pak můžete přidat i ricinový olej (projímadlo). Dělám to tak.
Všechny tyto věci je tedy třeba chápat v jejich podstatě, že bychom neměli být tak hloupí jako jiní lidé. My jsme jogíni a měli
bychom žít ideální život, který se projevuje v různorodé dynamičnosti. A nepromarnit to velké požehnání, které jsme obdrželi.
Další čakra, která je stále napadená, je Ádžňá. Ádžňá čakra. V Ádžňá čakře musíme být v bezmyšlenkovém vědomí. Ale nejde
nám to. Když pozorujete myšlenky, zjistíte, že přemýšlíte nejvíc o těch, kteří vám ublížili, kteří vás trápili. Někdy zahlédneme i
dobré věci. Přemýšlíme i o dobrých lidech. Někdy. Obyčejně přemýšlíme o lidech, kteří nám ublížili, ranili nás... Ale Kristus, který
je Šrí Ganéša a který má všechny síly schopné nás zabít a zcela nás zničit, nám ale dal největší zbraň, a to odpuštění. Takže
mantra pro toto místo je: „Odpouštím.“ Musíte dohlédnout na to, abyste druhým odpustili. Když někdo něco řekne, odpusťte.
Když vy odpustíte, převezme si to Bůh. On ví, jak s tou osobou naložit nebo ji vytrestat. Udělá té osobě, cokoli se Mu zlíbí. To není
vaše práce, vy jen odpusťte. Dáte mu tak jízdenku: „Jdi k Bohu, já ti odpouštím. Mě se to netýká.“ A vy musíte odpustit. Díky tomu
se pak můžete hezky těšit svou Ádžňá čakrou i stoupáním Kundaliní, když říkáte: „Odpouštím, odpouštím, odpouštím,“ třikrát. A
musíte říct mantru Nirvičára - žádné myšlenky. Ádžňá je ta, která vám dává myšlenky. Proto Kristu tolik záleželo na očích:
„Nemějte žádostivé oči!“ Na nějaký čas zkuste zaměřit oči na Matku Zemi. Vysaje to. Vaše pozornost pak nebude tak vratká,
stane se soustředěnou a vyrovnanou. Budete mít potom tak mocné oči, že pouhým pohledem můžete druhého uzdravit. Z očí
vám začne zářit nevinnost. Nebude tam chtíč ani hamižnost. Lidé si tu zahrávají s něčím velmi nebezpečným. Nevídala jsem nic
z toho, co dělají. Až tady na Západě. Každý se otočí za každou dívkou. K čemu tak ubohé úsilí?! Proč oči zaměřovat na něco, z
čeho nelze získat radost? Muži se dívají po všech dívkách, dívky po mužích. Jaká marnost! Proč plýtvat energií? Já se vždy
dívám do výšky jednoho metru. Vidíte tam všechny květiny, vidíte všechny děti. Jednou se mě někdo zeptal: „Ty se nedíváš na
pohledné muže?“ Řekla jsem: „Nejsem blázen. Dívám se na to nejkrásnější, vše do výše jednoho metru. Řekl: „Musíš být blázen,
když se díváš na tohle.“ Nejsem! Tak to je. Toto vám tedy dodá obrovské množství energie, protože si díky očím uchováte
všechnu energii. Oči jsou okny této síly. Pokuste se jí šetřit. Teď vám říkají: „Šetřete vodou!“ Předtím jste plýtvali vodou, tak teď jí
šetříte. Jsou-li vaše oči nevinné při tom přívalu blaženosti, těšíte se z blaženosti, nepotřebujete se na nikoho dívat, nemusíte nic
říkat, jen se radujete. Jen cítíte radost, která se do vás vlévá - naplno, protože ego zmizelo. Je to agrese dívat se takto na
každého. Je to agrese! Znám lidi, kteří hypnotizovali ženy, anebo ženy muže. Znám takové. Viděla jsem je na párty. Viděla jsem z
očí těch žen vycházet bhúty. Podívají se na muže a ten zůstane jako ochromený. Zamiluje se do té ženy, která ho využívá, dokud
ho neožebračí. Je to prostituce mužů anebo žen. Strašná věc. Je to neřest vašich očí. Udržujte oči klidné. Zklidněte je. Když se
dívají sem a tam, řekněte: „Sem se dívej, na Matku Zem!“ To ona nám dává všechnu krásu. Hleďte na ni! A pak ta nádhera Matky
Země vstoupí do vašich očí. A ta čistota a nevinnost očistí druhé. Tak by to mělo být. Takže na boj s egem musí být člověk
připravený a musí mít sílu vůle, protože ego v člověku zabíjí sílu vůle. Úplně. Člověk, který je egoista, naprosto ztratí sílu vůle.
Dělá to, co mu řekne ego. Může vraždit lidi, může být násilný. Veškeré násilí v Americe je projevené ego. Protože tam neexistuje
respekt před zákonem, nejen před lidskými zákony, ale ani před Božími zákony. Proto se lidé tak chovají, přivodí si nevyléčitelné
nemoci, hrozné věci. Člověk, který není egoistický, nedostane rakovinu. Musíte být egoističtí, abyste dostali rakovinu, i když je
levostranná. Museli jste mít ego. Náchylnost přichází z ega. A potom zasáhne. Když jste egoističtí, jste napadnutelní rakovinou.
A pak, pokud přežijete rakovinu, bude na vás čekat další věc, že úplně ochrnete. Budete něco jako... vídám to v televizi, kde lidem
dají nějaký umělý přístroj a jsou úplně jako stroje a hýbou rukama jako stroje, chodí takto. Vypadají jako lidé, chodí vzpřímeně -
takto, ale nic necítí. Takovými se stanete, protože ego vás odvádí od emocí a pryč z levé strany, kde bude člověk skutečně jako



stroj, pouhý stroj. Potkala jsem jednoho zubaře. Přišel ke mně a řekl: „Matko, nedokážu už plakat, nedokážu slzet a necítím se
zle, když někdo umře. Zeptala jsem se: „Co vlastně děláš?“ „Chodím běhat.“ „Běháním tedy utíkáš sám před sebou. A kolik hodin
běháš?“ „Pět hodin.“ Z deseti hodin, kdy je vzhůru, pět hodin běhá. Co se stane? Všechny tyto nepřirozené věci nás napadnou
proto, že se takto projeví něčí ego. I drogy se k nám dostaly proto, že na nás chtěl někdo vydělat. Všichni ti guruové na vás chtěli
vydělat peníze. Víte, zajímá je hlavně vydělávání peněz. Všichni egoisté jsou dost na peníze. Nedokážou se z toho dostat, ať jim
dáte jakoukoli sumu peněz. Požehnala jsem lidi mnoha tisíci a tisíci rupií, miliardami věcí, přesto jejich zaměřenost na peníze
nepomine. A pak o ně i velmi rychle přijdou. Jednoduše. Přirozeně, protože nepoznali, že tím byli požehnáni a že se teď o ně musí
podělit! Chci říci, skutečně díky příchodu do Sahadža jógy. Jeden pán, který byl úplně na pokraji kolapsu, úplně bez peněz, přes
noc ohromně zbohatl. A přes noc se stal zase žebrákem. Je to příkladné. Přišel ke mně, přišel do Sahadža jógy, stal se bohatým,
tím vším, a pak najednou o všechno přišel. A dokonce i sahadžajogíni začali říkat: „Matko, přijde, je tu chvíli a pak odejde a velmi
zbohatne.“ Řekla jsem: „Dobrá. Podívejte se za rok. Předtím a potom.“ Kde jsou teď? Ten muž tak zchudl, že nemá peníze ani na
autobus. Takže dochází k takovým katastrofám a oni to nechápou. Proto vám říkám, pokud nemluvíte o katastrofách, lidé se
nepoučí. Potřebují šok, jinak se nechtějí zbavit svého ega, nemohou. Žijí s ním, nechtějí pochopit, že se jim toto stane. Raději je
varujte, ať vidí, co se děje. Tento jeden případ jednoho muže se stal velmi dobrou lekcí pro všechny indické sahadžajogíny. Říkali,
že když přijdete do Sahadža jógy na chvíli a odejdete, velmi zbohatnete. Tohle si z toho vyvodili. Ale teď už to neříkají. Získali jste
to totiž Boží milostí. Když ji ztratíte, přijdete o to. Nebuďte tedy tak sebejistí s tím vaším hrozným egem. Ovládne vás. A jak jste
viděli, bhúti se druží. I egoisté se spolu vždy druží. Když se potkají dva egoisté, budou k sobě velmi přátelští, protože si notují.
Jsou stejní. Až pak ale ochrnou, co se stane? Budou všichni sedět jako sochy. Můžete z nich vlastně udělat sochy. Jak je jinak
využít? Protože nejsou mrtví, jsou živí, ale nedokážou se ani najíst. Mohou se na jídlo dívat, ale nedokážou ho jíst. Když jim ale
dáte injekci Micro Cob (vitamín B12), možná bude fungovat parasympatik nebo sympatik, autonomní také, ale zbytek bude
vyřízený. Centrální nervový systém bude vyřazený. Může se to stát náhle komukoli. Zapište si, že jsem vám dnes řekla o této
nemoci. Snažte se držet se skupiny, snažte se o všechno se dělit a nezkoušejte žádné vychytralosti. Chytráctvím podvádíte sami
sebe. Gregoire mi řekl: „Matko, tato inteligence, lidská inteligence, je tak inteligentní, že oklame sebe samu.“ To je to, co vidím.
Proč chcete podvádět sami sebe? Zbláznili jste se?! Tohle si musíme uvědomit. Když to pochopíte, uvidíte, že většina problémů
tohoto světa pomine. Jak to, že máte atomovou bombu a všechny tyto věci? Věda nežádala: „Vyrobte atomovou bombu!“ Věda
vám byla dána, aby vám usnadnila práci, abyste měli čas na meditaci, a ne abyste vyráběli atomové bomby k zabíjení. Ne! Ale
jistým způsobem to účinkuje, protože Amerika vyrobila pár bomb, Rusko vyrobilo pár bomb. Sedí jim na hlavě jako dva démoni,
ale teď nemůžou zvednout ruku a zmáčknout tlačítko. Byl to dobrý nápad. Bojí se ďáblů, které sami stvořili. Tak to je, teď je to
přemohlo. Pokud se tedy chcete vyhnout své vlastní destrukci, dávejte si pozor! Bděte nad sebou samým! Nechvástejte se: „Já
vím, já vím!“ Ne! Jak se chováte? Někteří lidé jsou takoví, že řeknou: „Nechceme žít na obyčejném místě. Nemůžeme... spát na
obyčejném místě,“ a podobně. To znamená, že jsou žebráci. Tak na mne působí. Protože když jste král, jako jsem já královna,
řekněme, pak nic nežádám. Ustelete-li mi pod stromem, budu tam spát. Mohu spát kdekoli. Mohu žít, jakkoli chci. A víte, že žiju
opravdu v paláci. Co na tom? Palác pro mě není důležitý. Ať přijdu kamkoli, je mi to palácem, protože se nestarám o pohodlí.
Pohodlí mě nemůže přemoci. Nic mě nemůže ovládat. Nic si mě nemůže podmanit. Nic pro mě není důležité, protože jsem
královna. Když budu žebrák, budu vyžadovat pohodlí, budu chtít to a ono. Není co žádat. Nic nežádáte. Když dosáhnete tohoto
stavu, tehdy si vychutnáte Sahadža jógu, svého Ducha. To se stává, když lidé přijedou do Indie. Překvapilo mě sledovat lidi, kteří
tam přijeli. Poprvé jsme utratili 40000 dolarů. Přijelo tam pět Američanů. Čtyři nebo pět? J: Čtyři a jeden Kanaďan. Čtyři a jeden
Kanaďan. Dohromady. A čtyři utekli! Představte si, jak jsou nákladní! Čtyři utekli, ač jsme to zkusili. Přišli za mnou: „Ne, Matko,
nesneseme to a to, nesneseme takové nepohodlí.“ Jaké pohodlí máte tady? Žádné nevidím. Je mi hrozně, co jsem přijela. Mám
vyřízenou hlavu. Bylo mi zle. Hrozné místo. Co máte za pohodlí tady? Tam se tak chvástali. A utekli. Chápete tedy, že lidé, kteří
ustavičně něco chtějí, žebrají o něco, tak v životě nedosáhli vůbec ničeho. Když pojedete do Indie teď, budeme mít sparťanské
podmínky, protože nebudeme bydlet vůbec v žádné budově. Jak jen to bude možné. Kromě Rahuri. Možná i tam. Dáme vás do
závěsných sítí, ven, do skutečného lesa, kde budou tygři, budou se tam k vám nahoru plazit hadi a omývat se budete v řekách,
kde je silný proud. Ó, padá to. Buďte opatrní! Kromě toho tam budou ráno krásně zpívat ptáci a bude tam překrásná vůně. Tak
nádherná a uklidňující! Tam, kde vyvěrá esence života. To si zasloužíme. Když tam dokážu žít já, proč ne i vy? Nerozumím tomu.
Co je na vás tak zvláštního? Já jsem stará žena, je mi šedesát tři let a můj otec i můj manžel byli celý život obklopeni nesmírným
pohodlím a luxusem. Víte, neumím si objednat taxi nebo jet autobusem. Po celý život! Nevěděla jsem, jak si pořídit lístek na vlak.
Nikdy jsem neletěla sama letadlem, já nevím, jak sama letět, vždycky jsem taková byla. Já ale nic nepotřebuju. Dokážu cestovat
sama, jet kamkoli, dělat cokoli, aniž bych měla strach či vnímala potíže, protože dokud jsem sama se sebou, čeho bych se měla
bát? A tohoto musíme dosáhnout, to musíme praktikovat. Jakmile dosáhnete takové povahy, je to tak krásné! Máte úctu a lásku



k sobě, a tím pádem i k ostatním. Ti, kteří si neváží sebe, si neváží druhých. Egoisté si sebe neváží. Kdyby si sebe vážili, nebyli by
egoističtí. Být egoista je taková hanba! Řeknete-li někomu: „Jsi egoista,“ tak vás praští! I když to řeknete jinak, nelíbí se jim to.
Nebo ano? Ne! Za označení ‚egoista‘ vás praští. Cítí se dotčeně. Jako že ne, ale jsou! Když to nemají rádi, proč to ego tedy mají?
Je velmi těžké vypudit vám ego z hlavy a chytnete ho od ostatních tak rychle, že to někdy nechápu. Avšak indické klima a
výchova jsou takové, že tamní lidé nejsou egoisté. Neznám nikoho, kdo by byl jeden den hodný a druhý den hrozil pěstí. Neviděla
jsem nikoho takového v Indii - velmi solidní lidé. Kdyby tu seděl lékař, který téměř získal Nobelovu cenu, někdo takový, myslíte, že
by tu seděl? Byl by jeden z nich. V Indii nenajdete nikoho, kdo by se tak choval. Mají ego, ale velmi subtilní. Úředníci ho mají,
musím říci, a pak ho mají politici. Dokud nejedou z Indie do zahraničí, jsou celkem v pořádku. Ale když odjedou do zahraničí,
zhorší se. Postavení člověka se však v Indii rozpozná podle toho, jak je pokorný. Jinak nelze věřit, že jste z královské rodiny.
Urození lidé jsou nadmíru pokorní. Tím se vyznačují. Jako když jsem hovořila s Šéšou. Pět vět jsem jí řekla a ona povídá: „Tato
paní je velmi vznešená, z královské rodiny.“ Opravdu jsem. Skutečně. Vůbec jsem jí o tom ale neřekla. Není to známo mnoha
lidem, ale ona řekla: „Musí být z královské rodiny.“ Nač je třeba urážet druhé? Křičet na ně a mluvit takovým způsobem? To není
třeba. Musíte mluvit mile a příjemně. Vypadá to hezky. Značí to lepší osobnost. Lidé na ni lépe pohlížejí. Přinejmenším pro
vytvoření vzájemné sympatie s ostatními, prosím, snažte se překonat své nesmyslné ego. Udržuje vás mimo oblast radosti,
oceánu radosti, který musíte mít. Pak jste jen bídná stvoření, pro nic za nic zubožující ostatní. Postavte se tomu! Nevkládejte do
své levé Višudhi: „Ó, jsem egoista, jsem tak nešťastný!“ Konec! Tohle nedokážu léčit. Už teď kvůli tomu trpím. Neustále mám
tady bolesti a nevím, co s tím dělat. Co jsem přijela na Západ, mám tento problém, protože všichni máte tuto levou Višudhi a já
vás vložila do svého těla. Netušíte, jaké útrapy mi způsobujete. Ač mi to nevadí, vidím to. Musím vás nyní požádat, abyste se
hlídali a chovali se tak, aby toto americké ego zmizelo. Protože tu hrozí jiná věc, a to styl Šrí Krišny, který bych právě teď nechtěla
použít. První destrukce začne v Americe. Potom začne výstavba. Nedojde k úplnému zničení. Mraky destrukce se rozpustí. Zmizí
docela. Chladný vánek je odvane. Vy ale musíte být mudrci opravdovosti a porozumění. Bez ega. To je vaše zodpovědnost. Za
vaše děti, za vaše potomstvo, za vaši zem. Je to vaše zodpovědnost. Dobře? Kéž vám Bůh žehná! Teď přejdu k jiným
záležitostem. Večer už se s vámi asi neuvidím. Ale doufám, že mi dáte úplný seznam těch, kdo mají zájem o manželství. Ti, kteří
se ještě nerozhodli, by se měli rozhodnout. I když jste se ještě nerozhodli, dejte mi seznam lidí, kteří chtějí mít v Indii svatbu. Když
ne letos, tak snad příští rok... Všichni, kdo byste chtěli mít svatbu, napište svá jména. To je velmi důležité, nebylo by to totiž
možné, pokud tam nebudou všichni přítomní. To je jedna věc. Také bychom měli vědět, kolik lidí pojede a jak tam pojedou. To
všechno je třeba připravit správným, systematickým způsobem. Je třeba říct to Babetě. Měli byste říct, kolik pojede z Los
Angeles tímto způsobem, kolik jinak. A Babeta by to měla zorganizovat, nikdo nebude v ničem soupeřit. Měli byste se snažit, aby
to bylo co nejlevnější. Ale ne za cenu, že s tím budete mít starosti. Cokoli se vám podaří zajistit snadno, to vezměte. Není to tak
důležité. Zatřetí, jak jsem vám už řekla, není nutné s sebou brát moc věcí. Zejména ženy. Není nutné brát s sebou do Indie
make-upy, nic. Vůbec ne. Tam se vám pleť zlepší sama. Nemusíte se moc malovat. Je to velice jemná země, kde se vám pleť
sama vyživí a budete se cítit velmi dobře. A když si budete chtít něco koupit, koupíte to v Indii, kde se nepřidávají žádné
chemikálie, ale pouze přírodní látky. I zubní pasta je lepší z Indie. To si myslím. Došla jsem k závěru, že všechny zdejší zubní
pasty jsou chemické, nevím, co vám udělají s vašimi zuby. Naštěstí mám zuby zdravé. Nikdy jsem nebyla u zubaře. Cítím, cítím,
že jsou plné strašných chemikálií. Nekažte si svou pleť těmito hroznými make-upy. Není možné ani najít tu dobrý šampón. Po
některých vám zkrátka někdy slezou vlasy. Zkuste si osvojit zvyky, které jsou jednoduché, přirozené pro život, ne primitivní, znovu
říkám ne primitivní, ale ne příliš složité. A nevěnujte tělu tolik pozornosti, to není třeba. Stačí to, co vám do těla dal Bůh. Nedělejte
si o ně přílišné starosti. Ráno si trochu zacvičte a podobně, řádně meditujte, buďte normální lidé, nic nepřehánějte, všeho jen
trochu, a držte se ve středu, nechoďte v ničem do extrémů. Přivezte si svetr a podobně. A jak jsem říkala, budete potřebovat
pořádnou deku na spaní. V Indii dostanete prostěradla a vše. Pěkná bavlněná prostěradla, protože musíte co nejvíce nosit bavlnu
a hedvábí, přírodní materiály. Ne umělé věci, jinak budete mít problémy z umělotin a těchto věcí. Takže pokud možno, neberte si
s sebou moc oblečení, vše vám tam seženeme. Teď přejděme k praktické stránce. Potřebovala bych od vás všechny vaše
velikosti. Pořádně je sepište. Ale vytvořte z nich čtyři velikosti. Poskládejte si to tak, aby vyšly čtyři velikosti pro kurty. A pro ženy
také blůzy čtyř velikostí. Vytvořte čtyři velikosti. Velikosti A, B, C, D pro muže a pro ženy. Mějte je pro nás připravené. Uvědomte
si, jak moc pro vás Indové dělají. A kolik na to přispívám. Bez ohledu na to, kolik jim dám, je to jen malý dar. Oni teď budou platit
tolik peněz na školu pro vaše děti. Představte si, že to bude na Indech. To není správné. Našich peněz, které se na to vybraly, je
tak málo, že se popravdě až stydím vzít ty peníze do Indie. Jsou teď uložené u Arneaua, všechny peníze. Nechte je u něj. Ale když
chcete školu, má to být dobrá škola, na kterou potřebujeme peníze. Teď ale o darech nepřemýšlejte, protože i když jste bohatí,
tak teď nedokážete nic darovat, to vidím jasně. Musíte tam teď totiž letět, máte výdaje na cestu. To Indiové nemusí. V pořádku.
Ale když vás požádají o malý příspěvek, dejte jim. A... jeďte tam s láskou. Ale lidé se vracejí zpět spíš jako obchodníci,



zásobovači. Indie je totiž místo, kde můžete koupit spoustu věcí, všechno se vám zalíbí, chcete si koupit to, tamto a ještě... To
není dobré. Kupte si jen pár věcí symbolické hodnoty. Kupte si, co potřebujete, ale nemůžete si přivézt vše, co byste potřebovali,
z Indie. Když takto cestujete, je to velice zahanbující. Lidé často nechápou, proč jogíni potřebují tolik věcí. Měli byste si vzít s
sebou věci, které jsou užitečné, které jsou pro vás dobré, ale ne moc věcí.
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Toto místo, Násik, má zvláštní význam, protože před dávnými časy, asi před osmi tisíci lety, když Šrí Ráma odešel do vyhnanství,
přišel do Maháráštry, prošel mnohá místa a usadil se zde, v Násiku, se svou manželkou. A zde se jedna žena, která vlastně byla
sestrou Rávany a jmenovala se Šurpanaka, pokusila Šrí Rámu svést. Tohle chování, tedy svádění mužů, svádění žen, je skutečně
démonické. A proto se takovým tvorům říká rákšasové. Protože lidé, kteří jsou démoničtí, mají agresivní povahu, jsou plni ega,
chtějí mít nad každým navrch, dělá jim velmi dobře, když je uspokojeno jejich ego. Proto se v této zemi všem takovým lidem
říkalo rákšasové. Podle mínění ostatních se nechovali jako normální lidé. Takoví rákšasové žili více v severní části, v té
nejsevernější části Indie. Spadají do několika kategorií. Ti, kteří běhají za ženami, mají své jméno a ženám, které se snaží
dominovat, se říká zase jinak. Když se muži snaží chovat jako ženy, používá se pro ně zase jiný výraz. Ale nikdy se jim neříkalo
lidské bytosti. Říkalo se jim rákšasové nebo vetalasové a dalšími jmény. V současné době je však takový zmatek, že nevíte, jak
koho nazvat. Lidé v tehdejší době však byli rozumní, vyzrálí lidé, kteří s věkem dozrávali. Musíte si všimnout, že na ulicích
Maháráštry… Zrovna když jsem přijížděla vlakem, viděla jsem, že žádní muži, nikdo z nich, se nezajímal o ženy, žádné ženy se
nezajímaly o muže, někteří muži se nevinně vedli okolo ramen, chci říci, že to celé ukazovalo, že život je nevinnost. A takové to tu
bylo, když tu byla ta rákšasova sestra, Šurpanaka. Jakmile se tedy dnes nějaká žena v Indii takto chová, že se snaží svádět muže,
říká se jí Šurpanaka. Tato žena se tedy přišla pokusit svést Šrí Rámu. Představte si, taková troufalost! A jelikož Šrí Ráma byl
sankóčí, což znamená plný půvabné důstojnosti, odpověděl jí: „Podívej, jaký smysl má běhat za mnou, já už krásnou manželku
mám.“ „Proč se o mě tedy snažíš? Raději to zkus na mého bratra, který ženu nemá.“ Protože ho znal. Protože věděl, že Jeho bratr
je Šéšnága, což je obrovský had, který se jmenuje Šéšanáh, Šéša. A že to je horkokrevný chlapík, který bude přesně vědět, jak s
takovou ženou naložit. Já si s ní neporadím. Protože on by se ženou zle nejednal, to by bylo pro něj příliš. Sice to byla Šurpanaka,
ale stále to byla žena. Když tedy šel… Ne. On jí řekl: „Běž za ním.“ Lakšman seděl venku. Laškman se zavázal přísahou, že bude
brahmačárím, mužem žijícím v celibátu, se čtrnáctiletým odříkáním. Ačkoli byl ženatý. Musel to udělat. Byla to jediná cesta, jak
mohl zabít jiného démona jménem Méghnad (nejstarší syn Rávany), který utekl s jeho dcerou Sulóčanou. To je dlouhý příběh.
Abychom to zkrátili, tento chapík, Lakšman, se stal brahmačárím, přestože měl v Ajódze ženu, žil jako brahmačárí. V Indii je zcela
běžné, že když je vaše žena pryč, chováte ji ve své mysli, a přestože jste od sebe odděleni, těšíte se svou ženou, i když na ni jen
pomyslíte, když vzpomínáte, co dobrého pro vás dělá, ale jestliže je na vás neustále zlá, tak se vám na ni myslet nechce, a tím
začínají všechny démonické myšlenky. Když tedy šla a začala… pěkně se vymódila, aby byla co nejatraktivnější, snažila se dávat
na odiv své tělo a podobně, vyloženě trapným způsobem. Nechovala se tradičně slušným způsobem. Naopak, chovala se velmi
necudně a nedůstojně, jen aby ho zaujala. On se na ni tak rozzlobil, že jí prostě uřízl nos, aby to už nemohla zkoušet na nikoho
dalšího a přešla ji ta ubohá pýcha. Aby zabil její ego, protože právě nos představuje ego. Když jí tedy uřízl nos… nosu se říká
násika, v sanskrtu se mu říká násika. A tohle je to místo, kde byl uříznut nos, proto tohle místo dostalo jméno Násik. My si teď
tedy musíme uvědomit, že jsme přišli na území, kde člověk může přijít o nos. Každý by se měl tedy mít na pozoru a hlídat se, aby
nevykazoval žádné symptomy Šurpanaky. Odteď bychom se měli chovat jako sahadžajogíni a sahadžajogínky. Musíme mít
správný druh chování, které pramení z vnitřní čistoty. A protože tohle je skutečný počátek výpravy, v jeho pravém slova smyslu,
musím k vám všem mít několik připomínek, že naše chování by mělo být velmi důstojné a slušné, aby všechny vibrace, které
skrze nás proudí, které jsou svatými vibracemi, příznivými vibracemi, nebyly zkaženy naším egem nebo našimi představami a la
Šurpanaka ani žádným podobným nesmyslem, který nemá pro váš růst vůbec žádný význam. Tohle všechno přichází z úpadku, z
úpadku, kterým jsme prošli. A díky tomu, že jste vzestoupili, dokážete vidět úpadek společnosti. Zde tedy musíte ukázat, skrze
své dobré chování, správné oblékání a vhodné jednání tu krásu, kterou jste si rozvinuli v nitru, a že teď patříte ke společenství,
které vzestoupilo, že s úpadkem jste skončili. Je jen na vás, abyste to pozorovali a abyste pomohli druhým dostat se z toho.
Zahájení výpravy po Násiku je nesmírně svatá a příznivá věc, pro vás všechny, protože zdejší řece „Gódavarí“ se říká Ganga jihu.
Ale jako u čehokoli čistého, i sem přidali veškerou špínu. Toto významné kšétra, jak říkáme, toto poutní místo, je ničeno mnoha
lidmi, kteří ho chtějí využít. Říká se jim bhadžís (kněží), to jsou ti, kteří profitují z chrámů a svatosti tohoto místa. Pro ně je
Sahadža jóga rivalem, protože ji můžete dělat úplně bez peněz, bez jakékoli práce, bez jakýchkoli obětí navíc. To nedokážou
pochopit. Podle názoru všech těchto lidí, po celém světě, by, jak vidíte, všichni hledající měli nejprve odevzdat své peněženky
těm, kteří jsou v čele. Za druhé, že hledání by hledajícího mělo zcela zubožit. Že by měli trpět a trpět, dokud z nich nezbudou jen
kostry a nezemřou. Musí neustále obětovávat vše, co mají, podstupovat muka, dokud nedosáhnou Boha. To není způsob, jakým
lze dosáhnout vzestupu, to už víte. A neplatí to nejen o hinduistech, ale i o džinistech, také o křesťanství i o islámu. Jejich kázání
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je celé adharmické, nemá v sobě žádnou dharmu. Proto je ustavení naší dharmy velmi důležité, je to čisté náboženství, které vám
dává vzestup, radost, mír a Boží požehnání. A to je Višva Nirmala Dharma. Musím říci i to, že tohle místo je důležité ještě něčím,
že zde máme velmi vysoko postaveného džinistu (Dr. Sanghveho), který přijal tuto dharmu. V džinismu je to opět stejné, stejné
perverze, jak jsme viděli. Když vám začnu vyprávět, jak to s džinisty je, budete se smát a smát a smát, až se budete za břicho
popadat. Tak se do toho nechci ani pouštět, do toho, jak jsou džinisté poblázněni vegetariánstvím. Chtějí zachránit všechny
komáry, štěnice, všechno, ale člověka pro peníze i zabít. Jsou to „židé“ naší země, kteří z lidí skutečně vysáli všechny jejich
peníze, všechno, zdejší boháči. Ale komára nezabijí, ani štěnici, to jsou celí oni. Takže tu teď máme takové věci. Ale Dr. Sanghve,
velmi učený muž, i jeho žena, která je láskyplná a oddaná sahadžajogínka, jeho syn, snacha, ti všichni pochopili, že náboženství
nemůže být taková šílenost, kdy místo lidí zachraňujete komáry. Pozornost jde z opačného konce, což je samozřejmě proti
principu Šrí Mahávíry. Přitom právě Mahávíra popsal peklo tím nejvěrnějším způsobem. Protože on je inkarnace ztělesněné
esence Bhairavy, popsal peklo velmi dobře. A v Anglii máme Williama Blakea, který udělal to samé, protože je stejného založení.
O pekle napsal, že v něm jsou červi, komáři a podobně. Zachraňovat komáry a štěnice je tedy pravý opak. Na tom je vidět, jak
všechno převrátíme, jak odporujeme duchovnímu přínosu těchto velikánů, kteří se snažili hlásat něco smysluplného, jak z toho
pak uděláme nesmysl. Nám to ukazuje, že džinisté by teď měli prohlédnout, jak špatně je Mahávíra interpretován a na mnoha
místech zostuzován. Vnímám opravdu velký pokrok v tom, že někteří lidé začínají to světlo vnímat a začnou je vidět víc a víc. A
také tu máme velmi dobrého hudebníka, jak jste sami slyšeli. A celý jeho koncert byl tak krásný. Slyšela jsem, že vám zpíval
krásné písně a že jste si celý hudební program užili. Zpíval také několik velmi hezkých anglických písní. To je dobrý začátek.
Protože tak, jako vy zpíváte písně v maráthí a hindí, měli by zpívat i naši Indové. Oni ale všechno převádějí na melodii. Musíte je
tedy trošku vést, protože to jsou hudebníci orientovaní na melodii, víte? Tak zkoušíme ze všeho vytvořit melodii, protože jinak to
neodpovídá naší orientaci. Musíte je tedy trošku vést a prominout jim, když se vám to nebude zdát úplně dokonalé. Musíme tedy
všem místním poděkovat, že na nás byli tak milí a hodní a že nás tak mile přijali. Doufám, že se tam všichni cítíte pohodlně. Měli
jsme jediný problém, že jsme nemohli najít pořádné místo, protože Dr. Sanghve si dělal starosti, Indové jsou totiž přespříliš
pohostinní, takže říkal: „Budu muset zakrýt všechny strany, nechci, aby nastydli, to a ono, dám tam nějaké topení.“ Ale díky Boží
milosti to není vůbec třeba. Jsou tak milí. Jen jsem se na něj smála a říkala: „Neboj, ono se to všechno vystříbří.“ A taky že ano,
vždyť víte. Nepotřebujeme žádné topení, kdybychom něco potřebovali, tak větráky. Jako když si v Madrásu stěžovali: „Nemáme
žádnou vodu, musíme teď vodu kupovat odjinud. Všichni tady pomřeme.“ Řekla jsem: „Dobrá, budete mít vodu.“ A tak pršelo a
pršelo, tolik, že měli povodně. Neměli byste tedy mít pocit, že problém je v přírodě. Příroda je vždy s vámi, vždy vám bude
pomáhat, bude přívětivá. Ale my musíme být přívětiví sami k sobě, k naší přirozenosti. Naší přirozeností je, že jsme lidé. Nejsme
rákšasové, ani démoni. Nemůžeme dělat všechny tyto věci, které jsou démonické a nesmyslné! A jakmile jednou pochopíme, že
jsme světci, budeme mít na paměti, že musíme svou svatost udržovat v takovém stavu, aby ji skrze naše chování uviděli ostatní.
Násik má další velké dědictví, že sem přišlo mnoho světců dělat svá pokání. Je tapóbhúmí, oblast Násiku je tapóbhúmí, je to
území vhodné pro tapas, tapasju. A proto je to tak nesmírně příznivé místo. A je to zde, jak uvidíte po cestě do Dhulia, kde se
inkarnace Ádi Šakti, která je třemi kompletně integrovanými silami Kundaliní, projevila jako Saptašringi, což znamená sedm
vrcholů. Sedm vrcholů. A sedm vrcholů znamená sedm center v mozku. A Kundaliní sice musí projít skrze sedm center, ale řídící
píthy, sídla, jsou na vrcholu hlavy. Proto Ádi Šakti sídlí v Sahasráře. Inkarnovala se v Sahasráře. Můžeme tedy říct, že tohle je
Sahasrára Maháráštry, nebo svým způsobem vesmíru, ačkoli za skutečný domov Sadášivy, který je na vrcholu, jsou považovány
Himaláje. Ale oblast Sahasráry, což je limbická oblast, by měla být tady, protože zde se nacházejí tři a půl závitů, takže Kundaliní
vesmíru je zde. A protože Saptašringi vystoupilo z Matky Země, dá se říct, že tohle je místo, které je sídlem Sahasráry. Nahoře
jsou však Himaláje a lze říci, že Himaláje jsou nad Sahasrárou. Tři síly Bohyně, nevím, jestli uvidíte vyjádření všech tří, se projevily
na třech různých místech Maháráštry, tohle je však ardha-mátra, ten půlzávit, což je sama Ádi Šakti. Tohle je to, co zde uvidíte, a
jsem si jistá, že si to zítra po cestě do Dhulia užijete. Doufám, že s tímto porozuměním, že na subtilní úrovni jsme na velmi
důležitém místě, všichni vzestoupíte nad každodenní hrubou pozornost k jemnější pozornosti, k vyšší pozornosti a budete se
těšit blažeností Boha. Bůh vám žehnej! I když jsem mluvila anglicky, museli jste všemu rozumět. Přesto bych chtěla říct, že se
považujeme za sahadžajogíny, ale „sahadža“ si vysvětlujeme jako: „Jestliže je Bůh při mně, naservíruje mi všechno přímo pod
nos.“ Jenže to, co se děje „sahadž“, spontánně, je jóga - spojení, která nastává díky probuzení Kundaliní a díky Jejímu
prostoupení Sahasrárou. A jen potud vám to dlužím. Představte si, že zasejete do země semínko. Země je na něm
zainteresovaná jen po dobu klíčení. Pak už se země nemusí starat. I když to tedy bylo spontánní dění, teď jsme světci, stali jsme
se semínky. Ale zdá se, že porozumět tomu je velmi obtížné. Máme pořád pocit, že jsme stejní jako dřív. A i když to tak necítíme,
naše chování je stejné jako dřív. Mělo by se ale změnit! Uvědomme si, že teď jsme světci. Máme však v sobě kvality, o kterých
mluvil svámí Samarth Ramdas a jemu podobní? Měli bychom mít pozornost na tom, abychom je v sobě rozvíjeli, a zjistit, proč se



v nás neprojevují, proč je v nás druzí nevidí, jaký to může mít důvod. Jako první by nás mělo napadnout: „Bůh nám pomohl
vyklíčit, to je dobré, ale co dál? Co jsem udělal pro Boha já?“ Víme, že v Sahadža józe Bůh každému dá požehnání,
„Yoga-kshemam- vahaamyaham“ Dostali jste jógu, a tak máte kšéma, tedy i požehnání, která přinášejí jógu jako něco, co je
zabudováno uvnitř nás. Máte požehnání bez úsilí. Jedna věc však s požehnáním souvisí, vděčnost. Ta ale nějak chybí. Jste-li
vděční, napadá vás: „Tolik jsem toho dostal a za nic, čím jsem si to zasloužil? Čemu to má posloužit? Co bych mohl na oplátku
dát já, život nebo duši? To vás má napadat! Bohužel se to neděje a my upadáme zpět, kde jsme byli. „Šrí Mátadží, konečně jsem
dostal práci, už vydělávám, ale moje dcera nemá ženicha.“ Dobře, i to se vypracuje. „No a teď ještě zbývá to a to.“ Stále
pokračujete ve stejných kolejích jako dřív. Má to smysl? Dali jste se na Sahadža jógu, to především znamená, že jste se stali
světci! Teď si všimněte druhého slova - jóga. Má dva významy. Jóga znamená spojení s Bohem a spojení Ducha člověka se
Šivou, sjednocení s prapůvodním Duchem. My tu sice máme spojení, jenže bez sjednocení. My se jen domníváme, že jsme se
sjednotili. Dalším významem slova jóga je „jukti“, schopnost ovládat umění. Už jste zvládli techniky a odborné znalosti o Sahadža
józe? Ne. Jestli ne, jaký to má smysl? Je to neúplné. Kdybychom tu vyvěsili ceduli, že tu žije pan Sanghve, přečtete si to, pana
Sanghveho tím ale nepotkáte, že? Takhle to vypadá, když si to umění neosvojíte. Obejdete univerzitu a řeknete: „Byl jsem na
univerzitě, viděl jsem profesory, jsem diplomovaný!“ Jak to? „Navštívil jsem univerzitu, tak jsem diplomovaný.“ Kdysi někteří naši
lidé odešli do Anglie, ale po návratu neudělali nic pro to, aby byli hodni jména „Džak marun“ - „ten, který se vrátil z UK.“
Neschopný sahadžajogín je stejný jako tito lidé. „Jsme sahadžajogíni, jsme sahadžajogíni.“ Opravdu? S čím se tedy pojí tento
prst a co znamená, když v něm brní? My nevíme. Ale jsme sahadžajogíni. Nosíme přece tyhle odznáčky. Tak to v Sahadža józe
ale nechodí. Každý se musí něčím stát a musí pro to něco dělat. A při tom mít na paměti, že je nutné i něco obětovat. Jenže my
pokaždé obětujeme to jediné - svou inteligenci. To nedělejte, tu si nechte a hovořte. Zavrhnete svou inteligenci a pak si stěžujete,
„Sahadža jóga nás vyřídila.“ Takže, máte-li pocit, že se jen odříkáte, uvědomte si, že se zříkáte jen zbytečností, které nebyly k
ničemu dobré. Když za mnou přišli lidé z Háré Ráma (z ISKONu), řekli: „Vy žijete v takovém blahobytu!“ Odpověděla jsem: „To
patří Mému muži, s tím nic nenadělám?“ Řekli: „Jste tak bohatá, co jste obětovala? Co z vás udělalo Déví?“ Odpověděla jsem:
„Jen Bohyně nemusí nic obětovat. Jen Ona se nemusí ničeho zříkat, to ti ostatní musí.“ Ona je ta, která se těší. A teď mi řekněte,
čeho jste se vzdali vy? Řekli: „Vzdali jsme se toho a onoho.“ „Skutečně? Cokoli, co najdete v našem domě nebo i na Mém těle, co
je adekvátní prachu, nebo jen pra- chové částici na chodidlech Šrí Krišny, si můžete vzít, Ale musí to mít hodnotu prachové
částice na chodidlech Šrí Krišny.“ Ten muž úplně zkameněl. Měl v obličeji nespočetně vrásek. Prý oddaný Šrí Krišny! Šrí Krišnovi
oddaní by ale vždy měli vypadat jako v rozpuku, svěží, jako lidé, kteří sedí tady. Řekla jsem tedy: „Následujete Šrí Krišnu, tak proč
neodpovídáte?“ Ztuhli, jak zkamenělí. Ptala jsem se tedy dál: „Co jste obětovali? Kameny? Co je tohle všechno jiného než kameny
nebo popel. To jste obětovali?“ Co obětovat? Co obětovat, když někdo není připoután k ničemu? Co by se mělo dělat, když někdo
chce něco obětovat? Nebýt připoutaný. „To je můj syn, to je moje dcera, to je mé zaměstnání, to je můj dům, to je moje, tamto je
moje.“ To „moje“ a „já“ by měl člověk obětovat. Dokud se toho nevzdáte, Sahadža jóga se neupevní. Je možné dokázat se
odpoutat. Zdá se však, že odpoutat se takto v Maharáštře možné není, protože jejich synové a dcery jsou pro rodiče jak duše.
Jak oči v hlavě. Když pak rodiče zestárnou a děti se k nim chovají špatně, bědují: „Co jsme to udělali?“ Celý svět má být vaší
rodinou, tím se vyznačují světci. „Moje“ a „Já“ by mělo zmizet. Je zapotřebí dostat se na úroveň, ve které jsme odevzdaní
Sahadža józe. Co bychom ještě bez Boha chtěli dělat? Jsme plně zabráni do Boží práce a nezbývá nám čas na nic jiného.
Zasvětili jsme srdce Bohu, a tak už v něm není místo pro nic nežádoucího. Náš intelekt se už jinam nezaměřuje, mysl se zabývá
jen Sahadža jógou a tím, čím bychom k této Božské misi mohli přispět. Dokonce ani žaludeční šťávy už nic jiného nestráví.
Sedíme v Božím Království, a proto nejsme s to mluvit o čemkoli jiném. Nemáme na to ani čas. Jen v takovém stavu vaše „moje“
a „já“ zmizí. Dokud člověk není od všeho ostatního skutečně odpoután, nemůže Sahadža jógu dělat opravdově. V tomto směru
však pokulháváme. Jen pár z vás se tedy může nazývat skutečně vyspělými sahadžajogíny. Výsledkem je, že vše má na svých
bedrech jen jeden a ostatní nečinně sedí. Sahadža jóga se v nás rozvíjí pomalu, skutečně příliš pomalu. Píď za pídí. Opravdu
nevím, jak bude za těchto podmínek Sahadža jóga vzkvétat. Zde se musíte něčím stát. Není to jako vyrábět věci z plastu. Jako
kdyby Mátadží vše dala do stroje a vyráběla sochy. To je mrtvá práce. Vím, že živoucí proces potřebuje svůj čas, ale nesmí to
trvat příliš dlouho. Přemýšlím, co s tím. Tady v Násiku to trvá příliš dlouho. A řeka Bhagirathi (Ganga) teče. Šrí Ráma a Šrí Síta
posvětili tohle území, když zde kráčeli bosí. Tohle je území pokání. To všechno jsem vám vysvětlila. A především, v nejvyšším
bodě tohoto území sídlí sama Šrí Ádi Šakti. A přesto se vlak Sahadža jógy sune jak hlemýžď. Přitom má alespoň sto koní.
Cožpak vás nepřekvapuje, že vozík se dvěma poníky jede rychleji než vůz o síle sta koní? To Mi řekněte, co to způsobuje. A co
teprve se sto padesáti? Umíte si představit, jak těžce to zde vaši předkové vypracovávali? Kolik světců přišlo pracovat na toto
území pokání? Měli byste přemýšlet, proč jste se zde narodili, na posvátním území Násiku, co byste měli dělat? Vaše pozornost
nesmí být na zbytečnostech. Vzdejte se svých tendencí honit se za hloupostmi. Když místo toho budete udržovat pozornost na



Bohu, protože Bůh je cílem, světlo našeho Ducha bude šířit světlo Boží a vy se budete koupat v oceánu radosti. Bude o vás zcela
postaráno, Bůh vám dá všechna požehnání, spokojenost, a vy pocítíte, že jste svůj život naplnili. Kéž vás Bůh požehná vznešenou
myslí!



1985-1227, O púdži a našem rozvoji (3 min)

View online.

19861227 - O púdži a našem rozvoji

Druhou věcí je púdža. Púdža působí na každého, ale jen podle jeho hloubky, a proto musíte mít šradhu - víru. Pokud stále ještě
přemýšlíte, nemůžete při púdži mnoho získat. Pro Indy je přijít na púdžu tím nejvyšším. Neajímají se o mou přednášku, pokud
nestihnou program, nevadí, jsou spokojeni s jakýmkoliv hudebním programem, nevadí jim jakékoliv nepohodlí, pokud se mohou
zúčastnit púdži. Dnes na púdžu přišli lidé z míst vzdálených dva až tři sta mil, z takové dálky, protože vědí, že je to vědění kořenů.
Proto musíte dělat púdžu. Pokud máte stoupat, musíte ji dělat. Jste ale pořád na stejné úrovni. Pokud stále přemýšlíte o
zevnějšku stromu, pak padáte dolů. Abyste se pohybovali směrem dovnitř, musíte mít všechny nástroje. Jedním z nich je púdža.
Co se týká púdži, jsme připraveni? Máme ten postoj, že kdykoliv má začít - začne? Nejdříve jsme si pořádně připevnili své
hodinky. Díky Bohu jsem je včera večer ztratila. Pak řídí hodinky nás a to do té míry, že pokud je púdža v jedenáct, musí začít v
jedenáct. Tak to není, záleží na situaci. Je to přirozený růst naší bytosti, je to přirozené vypracovávání našeho růstu. Když jsem
zde přišla, budete překvapeni, celá moje pravá strana byla paralyzovaná, úplně ochromená. Pravá noha byla nehybná, nemohla
jsem vůbec hýbat nohama, obě nohy byly jako zkamenělé a nevěděla jsem, co se děje. Důvod je ten, že všichni příliš přemýšleli.
Pozornost by měla být, jak jsme na tom, co se sebou děláme, to je důležité, jak daleko jsme se dostali. Pozornost je ale naopak
rozrušena mnoha věcmi. Jednou z nich mohou být svatby, že musí probíhat svatby, co se bude dít a podobně. Během púdži na
tom ale vůbec nezáleží. Nic není důležité, kromě vlastního rozvoje, a je to tak, že nyní musíte rozvinout své kořeny. A rozvinutí
kořenů je úplně jiná věda.

http://amruta.org/?p=26253


1985-1227, O nošení bindí (4 min)

View online.

19851227 - O nošení bindí

Musíte znát všechny věci, jako třeba nošení bindí, o kterém jsem mluvila včera. To je také, díky Bohu, navzdory všem změnám,
napsáno v Bibli, že vás poznají podle značky, kterou ponesete. Podívejme se, kolik z vás má odvahu, dokonce i v Indii, nosit tuto
značku. To je jeden z důvodů, proč tak rychle chytáte. Především oči nejsou klidné. Nejste zvyklí mít klidné oči jako mají klidné
oči Indové. Od dětství je učí: "Kde máš pozornost?" Neustále se jich ptají: "Kde máš pozornost?" (Vzadu stojí nějací západní
jogíni) Dejte jim, prosím, židli na sezení, protože nedokáží sedět na zemi. Kde je tedy vaše pozornost? Neustále něco narušuje
pozornost, a proto tak rychle něco chytnete a pokud to chytnete přes oči, prochází to vaší Adžňa čakrou. To je ochrana Adžňa
čakry. Je to ve skutečnosti Kristova krev, kterou nosíte. Lidé k tomu ale musí mít odvahu. Nosí kříž, ale toto ne. V západních
zemích je pro lidi obtížné sebrat odvahu k nošení bindí. Budou se vymlouvat: "Matko, přijdeme o práci," - a tak podobně. Budou
mít nejrůznější výmluvy. Pokud jste ale odvážní lidé, musíte ho někdy začít nosit. Můžete začít nejprve v noci, potom ve dne.
Pomalu, pomalu se k tomu můžete dostat. Je to jediná věc, kterou si, myslím, musíte nosit. Je to důležité. Je to dobrý nápad,
protože nebudete nic chytat. Protože jdete ven, vaše pozornost je vně. Vidíte, co se děje venku, atmosféra je špatná. Navíc,
pokud si dáte bindí, nebude chránit jenom vás, ale také ostatní. Dostanou nový směr. Koneckonců, budete se oblékat jako oni,
jste úplně jako oni - musíte takoví být. Musíte se ale chránit a pro ochranu musíte nosit něco takového. Zjistila jsem, že když
jsem poprvé jela do Anglie, tak se mi smáli, když viděli moji červenou značku. Když nosí rtěnku, je to v pořádku, dokonce i když
vypadají jako klauni, jako hippies nebo pankáči, je to v pořádku, na rozdíl od toho, když nosíte správnou věc, která je věděním,
úplným věděním. Abyste tedy porozuměli vědění kořenů, musíte pochopit jejich význam, proč je tato kultura taková, - protože
směřuje více ke kořenům, pohyb není směrem ke stromu. A kde končí strom? Nad Múládhárou. Nyní se tedy vrací zpět. Jít od
listu ke kořenům je obtížné, jít ale od kořenů k listům je snazší. Pro tento vzestup tedy musíme být pokorní, abychom získali
vědění, vědění o kořenech. Důvod, proč všichni nosí bindí, je ten, že chrání vaši Ádžňu. Nic do ni nevstoupí. Proto když Ind jednou
získá realizaci, tak stoupá. Nebude stále znovu napadán, to se zde neděje. Toto je jedna z věcí, kterou musíte dělat.

http://amruta.org/?p=26254


1985-1227, Púdža v Brahmapuri, 27/12/1985, Indie (nekontrolováno)

View online.

Púdža v Brahmapuri 27/12/1985, Brahmapuri, Indie

Zeptej se jí. Natalie, pojď sem. Pomoz Danje. Jsi už v pořádku, Raji? Dej každému kumkum. Vezmi jen to, to tu může zůstat. Ať
všechny ženy mají kumkum. Včera se jeden chlapec postavil a ptal se Mě: "Jestliže jsme takovou jóga bhúmi, takovou posvátnou
zemí, jak to, že všechny vědecké objevy jsou učiněny na Západě?" "Dobrá otázka," řekla jsem. Je to vědění stromu, jak jsem vám
řekla. Je to vědění stromu. A čeho nyní dosáhli, je jeho vrchol a nyní chtějí poznat vědomosti kořenů. Proto jsou teď zde.
Abychom získali vědění o kořenech, musíme mít k nim především pokoru. Zatím jsme ještě toto vědění nepoznali, nikdy jsme
nevěděli, co je v Božím království. Jak řekl Krišna, ten strom roste směrem dolů a jeho kořeny jsou v mozku. Je to vzestup
směrem ke kořenům, je to tedy odlišné. Kundaliní musí stoupat vzhůru, aby se dostala ke kořenům. A aby mohla proniknout do
kořenů, musíme mít toto poznání. Musíte znát všechny věci, jako třeba nošení bindí, o kterém jsem mluvila včera. To je také, díky
Bohu, navzdory všem změnám, napsáno v Bibli, že vás poznají podle značky, kterou ponesete. Podívejme se, kolik z vás má
odvahu, dokonce i v Indii, nosit tuto značku. To je jeden z důvodů, proč tak rychle chytáte. Především oči nejsou klidné. Nejste
zvyklí mít klidné oči jako mají klidné oči Indové. Od dětství je učí: "Kde máš pozornost?" Neustále se jich ptají: "Kde máš
pozornost?"

(Vzadu stojí nějací západní jogíni) Dejte jim, prosím, židli na sezení, protože nedokáží sedět na zemi. Kde je tedy vaše pozornost?
Neustále něco narušuje pozornost, a proto tak rychle něco chytnete a pokud to chytnete přes oči, prochází to vaší Adžňa čakrou.
To je ochrana Adžňa čakry. Je to ve skutečnosti Kristova krev, kterou nosíte. Lidé k tomu ale musí mít odvahu. Nosí kříž, ale toto
ne. V západních zemích je pro lidi obtížné sebrat odvahu k nošení bindí. Budou se vymlouvat: "Matko, přijdeme o práci," - a tak
podobně. Budou mít nejrůznější výmluvy. Pokud jste ale odvážní lidé, musíte ho někdy začít nosit. Můžete začít nejprve v noci,
potom ve dne. Pomalu, pomalu se k tomu můžete dostat. Je to jediná věc, kterou si, myslím, musíte nosit. Je to důležité. Je to
dobrý nápad, protože nebudete nic chytat. Protože jdete ven, vaše pozornost je vně. Vidíte, co se děje venku, atmosféra je
špatná. Navíc, pokud si dáte bindí, nebude chránit jenom vás, ale také ostatní. Dostanou nový směr. Koneckonců, budete se
oblékat jako oni, jste úplně jako oni - musíte takoví být. Musíte se ale chránit a pro ochranu musíte nosit něco takového. Zjistila
jsem, že když jsem poprvé jela do Anglie, tak se mi smáli, když viděli moji červenou značku. Když nosí rtěnku, je to v pořádku,
dokonce i když vypadají jako klauni, jako hippies nebo pankáči, je to v pořádku, na rozdíl od toho, když nosíte správnou věc, která
je věděním, úplným věděním.

Abyste tedy porozuměli vědění kořenů, musíte pochopit jejich význam, proč je tato kultura taková, - protože směřuje více ke
kořenům, pohyb není směrem ke stromu. A kde končí strom? Nad Múládhárou. Nyní se tedy vrací zpět. Jít od listu ke kořenům je
obtížné, jít ale od kořenů k listům je snazší. Pro tento vzestup tedy musíme být pokorní, abychom získali vědění, vědění o
kořenech. Důvod, proč všichni nosí bindí, je ten, že chrání vaši Ádžňu. Nic do ni nevstoupí. Proto když Ind jednou získá realizaci,
tak stoupá. Nebude stále znovu napadán, to se zde neděje. Toto je jedna z věcí, kterou musíte dělat. Druhou věcí je púdža. Púdža
působí na každého, ale jen podle jeho hloubky, a proto musíte mít šradhu - víru. Pokud stále ještě přemýšlíte, nemůžete při púdži
mnoho získat. Pro Indy je přijít na púdžu tím nejvyšším. Neajímají se o mou přednášku, pokud nestihnou program, nevadí, jsou
spokojeni s jakýmkoliv hudebním programem, nevadí jim jakékoliv nepohodlí, pokud se mohou zúčastnit púdži. Dnes na púdžu
přišli lidé z míst vzdálených dva až tři sta mil, z takové dálky, protože vědí, že je to vědění kořenů. Proto musíte dělat púdžu.
Pokud máte stoupat, musíte ji dělat. Jste ale pořád na stejné úrovni. Pokud stále přemýšlíte o zevnějšku stromu, pak padáte
dolů. Abyste se pohybovali směrem dovnitř, musíte mít všechny nástroje. Jedním z nich je púdža. Co se týká púdži, jsme
připraveni? Máme ten postoj, že kdykoliv má začít - začne? Nejdříve jsme si pořádně připevnili své hodinky. Díky Bohu jsem je
včera večer ztratila. Pak řídí hodinky nás a to do té míry, že pokud je púdža v jedenáct, musí začít v jedenáct. Tak to není, záleží
na situaci. Je to přirozený růst naší bytosti, je to přirozené vypracovávání našeho růstu. Když jsem zde přišla, budete překvapeni,
celá moje pravá strana byla paralyzovaná, úplně ochromená. Pravá noha byla nehybná, nemohla jsem vůbec hýbat nohama, obě
nohy byly jako zkamenělé a nevěděla jsem, co se děje. Důvod je ten, že všichni příliš přemýšleli. Pozornost by měla být, jak jsme
na tom, co se sebou děláme, to je důležité, jak daleko jsme se dostali. Pozornost je ale naopak rozrušena mnoha věcmi. Jednou
z nich mohou být svatby, že musí probíhat svatby, co se bude dít a podobně. Během púdži na tom ale vůbec nezáleží. Nic není
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důležité, kromě vlastního rozvoje, a je to tak, že nyní musíte rozvinout své kořeny. A rozvinutí kořenů je úplně jiná věda.

Další věcí je, že můžete dosáhnout pohybu stromu agresivitou. Když jste ale v mysli agresivní, potom jste více taženi k
Múládháře, k přitažlivé síle a jdete směrem k mrtvému. Začne se objevovat materialismus. Protože je to převrácené, lidský růst je
vzhůru nohama. Víte, že mozek je zde, ne u nohou. Začíná to z mozku, růst začíná z mozku, jak víte, jako doktoři - vše je zde a
nervy jdou dolů, nezačínají od nohou. Když tedy začnete věnovat pozornost svému vnějšímu růstu, jdete automaticky k
materialismu. Pak zjistíte, že hmota je k ničemu, udělali jste ze sebe zkamenělinu. Pak se tedy vrátíte. Teď musíte zcela změnit
svůj postoj, zaměřit se na toto nové učení a to nové učení je, že si musíte nejprve rozvinout pokorný postoj. A za druhé - čeho
dosáhneme ve svém vzestupu učením se odlišné tantry, mechanismu, božského mechanismu - je to, jak to vypracovat. Člověk,
který je mimořádně efektivní v jiné oblasti, může být naprosto neefektivní v této oblasti, úplně zbytečný - posedlý, agresivní, k
ničemu, výbušný a bez jakékoliv lásky, soucitu, milosrdenství. Byli například šokovaní, když slyšeli, že v Anglii lidé zabíjí své děti,
nemohli tomu uvěřit. Nedokážou uvěřit, že by tak mohlo být zabito byť jen jedno dítě. Myslí si, že Angličané jsou dokonalí lidé, jak
mohou zabíjet své děti? Podle Indů jsou úplně dokonalí. Indové si neumí představit, jaký život tam vedou. Když jsem jim tedy
řekla: "Velice se mýlíte, oni jsou nešťastní. Nemyslete si, že vynález rádia a dalších věcí jim dalo štěstí. Všichni jsou to blázni.
Sedí před televizí, nemůžou bez ní žít, stávají se televizí. A televize je využívá, vkládá do nich špatné myšlenky a vymývá mozky,
jsou plní "předsudků" - nemohli tomu uvěřit. Nedokážou uvěřit, že by lidé na Západě mohli být tak krutí. Protože růst je v
materialismu, tak se stávají necitlivými, nemorálními a také postrádají jakýkoliv soucit a lásku. Nejprve byste tedy, jak jsem řekla
včera, měli říct: "Nejsem Francouz" - měli byste říct: "Nejsem ze Západu." Může to fungovat, lépe fungovat. "Nejsem ze Západu." -
Snad když vstoupíte na univerzitu, - řekněme, že jste na Oxfordu a potom jdete na niverzitu v Cambridge, musíte nosit odznak
cambridžské univerzity.

Stejně tak jste nyní změnili svou národnost, měli byste, myslím, říct: "Nyní už nejsem ze Západu." Nezáleží na tom, co je napsáno
v pase. Máte ale jako sahadžajogíni v Indii zvláštní výhodu, víte to. Jako sahadža jogíny vás vláda přijala. Pokud zde budete chtít
zůstat navždy, nebudou mít žádné námitky. To, že si myslíme, že vše, co nyní je, pracuje na úrovni stromu, se musí změnit. Zde
se vše sjednocuje, slučuje. Celý strom je obsažen v semínku. Pokud se tedy máte stát kořeny, musíte se dostat na místo, kde se
sjednotíte. Vytváření skupin je ale špatná věc. Pokud vytváříte skupinu Angličanů, Indů nebo nějakou jinou, je to špatné. V
Sahadža józe v něco takového nevěříme. Neexistuje žádné rozlišování mezi jedním sahadžajogínem a druhým sahadžajogínem,
protože toto je Višva dharma. Říkáme, že toto je Višva dharma, ale ještě pořád jsme se z toho nedostali, nejsme ještě tam, kde
bychom měli být. Stále se ještě oddělujeme, odlišujeme, stále ještě musíme míchat jednu zemi s jinou zemí. Musíme se
navzájem sjednotit, porozumět si. Jedině pak zmizí problémy Západu. Výsledkem tohoto pravostranného pohybu je, že se lidé
stávají slabomyslnými. Rozděluji je na slabomyslné nebo hloupé. Nevím, do jaké kategorie spadnou později, před tím tady žádné
takové kategorie nebyly. Možná vytvoří nový rozměr hlouposti. Cítím, že teprve až se naučíte tuto novou jantru, novou metodu,
přestanete se starat o fyzické pohodlí, přestanete se starat o takzvané citové hýčkání. O všechny tyto věci se nestaráte, ale
směřujete k nevinnosti. Vlastností hmoty jako takové, její esencí, je nevinnost. Stáváte se tedy vlastností nebo esencí všeho,
měla bych říct. Stáváte se esencí. Pro to se ale musíte pohybovat dovnitř, a pohyb dovnitř je možný pouze tehdy, když rozumíte a
máte úctu a považujete si za čest, že to všechno můžete dělat.

Musíte ale pochopit, proč vám to říkám. Nechci od vás nic získat. Neměli byste si myslet, že se z vás pokouším dělat Indy, ale
pokud zde budete nosit třídílný oblek s kravatou, co se vám stane? Budete mít zapařené tělo. Musíte se přizpůsobit klimatu a v
tomto oblečení se cítíte dobře, protože je velmi pohodlné. Líbí se vám koupání v řece, je příjemné. V této zemi je to pro vás lepší.
Stejným způsobem, když vstupujeme do tohoto nového života, musíme pochopit, že vnějšek není důležitý, důležité je to, co je
uvnitř. A cokoliv je k tomu potřeba udělat vně, musíme to udělat, musíme to udělat. Musíme se to naučit, musíme to pochopit, co
je to, co je ono. Protože jste vědci, jste ze Západu, máte oproti Indům výhodu ve vědě. V pořádku. V této vědě mají oni výhodu
oproti vám. Nevadí, je to v pořádku. Oni si vybrali toto místo, vy jste si vybrali tamto místo, protože jste ze všeho nejdřív odvážní
lidé a za druhé jste tam možná chtěli udělat něco dobrého. To se ale musíte naučit. Jako naši vědci zde - jsou odvážní lidé, snaží
se naučit vědu, chtějí jet do zahraničí a studovat ji a přivést ji k nám. Stejně tak jste vy nyní velvyslanci ze všech těch zemí
božskosti, velvyslanci božského. Musíte přinést božské, protože to bylo vypracováno v této zemi. Jasně vidíte, že to tak je,
přijměte to, není důvod se kvůli tomu cítit špatně. Protože patříte k určité národnosti, není důvod se cítit kvůli tomu špatně. V Indii
jsou lidé velmi hrdí, pokud mají jet do ciziny, aby studovali vědu. Dokonce i když jsou vegetariáni, nevadí jim dělat pitvy nebo
cokoliv, protože je to věda, je to poznání. Kvůli poznání tedy musíte dělat všechny ty věci. A jakmile si jednou uvědomíte, že to



vypracováváte kvůli poznání, velice vám to pomůže.

Tato dnešní púdža má mimořádný význam, protože včera byl Datta Džajanti, to znamená narození Dattatréji. A vy znáte příběh o
Dattatréjovi, většina z vás ten příběh o něm zná, jak se Brahma, Višnu a Mahéša snažili vyzkoušet Ádi Šakti, nazývanou Anasuja.
Přišli k místu, kde žila a žádali ji o almužnu. V Indii se to pokládá za velkou čest dát druhým almužnu, je to velká čest věnovat se
hostům, je velká čest být štědrý, je velká čest věnovat něco druhým.Je to velká čest. Jako včera moje sárí pro tuto púdžu - bylo
někde ponecháno. Koupila jsem zde pro jednu ženu sárí a ona řekla: "Chtěla bych, aby toto sárí bylo předáno na púdže." Řekla
jsem ale: "Vrátím ti ho. " Odpověděla: "To je také velká pocta." Nevadilo jim, že to sárí bylo uloženo, řekli, že je to velká pocta.
Takový mají postoj. Postoj se tedy musí změnit, doposud jsme šli směrem dolů, nyní by měl být postoj směrem nahoru. A k tomu
musíme rozumět způsobu, jakým se nahoru dostaneme. Jako když musíte jít do hor, musíte vědět, jak se po horách leze.
Nemůžete jednoduše oznámit: "Nyní jdu do Himalájí." Nikdo vám to nedovolí. Musíte tedy získat oprávnění a při získávání
oprávnění musíte mít pokoru, jinak se vám to nepodaří. Musím tedy učinit velmi jasné prohlášení, že se vaše národnost mění z
pozemské národnosti na nebeskou národnost. A tam, cokoliv je potřeba udělat, uděláme, přijmeme to, zvládneme to. K tomu
nemusíte nic měnit kromě toho, že se přeměníte v novou osobnost, novou osobnost, kde jste v bezpečí. Podívejte, jen tím, že jste
si dali bindí - jak moc se uklidnila Ádžňa, podívejte se. Moje noha byla ochromená, zcela ochromená, když jsem přišla. Nemohla
jsem chodit. Nevěděla jsem, jak se vykoupu. Musela jsem ji masírovat a pak se to zlepšilo. Tak se podívejte, jak jen je bindí
účinné. Sledujte - začaly proudit vibrace?

Lidé na Západě se ale velmi bojí, že ztratí svou národnost. Protože - cítím, protože šli do celého světa, aby ho zničili a zničili
národy a vnutili jim svou národnost. Pokud pojedete do Ameriky - jak jsem včera řekla: "Díky Bohu, že Kolumbus neplul do Indie,
plul tam, ale díky Bohu ho Hanuman postrčil na druhou stranu. Jinak bychom zde všichni byli zničeni." Chudák, nechtěl, aby se to
všechno stalo, ale ti, co ho následovali, všechny zničili. V Argentině nenajdete jediného původního obyvatele, jediného člověka z
těch starých Indiánů. Jela jsem do Argentiny a řekli mi: "Najdete je v muzeu," - jen si to představte. Nejen v Argentině, ale i na
dalších místech, jela jsem například do Chile - ani jeden člověk. Jedině v Bolívii jsem jich pár našla, to je vše. Je to ale také
popletené, protože ti lidé utekli do kopců a tam přežili. A jiní o nich vytvořili obraz, jako kdyby oni byli ti krutí. Chudáci, všechny je
zabili pouze běloši, o tom není pochyb. Je hrozné jít a zabíjet druhé, vtrhnout do jejich země, obsadit ji, protože máte stroje,
všechno, - můžete je všechny zabít. To všechno se stalo. Nyní vstupujeme do nového období, kde musíme milovat. Nemusíme
útočit, musíme přijímat. Je to zcela jiná doba. Napoleonova agrese je nyní za námi. Začali jsme s něčím novým, s jiným světem,
pro který musíme získat více lidí, a musíme všechno sjednotit. A když útočíte, začínáte oddělovat, žádné oddělování. (Cítíte se
nyní lépe? Dejte si o trochu větší bindí. Máte velké čelo, dejte si tedy velké, velmi veliké. Proč si dáváte malé? ...na hlavu.)

V těchto věcech byste se neměli řídit módou. Neměla by tu být žádná móda, co se týká vašich náboženských povinností.
Neexistuje zde móda. Móda je lidská záležitost, ne božská. Podívejte se na ty stromy, jak módně stojí? Směrem ke slunci. Každý
list je vystaven slunci, každý list. Protože musí získat chlorofyl, musí získat sílu ze samotného slunce, tak každý list je
nasměrován ke slunci. Nemají žádnou módu, že ano? Dalším bodem je ten nesmyslný individualismus, který začal na Západě.
Předvádět se, že: "Já jsem něčím odlišný," - stáváte se hloupými. Ale být v jednotě s každým je, myslím, skutečný
individualismus. Být jako každý je nejlepší. Je to obtížné, velmi obtížné být v jednotě s každým, protože ego je tak velké. Někteří
lidé mají ego, které zraňuje druhé a někteří mají ego, které je zraněno. Obojí vyjde na stejno. Abyste překonali všechny ty věci,
zapomeňte na ten postoj sestupování dolů. Ale pro vzestup, vše co potřebujete, je dívat se nahoru k Bohu, dívat se nahoru k
Němu s úplnou vírou - šradha. Potom se vás nemusím dotýkat, nemusíte Mě vidět. Požehnání jsou všude, můžete je získat
všude. Nemusíte pro to dělat nic zvláštního, stačí jen tato šradha. K tomu je ale potřeba dát do pořádku určité mechanismy,
zejména Ádžňa potřebuje hodně opravit. To kolo není nahozeno a musí se opravit. Pan Patankar byl včera poněkud rozzlobený
na takzvané vzdělané lidi. Jsou vzděláni v angličtině, to je problém, jazyk je takový. Myslí si o sobě bůhvíco. Řekl: "Nedotkli se
Tvých chodidel." Pokud se naučí angličtinu, nebudou se dotýkat Mých chodidel, protože v angličtině se dotýkání něčích chodidel
považuje, myslím si, za něco hrozného. Proto byl kvůli tomu smutný.

Celá ta architektura přišla z Anglie, všechno přišlo z Německa nebo Francie. Naše telefony jsou z Francie. Není divu, že tak
fungují! Byli to Francouzi, kdo je přivezli a opět dostali velkou - nevím, pokud se setkám s Radžívem Gándhím, řeknu mu, ať
alespoň telefony nedává Francouzům. Dali Francouzům tak velkou, ohromnou zakázku. A nyní nakupují helikoptéry z Anglie, díky
Bohu, že to zastavili. Bůh ví, co se stane s helikoptérami, které přistávají v Indii z Anglie. Nyní jejich rozvoj závisí na třetím světě,



protože nevědí, kde prodat své vlastní výrobky, které vyrobily jejich stroje. Ale jakým způsobem to dělají, jen si představte, jaké
telefony tu máme, všechny vyrobené Francouzi, ne Indy. Proč za ně dávat vinu Indům? Jsou vyrobeny Francouzi, příšerné, jsou
takové už dlouhou dobu, a je to pořád stejné. A opět jsme nyní dali zakázku Francouzům, protože jsme si mysleli, že jenom
Francouzi dokáží opravit francouzské telefony. Nevím, jestli nám vůbec nějak poslouží nebo ne. Stejně jako ten přístroj musí být
spraven, náš vlastní přístroj musí být opraven a ten přístroj poklesl. Pozvedněme jej směrem k Bohu s odevzdáním, s
pochopením, protože vy jste zvlášť vybraní lidé v této oblasti. Jako lotosy musíte vystoupit z bahna, a neusazujte se v bahně čím
dál tím víc. Pokuste se z něho dostat, aby se vůně božského rozšířila v onom bahně a učiňte ze západního světa nádherné místo,
nádherné místo. Co se stalo, stalo se. Vím jednu věc - bez odpuštění se nic nevypracuje. Co se stalo, stalo se. Chybovat je lidské,
to nevadí. Cokoliv se stalo, stalo se. Cokoliv udělali, stalo se. Nevadí, odpusťte jim. Odpuštění je jediný způsob, jak mohou
vzestoupit. A když je jim odpuštěno, musí si teď uvědomit, že musí stoupat, protože svět, který vytvořili, je naprosto zničil. Pokud
nyní vzestoupí, celé místo může začít vonět, jak jsem vám řekla, jako lotos, který vzestoupí z bahna.

Je to chybná představa, kterou tady lidé mají o Západě, že vy jste ti nejšťastnější lidé. Je tedy lepší jim říct: "Ne, nejsme tam
šťastní. Cenné je to, co máte vy." Snaží se vás také následovat a to následování jde tak daleko, že možná jednou budete muset
přijít a učit je Sahadža jógu. Protože jsou na druhé straně kruhu. Snaží se nyní učit anglicky, zvládnout anglický jazyk, a stát se
sáhiby. Budou chodit ve fracích a budete jim muset říct, aby raději nosili své vlastní oblečení! Měli bychom tedy být moudří,
rozumní a hlouposti a nesmyslné povahy, které jsme si rozvinuli, bychom se měli vzdát. Najednou lidé vybuchnou, vidím to. Není
tu žádná rovnováha. Vyspělost se objeví, když jste v rovnováze. Měli byste být šťastní, ale neustále se usmívat, přetvařovat se
nebo najednout přijít s hloupými poznámkami - nesmyslné poznámky ukazují, že ještě nejste dostatečně vyspělí. Musíte dospět.
V Sahadža józe dospějete a pokud nedospějete, tak vám Sahadža jóga nijak nepomohla. Musíte být tedy v té oblasti velmi
opatrní. Doufám, že jsem byla schopná vám o tom říct vše. Co bych vám teď měla říct? Jen jsem vás chválila, chválila před
ostatními. Říkám jim, aby se nechovali jako hloupí lidé a vám musím říct, že je nemusíte slepě napodobovat. Všechno co máme,
je ohromné dědictví. Mělo by být pečlivě udržováno. Když se pokusíme ty lidi napodobovat, bude to z naší strany pošetilé
chování. Jejich život není vyrovnaný, zašel do extrémů.

Žila jsem tam dvanáct let. Strávila jsem tam dvanáct let, takže jsem vám chtěla říct, že byste je neměli slepě následovat. Ačkoliv
staré je dobré, ne všechno postarší je dobré. Staré tedy není vždy dobré. To pojetí starého přišlo také nedávno. Například od
muslimů jsme se naučili sekýrovat ženy, od Angličanů jsme se naučili dávat věno. Nyní jsme začali s novými pravidly a podle
těch nových pravidel nemusíme dávat věno (dcerám, které se vdávají). Dcerám se dává polovina majetku. Takový systém je
správný. Ale zde dcery nebudou dostávat ani dávat. A tak bychom se od nich neměli učit tyto věci. Měli bychom zůstat pokorní,
vést vyrovnaný život, jak nás učili naši předci, a odhodit všechno postarší. Přetrvává v nás mnoho starých zvyků. Například se
musíme zbavit dominantního postavení brahmínů v klášterech. Všechny nás pěkně podvedli. Za druhé - zvyk postit se musí
zmizet. Řekla jsem vám stokrát, abyste se nepostili, ale jedli všechno, co tělo potřebuje. Lidé mi ale říkají: "Nemůžeme se vzdát
postu." Ale nejhorší starý, špatný zvyk, který jsme si osvojili, je spotřeba tabáku. Nejsme schopní se vzdát tabáku, protože
nemáme dost síly. Tabák, žvýkání tabáku, kdo přinesl takové věci do naší země? Odkud pochází slovo "tabák"? V sanskrtu
neexistovalo slovo pro tambakou. Dřív jsme tabák nepěstovali. Byli to Angličané, kdo ho přinesl do naší země. Angličané ho sem
přinesli. Proto mu říkáme tambakou, což pochází z anglického slova tobacco. Kde se vzalo v maratštině slovo tambakou? Přišlo
tam z vnějšku. Zpočátku ho do určité míry v naši zemi pěstovali muslimové, ale Angličané sem přinesli cigarety a další věci ve
velkém měřítku. Používají ho ve veliké míře ve své zemi. Vyváží také tabák a marihuanu do Číny. V maratštině jsem nikdy
neslyšela slovo marihuana nebo hašiš. Pokud budete kouřit marihuanu a hašiš, budete jako Angličani.

Je na vás, jak se rozhodnete. A stejně tak s čímkoliv, co nám dali. Nikdy jsme v naší zemi neměli tabák, budete překvapeni. V
sanskrtu neexistuje slovo pro tabák. Přinesli ho částečně, samozřejmě, částečně, měla bych říct, muslimové, ale kouřit nás
naučili pouze Angličané. Neznali jsme kouření, nikdy jsme nevěděli, jak se kouří. Muslimové trochu kouřili, ale to začalo mnohem
později. Ale cigarety a podobně, to vše začalo poté, co sem přišli Angličané, měli ho po ruce. Měli vodní dýmky.Ty bylo poněkud
obtížné vyrobit, tak mohli kouřit jenom málo. To bylo před dávnou dobou v islámské kultuře. Ale skutečné kouření, cigarety, ta
práce ega, přišla od Angličanů, o tom není pochyb. A od Portugalců, Portugalci a Francouzi, ti nás učili ty věci. Co se jim tedy
snažím říct, je to, že cokoliv je staré, by mělo zmizet. Co je staré, je dobré, ale co nazýváme postarší, v maratštině džunnat, toho
bychom se měli vzdát. Máme zvyk nosit sárí s širokým okrajem. To je dobrý zvyk. Široké okraje symbolizují maryády a když
nosíme sárí se širokým okrajem, zůstáváme ve svých maryádách. Mladé dívky se mohou oblékat, jak chtějí, ale mladé ženy,



zejména vdané ženy, by měly nosit sárí se žirokým okrajem. Pokud přestanete nosit sárí se širokým okrajem, pak ztratíte
všechno umění. Tkalci přijdou o všechno tkalcovské umění. Pokud nebudeme stavět domy starým způsobem, pak přijdeme o
staré umění stavby krásných domů. Ti lidé stavěli naše domy starým způsobem, ne novým. Důvod je ten, že starý způsob má v
sobě krásu, která může být ztracena, pokud budeme stavět domy jinak. Dokonce i dřívější chatrče byly mnohem lepší. Pokud
místo toho v budoucnosti jednou ztratíme všechno umění, bude už příliš pozdě. Proto musí být naše staré umění zachováno,
protože má v sobě krásu. Například máme druh sárí, kterému se říká bugdja, dnes ženy dokonce ani neznají názvy takových sárí.
Proto bychom měli vždy používat sárí, která jsme sami utkali. Jsou dobrá. Myslím, že sárí s širokým okrajem se lépe hodí pro
vdané ženy. Pokud nemají široký okraj, nehodí se k nim. Vdané ženy by měly vždy nosit sárí se širokým okrajem. Není to starý
zvyk, ale je to krásný zvyk. Vypadá to hezky, hodí se to k ženám, vypadají v tom elegantně a dává to dojem dobře vychovaných
žen. Neměli bychom opustit naši kulturu a být jako Angličani. Neměli bychom se snažit osvojit si jejich kulturu, protože naše
kultura je ohromná. Pokud pochopíme, co je špatného na jejich kultuře, pak se můžeme dobře vyvíjet. Můžeme přijmout jejich
pokrok ve vědě, ale pokud s tím ztratíme své kulturní dědictví, pak budeme jako oni. Zabíjejí své děti. Manželé spolu nevydrží ani
dva roky. Všichni žijí v sirotčincích, čekají na smrt. Ve své společnosti musíme uchovat dobrotu a laskavost.

Místo toho jsme si osvojili špatnosti druhých. Nejdříve jsme se učili od muslimů a nyní se učíme od těchto lidí. Pokud přijmeme
jejich špínu, jak mohou naše domy zůstat čisté? Byli jsme považování za čisté lidi s dobrými způsoby a nyní jsme přijali mnoho
špatných věcí od druhých. Proto musíme tyto věci opustit a očistit se. Řekla jsem jim, proč je púdža důležitá, vy to ale víte, tak
jsem vám to nevysvětlovala. Při púdže bychom ale měli mít šradhu a neměli bychom se během púdže hádat. Nezáleží na tom,
kdo dělá púdžu, protože každý z ní má stejný prospěch, podle šradhy, kterou máte, podle šradhy, kterou máte. Vaše nádoby
budou naplněny podle toho, kolik máte šradhy. Řekla bych, že ženy si mohou sednout sem, z této strany. Je na vás velmi horko.
Posuňte se dopředu. Zejména lidé, kterým je tak horko, by neměli sedět na tamté straně. Raději si sedněte... Nechte, prosím, ty
ženy, aby se posadily na tuto stranu. Nedokáží snést to slunce. Nechte je, aby si sedly sem. Jsou to naši hosté. Pojďte sem.
Kdybyste tam něco postavili, mohli jste to vyřešit. Musíte také pochopit, že oni dělají všechno. My také musíme něco udělat. Oni
všechno obstarají, my si pouze přijdeme sednout jako bozi. To není správné, že ne? Mohli jste - měli jste tolik času, proč jste tam
něco nepostavili, aby jste se chránili? Není to obtížné. Nyní oni. Pojďte také na tuto stranu. Můžete jít na tu stranu. Pojďte.
Udělejte jim, prosím, místo k sezení. Pojďte. Vstaňte. Haló, zvedněte se, vy tři. Pojďte sem. Ženy, které jsou - ne, vy jste na tom
dobře, myslím. Je to v pořádku? Dobrá, za vámi. Lidé za vámi mohou přijít sem, posuňte se trochu na tuto stranu. Ne na slunce,
už jsou na slunci. Pokud uděláme na této straně stín... Je to v pořádku? Nechte je sednout si. Na druhé straně je stín, je tam stín.
Sedněte si dopředu, kde je stín. Prosím, sedněte si. Haló, pojďte na tu stranu. Máte zde místo. Pojďte sem. Pojďte na tu stranu.
Ženy tam nemusí chodit, tak pojďte na tuto stranu. Nechte je, ať si sednou. Muži mohou jít na tu stranu. Ano, muži mohou jít na
tuto stranu. Ne, ne, jděte raději na tu stranu. Proč se neposunete trochu na stranu? Musíme také myslet na to, co můžeme
obstarat, s čím jim můžeme pomoci. Jako včera - jak obstarali, zařídili - když jsem šla, nevěděli, kam jdu. Když jsem se vrátila, jak
se o Mě postarali, jak běhali. Vždyť jsem také vaše Matka, že ano? Měli bychom tedy přemýšlet o takových věcech, co můžeme
udělat, jak jim můžeme pomoct. Každý by měl. Nechte to, nechte to být.

Protože s tím nic neudělali, co se dá dělat, ať sedí tak. Můžete se posunout trochu na tu stranu. Haló, posuňte se trochu na tu
stranu. Také se můžete trochu posunout. Nechci, abyste byli na slunci, budete mít problémy. Ne, ale mohou trochu posunout
aparaturu. Posuňte ji trochu... Jakmile vyjde slunce, vidíte, bude to v pořádku, ale... Seďte ve stínu, jak je to jen možné. Pokud
tam není stín, můžete sedět vpředu. Při púdže je lepší sedět ve stínu. Stojím stále zde nad vámi. Nebojte se. Sedněte si, prosím,
zde přede mne. Je lepší sedět ve stínu. Je zde někdo, kdo může říct mantry? Zavolejte, prosím, Gavina. Včera jsi nepřišel k Mým
chodidlům, měl jsi přijít. Nechte to prosím, jinak bude už pozdě. Nechte je sedět na slunci. Máš blok na levém srdci a levé
Svádištháně. Včera jsi měI přijít. Budeš dělat při púdžích všechno, tak... Je zde někdo, kdo řekne mantry? Přišel už pan Gholap?
Zavolejte ho, prosím. Ví to? Srdce a levá Svádišthána jsou zablokované. Řekněte Atharva Šíršu. Pan Gholap nepřišel. Kam odešel
pan Gholap? Nepřišel? Zavolejte ho, aby byl na púdže. Začněte, prosím, púdžu Atharva Šíršou. Začněte, prosím.



1985-1230, Projev Dr. Rustoma (31 min)

View online.

Víte, jsme tu na semináři, všichni jsme sahadžajogíni a dobře se bavíme, vtipkujeme, diskutujeme o věcech a tak dále. Ale… to je
všechno v pořádku, chci říci, že se lze těšit, člověk by se měl vskutku těšit, protože celé stvoření bylo vytvořeno tak, abychom se
radovali. Od počátku tvoření započala Ádi Šakti vesmíru drama - s pomocí božstev a všech sil, které stvořila, aby vytvořila tak
nádherný svět, ve kterém dokážeme žít v naprosté radosti a úplné radosti z vlastního bytí. Když uvedeme příklad, včera jsme
seděli u poslechu rág. Těmito rágami inspirovala sama Ádi Šakti realizované duše, které je daly světu. To celé tvořila skrze své
různé aspekty, abychom se radovali, abychom nebyli bídnými nebožáky. Proč chtěla, abychom byli šťastní? Když jste totiž šťastní
a uvolnění, Boží síla může uvnitř vás působit tak, aby vás pozvedla k velkoleposti, ke které jste byli předurčeni. Víte, celá ta hra
okolo není hrou bez záměru. Skrývá se v ní něco nesmírně důležitého. A to nesmírně důležité je vědomí nejvyššího Boha, Boha
všemohoucího. To je celý záměr Sahadža jógy. Všechny nejrůznější techniky, které používáme, jsou k němu mostem. Víte,
musíte porozumět tomu, kým Šrí Mátadží na této Zemi je. Ona je Ádi Šakti. Kolik lidí ale vlastně ví, co znamená Ádi Šakti? Ádi
Šakti je Síla samotného Boha všemohoucího. Je to to nejvyšší projevené ve vesmíru. A když se něco takového prvně ve vesmíru
inkarnovalo, musí za tím být nesmírně důležitý důvod. A ten nesmírně důležitý důvod musí být vědomí Boha všemohoucího. Ve
vašem těle se nachází různé čakry tanter. Instrumenty. Tantra znamená instrument. K čemu tyto čakry jsou? Lidé tráví spoustu
času jejich čištěním, vyjímáním, dáváním do slané vody a opětovným vkládáním. Ale za jakým účelem? Víte, musíte se zamyslet,
proč. Zkuste se zamyslet, proč tu jste, namísto dělání věcí stereotypně. Čakry pozvedají vědomí jedince krok za krokem, výše a
výše, až dokáže dospět k trůnu samotného Všemohoucího. To je jejich účel. Takže ti, kteří to nedělají kvůli tomuto, jsou jako
majitel rollsroysu, který ho rozebere, naloží do oleje, zase ho poskládá, nastartuje, ale nikam neodjede. Chápete? Celý ten
instrument vám byl dán, abyste pozvedli svou pozornost k Absolutnu, k Všemohoucímu. Celá Sahadža jóga vám byla dána,
abyste pozvedli svou pozornost k Absolutnu, k Všemohoucímu. I vaši přátelé jsou vám dáni za tímto účelem. Sama Ádi Šakti se
před vámi objevila, aby vám tohle dala. A není žádných pochyb o tom, že Ádi Šakti je Mahámája. Co znamená Mahámája? A proč
je Mahámája? Víte, měli byste se na tyto nejzákladnější věci ptát. Koneckonců, Bůh je prvořadým architektem tohoto vesmíru. A
nedělá nic bezúčelně. Tomu musíte porozumět. Pokud má význam to, co děláme, s našimi omezeními, o kolik je důležitější Jeho
cíl? Vezměte si, že v dávných dobách, více než před tisíc čtyři sta lety, řekl Ádi Šankaračárja lidem: „Jste Absolutnem, není žádný
rozdíl mezi vámi a Bohem všemohoucím.“ „Advaita.“ Pokud jste tedy Absolutno, Átmá, tak dokud nejste obalamuceni, nemohlo
by nastat tvoření, že? Protože byste si byli neustále vědomi, že jste Átma tatva. Jak byste mohli hrát ve hře tvoření? Neustále
byste rozjímali v meditaci na své vlastní bytí. Těmto základním faktům je třeba porozumět. Mahámája byla tedy pro tvoření
nezbytností. Byla nezbytnou pro evoluci stvořeného. Protože vám různými dramaty pomáhá vyvíjet se. A pouze, až dosáhnete
určité úrovně, vás může ze sebe osvobodit, odkud vidíte nad máju, zříte Absolutno. V jedné z Púrán se říká, že Bohyně může být
uctívána pouze těmi, kdo jsou jak inteligentní, tak stateční. Nemůže být tedy uctívána hlupáky a zbabělci. Tohle je velmi důležité,
víte? Byli jsme obdařeni mozkem. Nedostali jsme mozek proto, abychom řešili maličkosti života. Mozek nám byl dán k vytyčení
kurzu vedoucího k Všemohoucímu, k Absolutnu. Nepovede vás za ručičku. Od určitého bodu si ten kurz musíte nastavovat sami.
Důvodem je, že dokud to nezvládnete, nejste hodni být předvedeni před Všemohoucího. Jen ti, kteří používají svou odvahu a
inteligenci a sílu svého přání, mohou najít kurz a stát se hodni před Něj předstoupit. To vše je součástí evoluce lidstva. Abyste
mohli chápat a docenit Všemohoucího, musíte mít vědomí, které je Ho schopno pojmout. Asi před dvěma lety přijela Šrí Mátadží
do Rijádu, kde jsem jí představil vlastní báseň v sanskrtu. A Ona ji začala dokončovat, protože nebyla úplná. A jeden z veršů zněl:
„Jak bych tohle vše mohla nalít do tak malých pohárů?“ Víte, protože vědomí, mozek, se dosud nevyvinul do bodu, aby dokázal
vstřebat vyzařování, plnou váhu záře Všemohoucího. Jak lze tedy rozvinout mozek? Koneckonců, mozek je Ádžňa čakra.
Rozvinete ho zaměřováním pozornosti na povahu Všemohoucího, Absolutna. Rozjímáním o Něm každičký den svého života.
Takto jde pozornost nad, a nervy mozku se vytříbí, okvětní plátky Sahasráry se zušlechtí do bodu, kdy dokážou obdržet
požehnání Absolutna a Jeho vědomí. Šrí Ádi Šakti je Jeho šakti, Síla, která všechno koná. To Ona vám mozek vytříbí. Vy sami
tam ale musíte dávat pozornost. Pochopte, v Sahadža józe je to velmi snadné, protože člověku je dáno hodně času, kdy může
zaměstnávat pozornost maličkostmi. Čakra může být napadena. Ale co na tom záleží? To napadení lze vyčistit během pěti,
deseti minut. Proč se tím tedy zatěžovat. Víme přece, že to napadení skáče z čakry na čakru, a že Kundaliní se pohybuje od jedné
čakry k druhé. Jaký by tedy mělo smysl soustředit se na záležitosti, které jsou triviální? Víte, v dřívějších dobách přišlo na Zem
hledat Boha mnoho velkých hledačů. Nakonec, co je vlastně hledání? Co hledání znamená? Hledání Boha. Tehdy neměli ku
pomoci Ádi Šakti. Vy Ji tu ale máte, přímo před sebou. Ujistěte se, že toho využijete. A zkuste se upevnit v tom bodě, který je
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Absolutnem. Můžete tu být v kolektivu, ale vztah mezi vámi a Absolutnem musí být individuální, jen vy a On. A když zříte Jeho,
nevidíte nikoho jiného, chápete? Je skvělé být v kolektivu, být spolu, těšit se ze společnosti druhých, avšak vztah mezi vámi a
ostatními by měl být takový, aby podporoval vzestup k absolutnímu Bohu. Musíme být zcela upřímní v tom, že celým účelem
Sahadža jógy je tento vzestup. Sama velká Bohyně, Šrí Ádi Šakti, cítí takovou oddanost Pánu, že se to lidskými slovy vyjádřit
nedá. Celá hra mezi Bohem Všemohoucím a Šakti je tou z nejhlubších mystérií lidstva a stvoření. A tím nejniternějším přáním Ádi
Šakti je vzestup Jejího stvoření, Jejích dětí až k trůnu Boha všemohoucího, jako obětina Pánu. Tak jako my, když předkládáme Šrí
Mátadží obětiny, jako květiny, odstraníme nejhorší květy a nabízíme jen nejlepší, ty nejdokonalejší. Když tedy Ádi Šakti nabízí
svému Pánu své stvoření, jedná se o nesrovnatelně vyšší úroveň. Jen ti nejdokonalejší mohou být před Něj předvedeni. Chápete?
Tomu je třeba porozumět. Jako lidské bytosti nemáme žádný význam, dokud nehrajeme určitou roli v tom dramatu mezi Bohem
a Ádi Šakti. Celé stvoření může být zničeno, pokud neslouží k tomuto účelu. Protože z celého vesmíru je skutečný pouze Bůh a
Jeho Síla. Vše ostatní je nepotřebné a bezvýznamné. Na konci tohoto tvoření zůstanou pouze Oni dva. Nesmíte brát tedy na
lehkou váhu, co se právě děje. Jste nepostradatelnou součástí a dílky tohoto dramatu, toho nejhlubšího dramatu, jenž je tím
základním, vnitřním kořenem vesmíru. Napadlo vás někdy, proč má Múladhára čakra čtyři okvětní lístky? Co to znamená? K
čemu? Je to proto, že když sjednotíte Boha a Šakti v Sušumně (stř.kanál), v místě, kde se nachází Jejich nohy, najdete čtyři
chodidla. Proto je to absolutní čistota, protože ztělesňuje sjednocení chodidel Pána a Jeho Síly, které spolu tvoří trůn pro syna,
Ganéšu, Pána Ómkaru, aby na něm seděl. Tyto věci jsou zásadně důležité, velmi hluboké. A abyste mohli mít své místo ve hře
Pána a Ádi Šakti, potřebujete absolutní čistotu, naprostou moudrost a naprosté vědomí toho, co se děje. Celé stvoření je pouze a
jedině o tomto. Stvoření nebylo tvořeno proto, abyste si žehlili sárí a pečovali o své dhóbí - prádlo. To je absolutně irelevantní.
Nebude tu ani století, natož věčnost. Ani organizovanost. Můžete organizovat do alelůja, dokud však nezafunguje přání
Absolutna, nového sahadžajogína mít nebudete. Viděli jste to mockrát. Takové pěkné zkušenosti jsme měli v začátcích. Končili
jsme v liduprázdných halách, navzdory masivní propagaci. Pochopte, vy nic neděláte. Pán Krišna svého času řekl: „Vy neděláte
nic, vše dělám Já.“ Člověk sám sebe obelhává, když si myslí, že něco dělá či neudělá. Řekl: „Konejte, musíte konat! Ale výsledky
svých činů přenechte Mně.“ Konejte tedy bez očekávání. To tím myslí. A jak tedy probudíte své následující činy? Víte, když člověk
koná… Každý ví, co je levá a pravá strana. Že člověk koná skrze pravou stranu za použití síly přání levé strany. Tohle je každému
dobře známo. Skrze kterou čakru člověk koná? Která čakra je čakrou aktivity? Kdo mi odpoví? Čakrou tvoření. Tohle všichni
musíte vědět, to jsou základy. Svadhišthána. Dobrá. Svadhišthána na pravé straně, že? A Šudha Ičha (čisté přání) je nalevo. Jaký
je tedy most mezi přáním Boha Všemohoucího a činem? Levá Svadhišthána čakra. Správně? Proto míří všichni bhúti do ní, aby
se v ní usadili, aby zamezili propojení mezi vašimi činy a přáními. Prosté. Kamkoli bhúti tvrdě útočí, vězte, že jde o důležitou
čakru. Ačkoli jsme tedy lidské bytosti, jsme díky Božímu požehnání osvícené duše. To znamená, že celá vesmírná tantra je v
miniatuře umístěna uvnitř nás. To vykonala Šrí Mátadží. Řekla: „Umístila jsem vás tam, a co teď se sebou uděláte, to už záleží na
vás. Když je tedy Šudha Ičha vesmíru… Každý ví, co je Šudha Ičha. Šudha Ičha je čisté přání vesmíru. A co je tedy to čisté přání
vesmíru? Čisté přání vesmíru je přání samotného Boha všemohoucího. A jako takové proudí skrze Ida nádí vesmíru, neseno
Bohyní Šrí Mahákálí, aby bylo umístěno, uloženo v Kundaliní. Proudí tedy vaší levou stranou - tedy mohlo by proudit levou
stranou, když bude vaším přáním, aby vedlo vaše činy. Víte, dokud tedy nejste spojeni, vaše činy nemají význam. Jako když se
mravenci bezúčelně hemží. Nejprve je tedy v sobě nutné upevnit čisté přání. Nechte ho proudit svým Ida nádím. Jak na to?
Jednoduše. Modlete se ke Šrí Mátadží: „Ty jsi Šudha Ičha vesmíru a jako takovou Tě uctívám.“ Jestli jen můžete udělat tohle.
Takto se k Ní modlit a modlit, pak bude vaším levým kanálem proudit tak mocně, že rozdrtí cokoliv, co v levé Svadhištháně máte,
bude proudit do pravé a ovlivňovat vaše činy. Napravo nemůžete být napadeni, pokud máte silnou levou stranu. Rozumíte? To je
tedy první stádium. Když tohle uděláte, Šudha Ičha… Nemusíte dělat víc. Šudha Ičha bude proudit skrze všechny vaše čakry a
nakonec prolomí všechny blokády, které máte v mozku a naplní osvícením, nektarem, každičké nervové vlákno a buňky vašeho
mozku. Tím se celé vaše vědomí a uvědomění změní. Změní se tak, že se vaše vědomí naplní vědomím Absolutna. A když se
naplní vědomím Absolutna, jasně uzříte Šrí Mátadží, kým je, tedy Silou samotného Boha všemohoucího. Nebudete popisovat: „Šrí
Mátadží udělala to a tamto…“ celou tu iluzi a drama. Někteří se v minutě cítí tragicky, pak šťastně. To je celé nesmysl. Jste-li
upevněni v sobě samém, budete naprosto vyrovnaní z pohledu vašich nebeských rodičů, z pohledu Všemohoucího. Nejste na
tom každý den jinak. Nezpochybňujete se. Nemůžete se totiž stát Nirvikalpou, dokud si tohle neuvědomíte. Protože součástí
Nirvikalpy není jen nezpochybňování Boha, Šrí Mátadží, což je velmi snadné nedělat. Ale nepochybovat o sobě, že jste Jejich
rozšíření. Protože jak Šrí Mátadží řekla, každičkého z nás učinila součástí Jejího těla. Pochybovat o sobě je tedy jako
zpochybňovat Ji. Lidé se snaží vyhýbat uvědomění si, čeho se jim dostalo, když v Sahadža józe získali realizaci. Nechtějí si být
vědomi, že se stali součástí těla všemohoucího Boha, samotné nevinnosti, Šakti. To totiž znamená, že se nemůžete chovat
stejně, jako dříve. Nemůžete být připoutaní ke stejným věcem, jako jste bývali. Ani… Musíte se totiž změnit. Chápete? Připraveni?



Dobře. A to je něco, čemu lidé nerozumí. A to je vyhýbání se Sahadža józe, utíkání z ní pryč. Podstatou Sahadža jógy je to, že
lidské bytosti byly vzaty… Byla jim dána realizace, byly přetvořeny v část těla Božského a byla jim dána možnost pozvednout své
vědomí do nejvyšších úrovní, dosáhnout realizace Boha. Je to takto prosté. Všechno ostatní je plýtvání časem. Člověk si musí
uvědomit, že ač jsme sahadžajogíny, vesmír neřídíme. Vesmír je řízen pro nás. Chci říci, že ho pro nás udržuje v chodu
Všemohoucí Bůh. A my ho pro Všemohoucího spravujeme. Nemůžeme rozhodnout, že to a to se musí stát, že příští víkend
budeme mít dvacet lidí. To se nestane. Bůh rozhoduje o tom, kolik lidí chce, rozhoduje o tom, kde a kdy. My musíme být jen
nástroji. Nikdo z nás nepohne vesmírem ani takto malinko, dokud se nám to nedaří na vlnách vyvěrajících z Všemohoucího a
působících jako Jeho nástroje. Staré časy siddhi jogínů, kteří létali na oblacích, přetvářeli pohoří a vrhali blesky, jsou pryč, víte?
To mohli lidé, kteří byli pravostranní, kteří vše chtěli dělat sami. Ale to my nejsme. My jsme součástí těla Bohyně a každý z nás
musí být jako nervová buňka, které když mozek řekne, co dělat, musí to následovat. A jako takoví jsme všichni kolektiv. To je
pravá kolektivita. A pokud každý z nás pochopí, že jsme nervové buňky mozku Bohyně, pronikající celým tělem, pak všechny
hranice mezi národy, tím a tamtím, které dosud sahadžajogíny rozdělují, zmizí. Všichni pochopíme, že jsme jedním, že jsme
stejní, že každý z nás je individuální, a že každý z nás má individuální vztah k Všemohoucímu. Pak odpadne mnoho falešných
ztotožnění. Mluvíme teď stejným jazykem, není o tom pochyb, je to skutečnost. Je to jazyk vibrací. Pokud jste tam, pak nevíte jak,
ale komunikujete s lidmi hovořícími různými jazyky. Je to skutečně tak prosté. Přál bych si, aby vám tato slova pomohla
uvědomit si, čeho se vám v Sahadža józe dostalo, co Bohyně svou absolutní přirozeností učinila a z jakého důvodu. Takoví pak
neplýtvají časem ani energií na ostatních věcech. Není nic vyššího než toto. A protože Bohyně sama je všemohoucí, mimo čas,
mimo vše, vaše vědomí se tedy musí stát takovým, že to dokáže pojmout a sjednotit se s takovým vědomím. Jistěže s Ní můžete
sjednotit své vědomí a vidět věci tak, jak je vidí Ona. K tomu se ale váš mozek musí rozvinout, víte? To je tedy to, na co se člověk
musí zaměřit. A skutečně, nic ze všeho okolo není důležité. Na této úrovni nezáleží na běhu času, jestli se dějí zázraky nebo
nedějí, protože pojem „zázrak“ už neexistuje, když se vše děje podle přání Absolutna. Kdo rozhoduje o tom, jestli je něco zázrak,
či není? Lidé. Ne Bůh. Pro Boha neexistuje nic jako zázrak, protože pro Něj je možné cokoli. Snažím se tedy říct: „Zaháčkujte své
vědomí výše, připojte se ve vyšší úrovni a udržujte se tam, abyste viděli, co se skutečně děje. A přes to všechno, čeho se vám
dostalo, nemotejte se znovu v těch starých, nízkých kruzích, na které byl člověk zvyklý před realizací. Je to velmi důležité. Je to
natolik důležité, že ani nevím, jak to vyjádřit. Pracovat na zvýšení kapacity a struktury mozku, aby mohl pojmout, co je Absolutno.
Nevím, jestli je k tomu ještě třeba něco dodat. Pamatuji si - dávno, když jsem poprvé potkal Šrí Mátadží, byl tam Gregoire a
motala se tam se mnou spousta dalších chlápků. Vzpomínám si na jedno ráno, když jsme spali v Jejím bytě v Londýně. Vyptával
jsem se Jí, a když jsme mluvili o máji, iluzi, řekl jsem: „Matko, přál bych si dostat se nad máju.“ Ona odpověděla, tehdy před
sedmi, osmi lety, řekla: „Jednou budeš, jednou Mne dostihneš.“ Řekla: „Dostihneš Mne.“ Snažím se říci, že to je to, o co bychom
měli všichni usilovat. Zkuste jít nad to. Nad to můžete jedině tehdy, když se můžete dotknout chodidel Absolutna. Absolutno je
jako vrchol hory, jenž sahá nad mraky. Nemůžete vystoupat nad mraky, dokud nespočinete na vrcholu hory. Nemůžete tedy
vyrůst nad máju, iluzi, to je neproveditelné, dokud se vaše vědomí nedotkne chodidel Absolutna. Nad májou totiž není nic než
Absolutno. Átma tatva. Víte, že Átma tatva sídlí v srdci Boha všemohoucího a stoupá do Sahasráry tančit jako Sadášiva. Srdce je
tedy velmi důležitý orgán. Rádžabhaj řekl, že když mu Šrí Mátadží dávala realizaci, řekla: „Vy, mladí muži, tak tvrdých srdcí.“ A v
jádru věci měla pravdu. Většina lidí má tvrdé srdce, ne nutně vlastní chybou, ale možná jako důsledek jejich zkušeností s tímto
světem. Naše srdce by však měla být jako lotos. Netuším, kdo jste se lotosu dotkl, ale jeho lístky jsou tak měkounké. Jako
hedvábí. Lidské srdce by mělo být takto jemné. Víte, dostali jsme realizaci nehledě na to, čeho jsme se dopustili, díky Boží
milosti, díky Jeho soucitu, hlubokému soucitu a hluboké lásce k lidstvu, k dětem své Šakti. On to přislíbil. Řekl: „Zapomeňte na
všechno, pusťte vše z hlavy, Odpusťte přece." Odpouštím jim, odpouštím. Musíme mít takto stejně nastavené srdce ke zbytku
lidstva. Když učedníci Krista… Petr se Krista jednou zeptal: „Kolikrát mám bratrům odpustit? Sedmkrát?“ On odpověděl: „Ne.
Sedmdesátkrát na sedmou.“ Měl na mysli - nekonečněkrát. Věřím, že nelze být dobrým sahadžajogínem, dokud člověk není
laskavý a mírný. Laskavost a mírnost neznačí slabocha, avšak jemnost, snažit se ze srdce napomáhat druhým. Mít na zřeteli, co
Šrí Mátadží řekla v přednášce - pečovat o jejich hitu. Zkoušet nalézt způsob, jak udělat to, co je pro ně nejlepší, jak je vést tak, aby
stoupali. To znamená překonat sám sebe. Víte, když je na vás někdo tvrdý… Je tvrdý na vás? Jste-li Átmá, jak by na vás mohl být
tvrdý? Jste-li Átmá, snesete všechno. A navzdory tomu, zkuste to vyřešit. Jediná věc, u které se od nás neočekává tolerance, je
jakákoliv urážka samotné Bohyně. Tehdy musíme být silní a pevní. Neznamená to ale, že vezmeme spravedlnost do svých rukou.
Spravedlnost patří Všemohoucímu, ne nám. I Kristus řekl: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“ Jasně tedy řekl, že nemáme právo
soudit. Na konci to nebudeme my, kdo bude třídit, kteří půjdou do nebe a kteří do pekla. To udělá někdo jiný. Nemůžeme tedy
soudit. Spravedlnost musíme nechat na Bohu, i to, jak jí pro nás nastolí. Není možné, abychom Všemohoucího připravili o
jakoukoli z Jeho kvalit, jako o spravedlnost, úsudek, rozhodnost, plánování. Ty patří Jemu. My je pouze necháváme působit. Když



jsme však laskaví k bližnímu svému, ke všemu živému, co se hýbe, v souladu s jeho vlastní dharmou života, činíme Pána
šťastným. Tím nemyslím jít cestou džinistů nezabíjením hmyzu, protože v dharmě hmyzu je skončit rozšlápnutím lidskou chůzí.
Kdybychom oba nebyli takto stvořeni, nebylo by možné žít normální život. Nebláznit, víte? Musíme jíst. To neznamená, že
nezabijete kuře, abyste k němu byli laskaví. Musíte žít v mezích. Nikde ve světě však nemá místo zbytečná krutost. Pán není
krutý. A pokud s Ním máme sdílet Jeho podstatu a povahu, musíme být jako On. To, co se vám tedy snažím říci, že i přes
veškerou nádheru, která Bohyni obklopuje, což tak být musí, protože je koneckonců Šrí Ádi Šakti, nezapomínejte, že to nejhlubší
přání našeho srdce, ta Šudha Ičha, je pozvednout se k chodidlům Jejího Pána, jako obětina, která je Ho hodna. Různými kličkami
se vás během celého dramatu nepřetržitě snaží přivést k tomuto bodu. A říkám vám, že kromě tohoto v celém vesmíru neexistuje
nic, co by stálo za to dělat si starosti. Jestli Matku milujete, snažte se být hodni toho, aby vás nabídla svému choti. A milujete-li
Otce, snažte se být hodni toho být Mu nabídnuti. A jestli je milujete oba, bude to fungovat, Jejich láska bude totiž působit skrze
vaše srdce, obě se smíchají a nebudete moci jinak, než růst. Žijte srdcem, ne mozkem. Tedy ne egem a superegem, a
nezpochybňujte vnitřní touhy svého srdce. Nezpochybňujte je, to nelze. Jsou mimo logiku. Žijte srdcem! Vyjádříte-li své srdce,
dovede vás to k takové spokojenosti se životem, ve které se na nikoho nedokážete zlobit. Budete neustále tak šťastní, že vás vaši
Rodiče zcela bez námahy pozvednou na tu úroveň, která vám byla předurčena v momentě vašeho stvoření. Víc říkat nemusím.
Džej Šrí Mátadží! Nevím, nějaké otázky?
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(Projev začíná v 16 min) Víte, jsme tu na semináři, všichni jsme sahadžajogíni a dobře se bavíme, vtipkujeme, diskutujeme o
věcech a tak dále. Ale… to je všechno v pořádku, chci říci, že se lze těšit, člověk by se měl vskutku těšit, protože celé stvoření bylo
vytvořeno tak, abychom se radovali. Od počátku tvoření započala Ádi Šakti vesmíru drama – s pomocí božstev a všech sil, které
stvořila, aby vytvořila tak nádherný svět, ve kterém dokážeme žít v naprosté radosti a úplné radosti z vlastního bytí. Když
uvedeme příklad, včera jsme seděli u poslechu rág. Těmito rágami inspirovala sama Ádi Šakti realizované duše, které je daly
světu. To celé tvořila skrze své různé aspekty, abychom se radovali, abychom nebyli bídnými nebožáky. Proč chtěla, abychom
byli šťastní? Když jste totiž šťastní a uvolnění, Boží síla může uvnitř vás působit tak, aby vás pozvedla k velkoleposti, ke které jste
byli předurčeni. Víte, celá ta hra okolo není hrou bez záměru. Skrývá se v ní něco nesmírně důležitého. A to nesmírně důležité je
vědomí nejvyššího Boha, Boha všemohoucího. To je celý záměr Sahadža jógy. Všechny nejrůznější techniky, které používáme,
jsou k němu mostem. Víte, musíte porozumět tomu, kým Šrí Mátadží na této Zemi je. Ona je Ádi Šakti. Kolik lidí ale vlastně ví, co
znamená Ádi Šakti? Ádi Šakti je Síla samotného Boha všemohoucího. Je to to nejvyšší projevené ve vesmíru. A když se něco
takového prvně ve vesmíru inkarnovalo, musí za tím být nesmírně důležitý důvod. A ten nesmírně důležitý důvod musí být
vědomí Boha všemohoucího. Ve vašem těle se nachází různé čakry tanter. Instrumenty. Tantra znamená instrument. K čemu
tyto čakry jsou? Lidé tráví spoustu času jejich čištěním, vyjímáním, dáváním do slané vody a opětovným vkládáním. Ale za jakým
účelem? Víte, musíte se zamyslet, proč. Zkuste se zamyslet, proč tu jste, namísto dělání věcí stereotypně. Čakry pozvedají
vědomí jedince krok za krokem, výše a výše, až dokáže dospět k trůnu samotného Všemohoucího. To je jejich účel. Takže ti, kteří
to nedělají kvůli tomuto, jsou jako majitel rollsroysu, který ho rozebere, naloží do oleje, zase ho poskládá, nastartuje, ale nikam
neodjede. Chápete? Celý ten instrument vám byl dán, abyste pozvedli svou pozornost k Absolutnu, k Všemohoucímu. Celá
Sahadža jóga vám byla dána, abyste pozvedli svou pozornost k Absolutnu, k Všemohoucímu. I vaši přátelé jsou vám dáni za
tímto účelem. Sama Ádi Šakti se před vámi objevila, aby vám tohle dala. A není žádných pochyb o tom, že Ádi Šakti je Mahámája.
Co znamená Mahámája? A proč je Mahámája? Víte, měli byste se na tyto nejzákladnější věci ptát. Koneckonců, Bůh je prvořadým
architektem tohoto vesmíru. A nedělá nic bezúčelně. Tomu musíte porozumět. Pokud má význam to, co děláme, s našimi
omezeními, o kolik je důležitější Jeho cíl? Vezměte si, že v dávných dobách, více než před tisíc čtyři sta lety, řekl Ádi Šankaračárja
lidem: „Jste Absolutnem, není žádný rozdíl mezi vámi a Bohem všemohoucím.“ „Advaita.“ Pokud jste tedy Absolutno, Átmá, tak
dokud nejste obalamuceni, nemohlo by nastat tvoření, že? Protože byste si byli neustále vědomi, že jste Átma tatva. Jak byste
mohli hrát ve hře tvoření? Neustále byste rozjímali v meditaci na své vlastní bytí. Těmto základním faktům je třeba porozumět.
Mahámája byla tedy pro tvoření nezbytností. Byla nezbytnou pro evoluci stvořeného. Protože vám různými dramaty pomáhá
vyvíjet se. A pouze, až dosáhnete určité úrovně, vás může ze sebe osvobodit, odkud vidíte nad máju, zříte Absolutno. V jedné z
Púrán se říká, že Bohyně může být uctívána pouze těmi, kdo jsou jak inteligentní, tak stateční. Nemůže být tedy uctívána hlupáky
a zbabělci. Tohle je velmi důležité, víte? Byli jsme obdařeni mozkem. Nedostali jsme mozek proto, abychom řešili maličkosti
života. Mozek nám byl dán k vytyčení kurzu vedoucího k Všemohoucímu, k Absolutnu. Nepovede vás za ručičku. Od určitého
bodu si ten kurz musíte nastavovat sami. Důvodem je, že dokud to nezvládnete, nejste hodni být předvedeni před
Všemohoucího. Jen ti, kteří používají svou odvahu a inteligenci a sílu svého přání, mohou najít kurz a stát se hodni před Něj
předstoupit. To vše je součástí evoluce lidstva. Abyste mohli chápat a docenit Všemohoucího, musíte mít vědomí, které je Ho
schopno pojmout. Asi před dvěma lety přijela Šrí Mátadží do Rijádu, kde jsem jí představil vlastní báseň v sanskrtu. A Ona ji
začala dokončovat, protože nebyla úplná. A jeden z veršů zněl: „Jak bych tohle vše mohla nalít do tak malých pohárů?“ Víte,
protože vědomí, mozek, se dosud nevyvinul do bodu, aby dokázal vstřebat vyzařování, plnou váhu záře Všemohoucího. Jak lze
tedy rozvinout mozek? Koneckonců, mozek je Ádžňa čakra. Rozvinete ho zaměřováním pozornosti na povahu Všemohoucího,
Absolutna. Rozjímáním o Něm každičký den svého života. Takto jde pozornost nad, a nervy mozku se vytříbí, okvětní plátky
Sahasráry se zušlechtí do bodu, kdy dokážou obdržet požehnání Absolutna a Jeho vědomí. Šrí Ádi Šakti je Jeho šakti, Síla, která
všechno koná. To Ona vám mozek vytříbí. Vy sami tam ale musíte dávat pozornost. Pochopte, v Sahadža józe je to velmi snadné,
protože člověku je dáno hodně času, kdy může zaměstnávat pozornost maličkostmi. Čakra může být napadena. Ale co na tom
záleží? To napadení lze vyčistit během pěti, deseti minut. Proč se tím tedy zatěžovat. Víme přece, že to napadení skáče z čakry
na čakru, a že Kundaliní se pohybuje od jedné čakry k druhé. Jaký by tedy mělo smysl soustředit se na záležitosti, které jsou
triviální? Víte, v dřívějších dobách přišlo na Zem hledat Boha mnoho velkých hledačů. Nakonec, co je vlastně hledání? Co hledání
znamená? Hledání Boha. Tehdy neměli ku pomoci Ádi Šakti. Vy Ji tu ale máte, přímo před sebou. Ujistěte se, že toho využijete. A
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zkuste se upevnit v tom bodě, který je Absolutnem. Můžete tu být v kolektivu, ale vztah mezi vámi a Absolutnem musí být
individuální, jen vy a On. A když zříte Jeho, nevidíte nikoho jiného, chápete? Je skvělé být v kolektivu, být spolu, těšit se ze
společnosti druhých, avšak vztah mezi vámi a ostatními by měl být takový, aby podporoval vzestup k absolutnímu Bohu. Musíme
být zcela upřímní v tom, že celým účelem Sahadža jógy je tento vzestup. Sama velká Bohyně, Šrí Ádi Šakti, cítí takovou oddanost
Pánu, že se to lidskými slovy vyjádřit nedá. Celá hra mezi Bohem Všemohoucím a Šakti je tou z nejhlubších mystérií lidstva a
stvoření. A tím nejniternějším přáním Ádi Šakti je vzestup Jejího stvoření, Jejích dětí až k trůnu Boha všemohoucího, jako obětina
Pánu. Tak jako my, když předkládáme Šrí Mátadží obětiny, jako květiny, odstraníme nejhorší květy a nabízíme jen nejlepší, ty
nejdokonalejší. Když tedy Ádi Šakti nabízí svému Pánu své stvoření, jedná se o nesrovnatelně vyšší úroveň. Jen ti nejdokonalejší
mohou být před Něj předvedeni. Chápete? Tomu je třeba porozumět. Jako lidské bytosti nemáme žádný význam, dokud
nehrajeme určitou roli v tom dramatu mezi Bohem a Ádi Šakti. Celé stvoření může být zničeno, pokud neslouží k tomuto účelu.
Protože z celého vesmíru je skutečný pouze Bůh a Jeho Síla. Vše ostatní je nepotřebné a bezvýznamné. Na konci tohoto tvoření
zůstanou pouze Oni dva. Nesmíte brát tedy na lehkou váhu, co se právě děje. Jste nepostradatelnou součástí a dílky tohoto
dramatu, toho nejhlubšího dramatu, jenž je tím základním, vnitřním kořenem vesmíru. Napadlo vás někdy, proč má Múladhára
čakra čtyři okvětní lístky? Co to znamená? K čemu? Je to proto, že když sjednotíte Boha a Šakti v Sušumně (stř.kanál), v místě,
kde se nachází Jejich nohy, najdete čtyři chodidla. Proto je to absolutní čistota, protože ztělesňuje sjednocení chodidel Pána a
Jeho Síly, které spolu tvoří trůn pro syna, Ganéšu, Pána Ómkaru, aby na něm seděl. Tyto věci jsou zásadně důležité, velmi
hluboké. A abyste mohli mít své místo ve hře Pána a Ádi Šakti, potřebujete absolutní čistotu, naprostou moudrost a naprosté
vědomí toho, co se děje. Celé stvoření je pouze a jedině o tomto. Stvoření nebylo tvořeno proto, abyste si žehlili sárí a pečovali o
své dhóbí – prádlo. To je absolutně irelevantní. Nebude tu ani století, natož věčnost. Ani organizovanost. Můžete organizovat do
alelůja, dokud však nezafunguje přání Absolutna, nového sahadžajogína mít nebudete. Viděli jste to mockrát. Takové pěkné
zkušenosti jsme měli v začátcích. Končili jsme v liduprázdných halách, navzdory masivní propagaci. Pochopte, vy nic neděláte.
Pán Krišna svého času řekl: „Vy neděláte nic, vše dělám Já.“ Člověk sám sebe obelhává, když si myslí, že něco dělá či neudělá.
Řekl: „Konejte, musíte konat! Ale výsledky svých činů přenechte Mně.“ Konejte tedy bez očekávání. To tím myslí. A jak tedy
probudíte své následující činy? Víte, když člověk koná… Každý ví, co je levá a pravá strana. Že člověk koná skrze pravou stranu za
použití síly přání levé strany. Tohle je každému dobře známo. Skrze kterou čakru člověk koná? Která čakra je čakrou aktivity? Kdo
mi odpoví? Čakrou tvoření. Tohle všichni musíte vědět, to jsou základy. Svadhišthána. Dobrá. Svadhišthána na pravé straně, že?
A Šudha Ičha (čisté přání) je nalevo. Jaký je tedy most mezi přáním Boha Všemohoucího a činem? Levá Svadhišthána čakra.
Správně? Proto míří všichni bhúti do ní, aby se v ní usadili, aby zamezili propojení mezi vašimi činy a přáními. Prosté. Kamkoli
bhúti tvrdě útočí, vězte, že jde o důležitou čakru. Ačkoli jsme tedy lidské bytosti, jsme díky Božímu požehnání osvícené duše. To
znamená, že celá vesmírná tantra je v miniatuře umístěna uvnitř nás. To vykonala Šrí Mátadží. Řekla: „Umístila jsem vás tam, a
co teď se sebou uděláte, to už záleží na vás. Když je tedy Šudha Ičha vesmíru… Každý ví, co je Šudha Ičha. Šudha Ičha je čisté
přání vesmíru. A co je tedy to čisté přání vesmíru? Čisté přání vesmíru je přání samotného Boha všemohoucího. A jako takové
proudí skrze Ida nádí vesmíru, neseno Bohyní Šrí Mahákálí, aby bylo umístěno, uloženo v Kundaliní. Proudí tedy vaší levou
stranou – tedy mohlo by proudit levou stranou, když bude vaším přáním, aby vedlo vaše činy. Víte, dokud tedy nejste spojeni,
vaše činy nemají význam. Jako když se mravenci bezúčelně hemží. Nejprve je tedy v sobě nutné upevnit čisté přání. Nechte ho
proudit svým Ida nádím. Jak na to? Jednoduše. Modlete se ke Šrí Mátadží: „Ty jsi Šudha Ičha vesmíru a jako takovou Tě
uctívám.“ Jestli jen můžete udělat tohle. Takto se k Ní modlit a modlit, pak bude vaším levým kanálem proudit tak mocně, že
rozdrtí cokoliv, co v levé Svadhištháně máte, bude proudit do pravé a ovlivňovat vaše činy. Napravo nemůžete být napadeni,
pokud máte silnou levou stranu. Rozumíte? To je tedy první stádium. Když tohle uděláte, Šudha Ičha… Nemusíte dělat víc. Šudha
Ičha bude proudit skrze všechny vaše čakry a nakonec prolomí všechny blokády, které máte v mozku a naplní osvícením,
nektarem, každičké nervové vlákno a buňky vašeho mozku. Tím se celé vaše vědomí a uvědomění změní. Změní se tak, že se
vaše vědomí naplní vědomím Absolutna. A když se naplní vědomím Absolutna, jasně uzříte Šrí Mátadží, kým je, tedy Silou
samotného Boha všemohoucího. Nebudete popisovat: „Šrí Mátadží udělala to a tamto…“ celou tu iluzi a drama. Někteří se v
minutě cítí tragicky, pak šťastně. To je celé nesmysl. Jste-li upevněni v sobě samém, budete naprosto vyrovnaní z pohledu vašich
nebeských rodičů, z pohledu Všemohoucího. Nejste na tom každý den jinak. Nezpochybňujete se. Nemůžete se totiž stát
Nirvikalpou, dokud si tohle neuvědomíte. Protože součástí Nirvikalpy není jen nezpochybňování Boha, Šrí Mátadží, což je velmi
snadné nedělat. Ale nepochybovat o sobě, že jste Jejich rozšíření. Protože jak Šrí Mátadží řekla, každičkého z nás učinila
součástí Jejího těla. Pochybovat o sobě je tedy jako zpochybňovat Ji. Lidé se snaží vyhýbat uvědomění si, čeho se jim dostalo,
když v Sahadža józe získali realizaci. Nechtějí si být vědomi, že se stali součástí těla všemohoucího Boha, samotné nevinnosti,
Šakti. To totiž znamená, že se nemůžete chovat stejně, jako dříve. Nemůžete být připoutaní ke stejným věcem, jako jste bývali.



Ani… Musíte se totiž změnit. Chápete? Připraveni? Dobře. A to je něco, čemu lidé nerozumí. A to je vyhýbání se Sahadža józe,
utíkání z ní pryč. Podstatou Sahadža jógy je to, že lidské bytosti byly vzaty… Byla jim dána realizace, byly přetvořeny v část těla
Božského a byla jim dána možnost pozvednout své vědomí do nejvyšších úrovní, dosáhnout realizace Boha. Je to takto prosté.
Všechno ostatní je plýtvání časem. Člověk si musí uvědomit, že ač jsme sahadžajogíny, vesmír neřídíme. Vesmír je řízen pro nás.
Chci říci, že ho pro nás udržuje v chodu Všemohoucí Bůh. A my ho pro Všemohoucího spravujeme. Nemůžeme rozhodnout, že to
a to se musí stát, že příští víkend budeme mít dvacet lidí. To se nestane. Bůh rozhoduje o tom, kolik lidí chce, rozhoduje o tom,
kde a kdy. My musíme být jen nástroji. Nikdo z nás nepohne vesmírem ani takto malinko, dokud se nám to nedaří na vlnách
vyvěrajících z Všemohoucího a působících jako Jeho nástroje. Staré časy siddhi jogínů, kteří létali na oblacích, přetvářeli pohoří a
vrhali blesky, jsou pryč, víte? To mohli lidé, kteří byli pravostranní, kteří vše chtěli dělat sami. Ale to my nejsme. My jsme součástí
těla Bohyně a každý z nás musí být jako nervová buňka, které když mozek řekne, co dělat, musí to následovat. A jako takoví jsme
všichni kolektiv. To je pravá kolektivita. A pokud každý z nás pochopí, že jsme nervové buňky mozku Bohyně, pronikající celým
tělem, pak všechny hranice mezi národy, tím a tamtím, které dosud sahadžajogíny rozdělují, zmizí. Všichni pochopíme, že jsme
jedním, že jsme stejní, že každý z nás je individuální, a že každý z nás má individuální vztah k Všemohoucímu. Pak odpadne
mnoho falešných ztotožnění. Mluvíme teď stejným jazykem, není o tom pochyb, je to skutečnost. Je to jazyk vibrací. Pokud jste
tam, pak nevíte jak, ale komunikujete s lidmi hovořícími různými jazyky. Je to skutečně tak prosté. Přál bych si, aby vám tato
slova pomohla uvědomit si, čeho se vám v Sahadža józe dostalo, co Bohyně svou absolutní přirozeností učinila a z jakého
důvodu. Takoví pak neplýtvají časem ani energií na ostatních věcech. Není nic vyššího než toto. A protože Bohyně sama je
všemohoucí, mimo čas, mimo vše, vaše vědomí se tedy musí stát takovým, že to dokáže pojmout a sjednotit se s takovým
vědomím. Jistěže s Ní můžete sjednotit své vědomí a vidět věci tak, jak je vidí Ona. K tomu se ale váš mozek musí rozvinout,
víte? To je tedy to, na co se člověk musí zaměřit. A skutečně, nic ze všeho okolo není důležité. Na této úrovni nezáleží na běhu
času, jestli se dějí zázraky nebo nedějí, protože pojem „zázrak“ už neexistuje, když se vše děje podle přání Absolutna. Kdo
rozhoduje o tom, jestli je něco zázrak, či není? Lidé. Ne Bůh. Pro Boha neexistuje nic jako zázrak, protože pro Něj je možné
cokoli. Snažím se tedy říct: „Zaháčkujte své vědomí výše, připojte se ve vyšší úrovni a udržujte se tam, abyste viděli, co se
skutečně děje. A přes to všechno, čeho se vám dostalo, nemotejte se znovu v těch starých, nízkých kruzích, na které byl člověk
zvyklý před realizací. Je to velmi důležité. Je to natolik důležité, že ani nevím, jak to vyjádřit. Pracovat na zvýšení kapacity a
struktury mozku, aby mohl pojmout, co je Absolutno. Nevím, jestli je k tomu ještě třeba něco dodat. Pamatuji si – dávno, když
jsem poprvé potkal Šrí Mátadží, byl tam Gregoire a motala se tam se mnou spousta dalších chlápků. Vzpomínám si na jedno
ráno, když jsme spali v Jejím bytě v Londýně. Vyptával jsem se Jí, a když jsme mluvili o máji, iluzi, řekl jsem: „Matko, přál bych si
dostat se nad máju.“ Ona odpověděla, tehdy před sedmi, osmi lety, řekla: „Jednou budeš, jednou Mne dostihneš.“ Řekla:
„Dostihneš Mne.“ Snažím se říci, že to je to, o co bychom měli všichni usilovat. Zkuste jít nad to. Nad to můžete jedině tehdy, když
se můžete dotknout chodidel Absolutna. Absolutno je jako vrchol hory, jenž sahá nad mraky. Nemůžete vystoupat nad mraky,
dokud nespočinete na vrcholu hory. Nemůžete tedy vyrůst nad máju, iluzi, to je neproveditelné, dokud se vaše vědomí nedotkne
chodidel Absolutna. Nad májou totiž není nic než Absolutno. Átma tatva. Víte, že Átma tatva sídlí v srdci Boha všemohoucího a
stoupá do Sahasráry tančit jako Sadášiva. Srdce je tedy velmi důležitý orgán. Rádžabhaj řekl, že když mu Šrí Mátadží dávala
realizaci, řekla: „Vy, mladí muži, tak tvrdých srdcí.“ A v jádru věci měla pravdu. Většina lidí má tvrdé srdce, ne nutně vlastní
chybou, ale možná jako důsledek jejich zkušeností s tímto světem. Naše srdce by však měla být jako lotos. Netuším, kdo jste se
lotosu dotkl, ale jeho lístky jsou tak měkounké. Jako hedvábí. Lidské srdce by mělo být takto jemné. Víte, dostali jsme realizaci
nehledě na to, čeho jsme se dopustili, díky Boží milosti, díky Jeho soucitu, hlubokému soucitu a hluboké lásce k lidstvu, k dětem
své Šakti. On to přislíbil. Řekl: „Zapomeňte na všechno, pusťte vše z hlavy, Odpusťte přece.“ Odpouštím jim, odpouštím. Musíme
mít takto stejně nastavené srdce ke zbytku lidstva. Když učedníci Krista… Petr se Krista jednou zeptal: „Kolikrát mám bratrům
odpustit? Sedmkrát?“ On odpověděl: „Ne. Sedmdesátkrát na sedmou.“ Měl na mysli – nekonečněkrát. Věřím, že nelze být
dobrým sahadžajogínem, dokud člověk není laskavý a mírný. Laskavost a mírnost neznačí slabocha, avšak jemnost, snažit se ze
srdce napomáhat druhým. Mít na zřeteli, co Šrí Mátadží řekla v přednášce – pečovat o jejich hitu. Zkoušet nalézt způsob, jak
udělat to, co je pro ně nejlepší, jak je vést tak, aby stoupali. To znamená překonat sám sebe. Víte, když je na vás někdo tvrdý… Je
tvrdý na vás? Jste-li Átmá, jak by na vás mohl být tvrdý? Jste-li Átmá, snesete všechno. A navzdory tomu, zkuste to vyřešit.
Jediná věc, u které se od nás neočekává tolerance, je jakákoliv urážka samotné Bohyně. Tehdy musíme být silní a pevní.
Neznamená to ale, že vezmeme spravedlnost do svých rukou. Spravedlnost patří Všemohoucímu, ne nám. I Kristus řekl:
„Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“ Jasně tedy řekl, že nemáme právo soudit. Na konci to nebudeme my, kdo bude třídit, kteří
půjdou do nebe a kteří do pekla. To udělá někdo jiný. Nemůžeme tedy soudit. Spravedlnost musíme nechat na Bohu, i to, jak jí
pro nás nastolí. Není možné, abychom Všemohoucího připravili o jakoukoli z Jeho kvalit, jako o spravedlnost, úsudek,



rozhodnost, plánování. Ty patří Jemu. My je pouze necháváme působit. Když jsme však laskaví k bližnímu svému, ke všemu
živému, co se hýbe, v souladu s jeho vlastní dharmou života, činíme Pána šťastným. Tím nemyslím jít cestou džinistů
nezabíjením hmyzu, protože v dharmě hmyzu je skončit rozšlápnutím lidskou chůzí. Kdybychom oba nebyli takto stvořeni, nebylo
by možné žít normální život. Nebláznit, víte? Musíme jíst. To neznamená, že nezabijete kuře, abyste k němu byli laskaví. Musíte
žít v mezích. Nikde ve světě však nemá místo zbytečná krutost. Pán není krutý. A pokud s Ním máme sdílet Jeho podstatu a
povahu, musíme být jako On. To, co se vám tedy snažím říci, že i přes veškerou nádheru, která Bohyni obklopuje, což tak být
musí, protože je koneckonců Šrí Ádi Šakti, nezapomínejte, že to nejhlubší přání našeho srdce, ta Šudha Ičha, je pozvednout se k
chodidlům Jejího Pána, jako obětina, která je Ho hodna. Různými kličkami se vás během celého dramatu nepřetržitě snaží
přivést k tomuto bodu. A říkám vám, že kromě tohoto v celém vesmíru neexistuje nic, co by stálo za to dělat si starosti. Jestli
Matku milujete, snažte se být hodni toho, aby vás nabídla svému choti. A milujete-li Otce, snažte se být hodni toho být Mu
nabídnuti. A jestli je milujete oba, bude to fungovat, Jejich láska bude totiž působit skrze vaše srdce, obě se smíchají a nebudete
moci jinak, než růst. Žijte srdcem, ne mozkem. Tedy ne egem a superegem, a nezpochybňujte vnitřní touhy svého srdce.
Nezpochybňujte je, to nelze. Jsou mimo logiku. Žijte srdcem! Vyjádříte-li své srdce, dovede vás to k takové spokojenosti se
životem, ve které se na nikoho nedokážete zlobit. Budete neustále tak šťastní, že vás vaši Rodiče zcela bez námahy pozvednou
na tu úroveň, která vám byla předurčena v momentě vašeho stvoření. Víc říkat nemusím. Džej Šrí Mátadží! Nevím, nějaké otázky?
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Šrí Maháganéša púdža, 01/01/1986 Ganapatipule, Dadar, Indie

Dnes jsme se zde všichni shromáždili, abychom vyjádřili svoji úctu Šrí Ganéšovi. Ganapatipule má speciální význam, protože On
je Maháganéša. Ganéša v Múládháře se stává Maháganéšou ve Virátě, což je mozek. To znamená, že je to sídlo Šrí Ganéši. To
znamená, že Šrí Ganéša z tohoto sídla ovládá princip nevinnosti. Jak velmi dobře víte, je umístěno vzadu v oblasti očního
thalamu, ve zrakovém centru, jak to nazývají, a je dárcem nevinnosti očím. Když se inkarnoval jako Kristus, což je zde vpředu v
Ádžně, řekl velice jasně, že: “Nebudete mít chtivé oči.” Je to velice subtilní výrok, ve kterém lidé nerozumí tomu, co znamená
slovo “chtivé”. “Chtivý” znamená “nečistý” - obecně řečeno. “Nebudete mít” žádnou nečistotu v očích. Je to velice obtížné. Místo
aby řekl, abyste získali realizaci a vyčistili si zadní Ádžňu, řekl to ve velmi zkrácené formě: “Nebudete mít chtivé oči.” A lidé si
mysleli, že je to bezvýchodná situace. Protože Mu nebylo umožněno, aby žil dlouho, ve skutečnosti byl Jeho veřejný život
omezen jen na tři a půl roku. Takže cokoliv řekl, mělo velmi velký význam, že vaše oči by neměly být chtivé. Když je v nich
nevinnost, tak v nich není žádná chtivost, to znamená žádná nečistota.

Například, něco našima očima uvidíme a chceme to vlastnit. Začneme přemýšlet. Myšlenky začnou jako řetěz, jedna za druhou.
A pak se dostaneme do sítě hrozných myšlenek, pak se staneme otroky těchto myšlenek. Aniž bychom si to uvědomili, jsou naše
oči nasměrovány na věci, které jsou velice hrubé a stahují vás dolů. Šrí Krišna řekl, že strom vědomí roste obráceně, že kořeny
jsou v mozku a větve rostou dolů. Ti, kteří jdou směrem k materialismu, rostou dolů. Ti, kteří jdou směrem k božskému, rostou
vzhůru, směrem ke kořenům. Hlavní kořen, jak ho nazývají, hlavní kořen je nevinnost, Šrí Ganéša. A v Ganapatipule se stává
Maháganéšou. Je zde obklopen Otcovským principem, Guru principem moře, oceánu - Indického oceánu. Zde se stává guruem.
Když sahadžajogín upevní svůj princip Šrí Ganéši, je pořád ještě dítě. Samozřejmě, jeho oči začnou být čistší a čistší, mocné a
zářící. Určitě jste viděli, že když vám Kundaliní dá realizaci, začnou se vaše oči lesknout, jakoby v nich byla jiskra, můžete v nich
rozpoznat jiskru. S egem se zakrývá, s egem slepne. Se superegem je zakryta slzami. Ale když jsou čisté, vidíte krásu očí, Šrí
Ganéša září skrze váš pohled. Pozornost teď začíná proudit oknem chrámu Šrí Ganéši. Ale když dospíváte, stáváte se
Maháganéšou. Pak je Maháganéša ve vás upevněn a vy se stáváte satguruem, stáváte se božským guruem; můžete učit druhé.
Dokonce i dítě jím může být; dokonce i dospělý člověk může být hloupý. Nemá to nic společného s věkem, barvou, vyznáním
nebo kastou. Je to stav, kterého člověk může dosáhnout kdykoliv.

Můžeme například říct, že jsme zde měli Džňanéšvaru, který ve velice mladém věku složil “Džňanéšvarí”. Jak jste včera viděli, ve
dvanácti letech upevnil Gorakhnath, svého Maháganéšu. Ale když se nesnažíte stoupat, pak zůstanete na stejném stupni, i když
jste staří. Takže známkou je zralost. Jak v Ganapatipule vidíme, Šrí Ganéša je zde ve své úplné, vyzrálé formě; abychom také
rozvinuli svého Maháganéšu uvnitř sebe, a naše oči byly čisté, mocné a božské. Jsem si jistá, že s náležitým vypracováním
můžeme uvnitř nás tento stav upevnit. Dnes jsme přišli do Ganapatipule, které má velký význam mezi Aštavinájaka - osmi
svajambu Šrí Ganéši. Je to místo Maháganéši. Maháganéša je Pithadhiš - velitel všech pithas - a sedě na této pitha, chrání
všechna Ganéšova svajambu. Má vědění o všech ómkarách, protože dosáhl guru principu. Když v okolí vidíme oceán, tak krásný
a čistý, omývající chodidla tohoto Ganapati, protože oceán zastupuje guru tatvu a s touto guru tatvou omývá chodidla Šrí Ganéši,
a toto by se mělo přihodit se všemi sahadžajogíny. Ganéša stuthi je hotovo a pak je upevněn Šrí Ganéša a potom s Mahálakšmí
tatvou se musíte stát Maháganéšou. Tohoto stavu mohou dosáhnout malé i velké děti, starší lidé, ženy a kdokoliv, jestliže
mohou dosáhnout přímočarého chování, které v marathi nazýváme "saralija" nebo tomu říkají "abhodita" nebo nevinnost. Když to
jednou vstřebáme, můžeme získat guru princip. Jakýkoliv guru, který nemá tuto přímočarou povahu a nevinnost, nikdy nemůže
být guruem, je aguruem (falešným guruem). Pouze člověk, jehož pozornost je stále na božské síle, se může stát opravdovým
guruem. Pozornost obyčejných lidí je zkažená, není čistá. Proto Kristus řekl, že by neměla být ve vašich očích chtivost, což
znamená, že když vložíme na něco pozornost, začneme velmi přemýšlet a do naší mysli přicházejí divné myšlenky, jako například
- jak mohu získat tuto věc a proč jsem tuto věc nedostal - a další myšlenky jako "proč" a "proč ne". Když něco vidíme a začneme
přemýšlet, pak jsme ještě nepřekročili Ádžňa čakru. Ať vidíte cokoliv, měli byste jít do bezmyšlenkového vědomí, zejména pokud
člověk vidí bohy a bohyně v nebeském příbytku bohatství a prosperity, alespoň tehdy byste měli být bez myšlenek. Jakmile
dosáhneme stavu bezmyšlenkového vědomí, žádná zvrácenost v naší pozornosti už nezůstane. Myšlenky, které kazí naši mysl,
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už nebudou přicházet, takže jak vás bude zvrácenost ovlivňovat? Znamená to, jak řekl Kristus, že nebudete mít chtivé oči, oči by
měly být tak čisté jako sluneční paprsky.

Když dopadnou na stromy, nepřijímají špínu, vyživují a starají se o ně, ale nejen to, také jim dávají sílu. Podobným způsobem by
sahadžajogíni měli mít takový třpyt v očích, že budou schopni v celém světě vytvářet velice čistou atmosféru. To, co dnes
potřebujeme, je čistota prostředí všude tak, aby tento mír, radost a božská síla mohly v tomto světě zvítězit. Pouhé pění chvály
na Šrí Ganéšu nemusí stačit, Šrí Ganéša musí být probuzen uvnitř nás a měl by se vyvinout do stavu Maháganéši. Pouze po
dosažení stavu Maháganéši může naše země - a také prostřednictvím naší země ostatní země - mít z tohoto stavu užitek.
Povedeme ostatní, ale pokud nepřevezmeme tuto zodpovědnost, pak nedokážu říct, co se s celým tímto světem stane. Mám na
vás na všechny prosbu, abyste odstranili ze svých očí chtivost. V Sahadža józe pro to máme “nirvičára” mantru. Nedovolte, aby
vám vládly myšlenky. Jestliže přijdou myšlenky, pak řekněte: "Jen neti neti vačane" - není to, není - nebo řekněte: “Kšama keli,
kšama keli” - odpouštím, odpouštím - tak, aby byly tyto myšlenky zničeny. A jakmile jednou dosáhnete bezmyšlenkovosti, pak je
zvrácenost mysli zastavena. Každý by se měl pokusit, aby jeho oči nebyly chtivé. "Jestliže je v mé mysli zvrácenost kvůli mým
očím, pak takové oči nechci mít," řekl světec Tukaram, “raději budu slepý."

Svým způsobem je lepší být slepý, než mít v mysli zvrácenost. Raději mějte vnitřní oči, abyste viděli božské. Když se tyto dva
principy správně spojí, potom je možné říct, že sahadžajogín dosáhl guru principu. Všem vám žehnám, abyste zde v
Ganapatipule, v místě Maháganéši, s Jeho výjimečnou milostí, všichni co nejdříve získali svůj guru princip. Nejprve řeknou 24
jmen Šrí Višnua, aby se otevřelo sušumna nádí. Pak řeknou Šrí Sukta, což je ten, který probouzí uvnitř vás energii. Potom řeknou
108 jmen Matky Gaurí. Po tomto uctívání, až bude púdža hotová, uděláme... Máme jedenáct kundas a uděláme havan na
jedenáct kundas. Protože Maháganéša je vládce, je vládce Ekadéša Ruder. Takže to musí být uděláno s velkou oddaností a
zbožností. Navrhovala bych, abychom nejprve dokončili tuto púdžu, pak byste se najedli a potom bychom se pustili do havanu.
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Šrí Mahálakšmí púdža, 06/01/1986, (nekontrolováno), Sangli, India

Doufám, že se vám všem pobyt v Ganapatipule líbil. Problém spočíval v tom, že jsme nemohli zařídit, aby se vařilo poblíž vašeho
ubytování, abyste nemuseli tolik chodit. Ale myslím, že ta procházka byla docela příjemná a určitě vám udělala dobře. Je to
dobré na průjem a další problémy, které míváte. Vlastně, to místo jsem viděla, ale neviděla jsem všechny ubytovny a ubytovací
prostory. Ale pro vaši informaci, teď někdo mi daroval celý jeden akr půdy, úplně zdarma. Je to u moře, na druhé straně, je to tam
nádherné. Všichni byste mu za to měli napsat děkovný dopis. Takže jsem si jistá, že příští rok můžeme zorganizovat něco
mnohem lepšího, mnohem více v kolektivním duchu. Příští tour Tour povede, jak víte, přes Punu, Rahuri, Akluj. Tato místa jsou
pro nás o něco víc důležitá, protože Rahuri je místo, kde vládli mí předci, Je to velice mocné místo, protože to byli velcí Devi
bhaktas (oddaní Bohyni). Také všichni Nathové (mistři), jako Mačindranath, Gorakhnath, všechny tyto velké, vyspělé duše, jimž
se říká avadutové, kteří byli inkarnacemi velkých Prapůvodních Mistrů, působili v této oblasti. Na začátku to byli oni, kteří mluvili o
Kundalini otevřeně. Pak Puna, jak víte, říká se jí Punjapattanam, je to velice svaté místo, od nepaměti. Pak pojedete do místa,
které se nazývá Nira, což je řeka, která nese mé jméno, a tato řeka má kolem sebe hodně půdy, kterou jsme zakoupili. Tam
budeme dělat zemědělské práce. Pak tam také uvidíte řeku Bhima, kde se budete ráno koupat, a ta řeka se vám bude líbit. Také
vás tam zvou na jednu akci. Mají tam velkou dvoudenní slavnost. Proto já nepřijedu, protože bych nemohla vést žádné programy,
ale vy si to tam užijete. Pak pojedete na další zajímavé místo, které se jmenuje Wani, je to vesnice v kopcích, velmi krásné místo,
je tam také přehrada. A pak se vrátíte zpět. Využívám této příležitosti, abych si s vámi mohla promluvit, protože mám málokdy
čas s vámi mluvit. Co se týče těchto vnějších věcí, všechny by vás měly vyživovat ve vašem vzestupu. Musíte vidět, kolik jste
toho ve svém nitru dosáhli, jakou jste si rozvinuli povahu, kolik máte odpoutanosti, kolik kolektivity a kolik štědrosti. Všechny tyto
věci musí být vidět. Posuzujte sami sebe a nežádejte druhé, aby vás posuzovali. Kolik rovnováhy, kolik moudrosti, protože
všechny tyto věci vás usadí takovým způsobem, že získáte potřebnou rovnováhu. Nevím, kolik let to ještě můžeme takto dělat,
ale myslím, že je to velmi dobré, protože nyní vidím ten rozdíl ve vibracích jednotlivých lidí. Kdysi jsme začali v Ganapatipule a
nyní, to je takový ohromný rozdíl. V podstatě nyní dostávám chladivý vánek já od vás! Takže vzestup je to hlavní v naší
pozornosti, a pro všechny z nás je to to hlavní. Přišli jste sem pro svůj vzestup. Vím, že tu jistě byla spousta obtíží, a hodně
nepohodlí, někteří lidé se dokonce spálili na slunci - to je mi líto. Ale v této zemi přehánění je vnímáno jako něco nepatřičného,
takže bychom se měli snažit nic nepřehánět. Když něco přeháníme, jdeme v podstatě nalevo, nebo napravo. Takže se prosím
vyvarujte všeho přehnaného. Například se rádi koupete, v řece Bhima, ale to je v pořádku pouze v místě, kde je mělčina. Ale tam,
kde je hloubka byste chodit neměli. Toto mi trochu dělá starosti, protože ještě stále je nezbytné, abyste pochopili, že je potřeba
neustále se plně kontrolovat a nechodit do míst, která jsou nebezpečná. Kromě toho, že je to nebezpečné pro vás, je to
nebezpečné pro celé hnutí Sahadžajógy, a také pro mne, protože mi to dělá velké starosti. a mrzí mne, když se vám něco stane.
Takže to hlavní je, abyste se udržovali ve středu. V ničem nezacházejte do krajností. Pokud jste ve středu, všichni si vás váží.
Jestliže ale půjdete do extrémů, budou si myslet, že je něco v nepořádku, že je s vámi něco od základu špatně. Také to naruší
celý program. Takže moje rada je, abyste byli ve středu. Nic nepřehánějte, vše udržujte tak, jak má být. Protože je pro vás
namáhavé takto cestovat, a potýkat se s tímto sluncem. Toto je nejchladnější období v Maharáštře, takže si dokážete představit,
co víc pro vás ještě můžeme udělat? Chci říct, že musíme dosáhnout výsledků, s maximem kombinací. Je mi líto těch lidí, co se
spálili. Vlastně právě proto, že jsem je musela léčit a tak dále, jsem se tolik opozdila, celý program se zpozdil, zpozdil, zpozdil -
chci říct, bylo toho příliš. Ale teď už o tom stačí. Prosím, vůbec na slunce nechoďte, nemáte to zapotřebí. Už jste měli slunce
dost. Slunce vám rozpouští mozek a lidé tu z toho šílí. Pokud budeme pořád na slunci, skončíme jako blázni. Takže něco se s
mozkem musí dít. Takže je lepší na slunce vůbec nechodit. Je to tak lepší. Pokud je to jen na chvíli, to nevadí, ale neseďte na
slunci. Vím, že je to lákavé, protože doma tolik slunce nemáte, ale slunečních paprsků si užijete třeba i uvnitř této místnosti,
kdekoliv. Takže byste vůbec neměli chodit ven a sedět na slunci. To vám opravdu může způsobit problémy. Protože slunce v
Akluj je opravdu velmi silné. Říkám vám to, protože tam možná s vámi nebudu. Takže, prosím, buďte ne sebe opatrní, to je to
jediné, co pro mě můžete udělat. Pro sebe musíte udělat to, že budete meditovat. Musíte se starat o svůj vzestup. Nenechávejte
své věci kolem sebe, buďte opatrní. Mám velikou radost z toho, jak si vás vážili lidé v chrámu Mahalakšmí a jak vám projevovali
úctu, dali vám něco ve vašem oti a to je od nich velice milé, že vás tak ochotně přijali do svého vlastního stylu, a do své komunity.
Říkali: "Nedokázali jsme rozeznat, kdo je Ind a kdo ne". Protože v Ganapatipule, myslím, se i vaše kůže stala trochu méně bledou
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a možná si řekli, že vůbec nemohou rozpoznat, kdo je kdo. Takže je velice dobré, že se teď věci vypracovávají, že se naše povahy
pomalu, pomalu sjednocují. Co se týká púdží, protože jsem už před tím měli tři púdže a čtvrtou v Ganapatipule, tady uspořádáme
také tři púdže. Jsem si jistá, že během těchto tří púdží, protože tato skupina je klidnější, dosáhnete mnohem více a věci se o
mnoho zlepší. Pokud máte jakýkoli problém, můžete mi to říct, vše můžeme zařídit. Na jedno si však dejte pozor: Nesmíte se
přetěžovat, nedržte hladovku, ani se nepřejídejte. Cokoliv, co byste přehnali, by nebylo dobré pro tuto cestu. Protože myslím, že v
druhé skupině toho dosáhneme mnohem více, než jsem dokázali doposud. Takže lidé ve druhé skupině by se měli snažit, vést
normální život a mít více pozornosti na Duchu, více pozornosti na svém vzestupu. A nakonec tu máme báječnou zprávu, že
mnoho dalších se chce nechat zasnoubit. Bude mi velkým potěšením je zasnoubit, buď v Puně, nebo v rahuri. Vy, kteří se chcete
zasnoubit, je to velmi dobrý nápad. A jestli jsou tu někdo další, kdo by se chtěl oženit, dejte mi vědět. Možná budeme schopni
něco zařídit v Rahuri. Nejlepší ale je, že ti, kteří se chtějí nechat zasnoubit, to mají velice jednoduché, a bude to skvělý nápad.
Takže mi dejte vědět, než odjedeme z Puny. Kdokoliv o to má zájem. Nyní, pokud máte nějaké otázky nebo cokoliv, co byste rádi
řekli, řekněte to, prosím, nyní. Protože takovou příležitost si s vámi povídat příště mít nebudu, tím, že je vás tu tak málo. Jinak
vždy na púdži. Jen nyní v Puně vás bude přinejmenším pětkrát tolik lidí, než je vás tu teď. Ano? Co říkala? Těžkosti s pozornost -
co? Co je to? Otázka: Chce vědět jak ustálit svou pozornost a jak jít hlouběji v meditaci. Jde o to, kam utíká vaše pozornost.
Porozhlédněte se kolem sebe. Víte, ze všeho nejdříve musíte v meditaci řešit toto, a je zde mnoho dalších, kteří vám o tom
mohou říct, oni to vyřeší. A pak, víte, nejlepší je nechat svůj zrak spočinout na Matce Zemi. Soustřeďte se na Matku Zemi, to je to
nejlepší. Když jdete, mějte svůj zrak upřený na Matku Zemi. Jestliže s vámi někdo mluví, mějte svůj zrak upřený na Matku Zemi.
Uvidíte, že tak vše lépe vstřebáte a budete lépe upevněni, ano? Je to velmi dobrý námět k zamyšlení, že bychom neměli mrhat
svou pozorností. Postupně se upevníte. Myslím, že většině z vás, kteří jste přijeli poprvé, se zpočátku bude zdát poněkud těžké
se přizpůsobit, ale postupně se vám to podaří. Protože vaše pozornost nejdřív míří k malicherným, nicotným věcem, jako třeba
"musím sedět na zemi," nebo "musíte jet autobusem," nebo k nějakým špinavým věcem, které někde uvidíte. Tak se pozornost
vždy zaměří na chyby, na defekty a špínu, protože pozornost je prostě taková. Pak ale začne směřovat k místům krásy, v malých
drobnostech začnete vidět krásu, v malých drobnostech začnete vidět Božské. A to je ten čas, kdy byste měli vědět, že se vaše
pozornost bude vším těšit. Normálně je ale pozornost, zejména ten druh pozornosti, který máme, namířená ke špatným věcem.
Co to je za defekt? Začneme každého soudit, začneme posuzovat každé místo. Podívejte se na toto místo, kde sedíte: pro mě je
to překrásné místo. pro vás to možná může být jen něco vyrobeno z pechu, toto, tamto, o tom všem začnete přemýšlet. Pro mě
je krásné, protože tady vidím ta rozložená krásná sárí a ty nádherně naaranžované květinové dekorace, je to něco vyjímečného.
Pozadí a vše bylo připraveno s takovou péčí. Jak se tam dostali, a jak ty věci mohli tak svázat? Je to pozoruhodné. Všechny tyto
věci mi přijdou na mysl a já začnu cítít tolik radosti. Že mí chlapci tak tvrdě pracovali, aby tohle všechno postavili. a jak krásně to
všechno zařídili. Všechny tyto myšlenky mi přijdou na mysl a cítím se velmi povzneseně. Nevidím ten plech a nic jiného. To co
vidíte, tam jde vaše pozornost. Takže se snažte dívat na něco krásného. Je tolik krásných věcí k vidění. A to, co vidím já jsou
srdce mých dětí, to, jak to udělaly, že? Jestliže jste hluboká osobnost, vidíte, jak krásně rozložily sárí, jak naaranžovaly květiny, jak
to udělaly. Takže je to o pozornosti: Kam míří? Jakmile si začnete všímat: "Co je moje pohodlí?" "Měl bych mít toto, měl bych mít
tamto," pak se zcela ztratí radost. Radost spočívá v tom, že vidíte hlubší stránku toho, co pro nás udělali, jak pro nás pracovali,
jak pro nás přinesli věci, jak pro nás s láskou vařili. Vy neděláte žádnou práci ve srovnání s tím, co dělají tito lidé, o tom není
pochyb. Jste tu jako opravdoví králové ... A oni to musí udělat. Zejména v Ganapatipule to bylo velmi složité. Lidé museli přijet až
z dalekého Nagpuru, padesát lidí přijelo, aby pro vás mohli vařit. Peníze nejsou všechno. Dokonce i když platíte, nemůžete to
zařídit. Je to láska. Je to ten pocit, je to ta pozornost, je to ta štědrost, péče o naše hosty. A takto byste se z toho měli radovat,
kolik toho pro nás udělali, a jak si to užíváme. Takto se bude vaše srdce stane více a více hlubokým. Jestliže ale máte konvexní,
vypouklé srdce, které pořád hledá, co není v pořádku, co je špatně, něco takového, nebo věci jako, "Co si mám koupit?" Toto vše,
to může zmizet z vaší hlavy. Ale jestli si chcete něco pěkného koupit s čistým srdcem, pak to prostě najdete, a je jedno, co
sháníte. Můžete to dokázat velice rychle. Včera, když jsem dělala velký nákup pro všechna centra, a všechno to byly hodnotné
věci, myslím, do sto tisíc rupií, nejspíš, pro všechna Indická centra, a zvládla jsem to za chvíli. Protože to bylo pro ně, cítila jsem
se mnohem lépe. Kdyby to bylo pro mě, nemyslím, že bych to zvládla tak dobře. Ale byli byste překvapeni, já si nikdy nic pro sebe
nekupuji, nemám na to čas. Vy my dáváte tolik, takže si ani nic kupovat nemusím. Takže je to o tom, jak se na věci díváte, jak je
děláte, jak to vypracováváte. Včera ten obchod, do kterého jsem šla, byl plný vůní, všude samá vůně a všichni to cítili. Byly to tak
právě proto, že mě to celé těšilo, těšilo mě dělat něco pro druhé. Nejsou to "druzí" - kdo jsou to ti "druzí"? Protože sahadžajogíni
pro mě nejsou ti druzí. Dělám to pro Sebe, pro Svou Velkou Bytost pro Svou Vyšší Bytost. Takto byste na to měli pohlížet, ano?
Pak se budete radovat. Shri Mataji speaks in Marathi:[*And now what ,I have to say to the people of Sangli is that here we did a
puja quite in the past and also did once again recently, and also in Sangli a lot has come in the newspaper and that is why a lot of



work has been done. And here Sahaja Yoga can also establish itself here because the atmosphere is very nice and silent, and
also all the people here are ready to help. So to the people of Sangli I want to give a small gift, and please they should accept it,
this is My request. There is also one more gift but it is still in the market. When it is here we will also give it. Who will take it?*] Šrí
Mátadží mluví v maráthí: A teď něco,co musím říct lidem ze Sangli. Mám pro ně dárek. Koupila jsem spoustu věcí, ale ještě
nebyly doručeny. Jednu věc jim musím dát. Doneste to, pojďte. Toto je náš sahadžajogín, pan Tawde, je to zdejší významný
úředník. On to vyrobil. Toto je pan Mali, který je okresním - jak se tomu říká "okresní"? - On je okresním úředníkem pro
zemědělství, stará se o zemědělství v celém okresu a svou realizaci dostal v roce 1975. Teď byl přeložen sem, tak přišel na
púdžu. Celá jeho rodina je tu. Takže pan Tawde, který pro nás odvedl všechnu tu dobrou práci, zatleskejte mu. Také je tady pan
Yadav Sahib, který vše otiskl v novinách, on je tady jako zástupce tisku. Pan Yadav - zatleskejte mu. Mají tak vysoké postavení a
přesto jsou tak skromní - jen se podívejte. On je ten, kdo tady zodpovídá za celou akci. Je to inženýr. A on je ten, kdo zodpovídá
za veškerou zemědělskou činnost v celém okrese. On je vedoucí úředník. A další je šéfredaktor v novinách. Víte, když lidé začnou
být sobečtí, přestanou spojovat sami sebe s okolím. Nerozomí to mu, jak daleko už zašli. Je to jako míč, který pouze popostrčíte,
a vzlétne do vzduchu, aniž by věděl, že je prostě jenom míčem, který je naplněn vzduchem. Proto se takovým říká "nafoukaní,"
víte? Takže všichni ti, kteří jsou poctiví, ti, kterým se dostalo dobré výchovy a vzdělání, ti takové úlety ega nemívají. Nemívají, oni
se především stanou velice skromní. Snaží se naučit být ještě skromnějšími, a ještě pokornějšími. Jako Newton, který řekl: "Jsem
jako malé, malinké dítě, které sbírá oblázky na břehu vědění." - člověk jako Newton a toto řekl. V současné době ale zjišťuji, že je
velice těžké lidi tohoto typu najít. Ale ti, kteří jsou učení, i na Západě jsem viděla, že jsou také velice pokorní. Z jejich spisů, z jejich
chování je vidět, že to jsou velice pokorní lidé. Pokora je známkou vědění. Když je strom obtěžkán, ohne se dolů. Když je
obtěžkán ovocem, ohne se. Stejně tak člověk, který má poznání, se zohne, stane se velice pokorným. Marathí: Tak, dnešní púdža
je velice důležitá. Tento kumkum je velice dobrý, protože byl navibrován. Všichni byste si měli trochu vzít. Nandejte každému
lžičkou - později. Od kamal to jde k Višva, není nic mezi tím! Rozuměli jste? Popis Mahalakšmí je takový, že Ona miluje lotos a
miluje celý vesmír. Nic mezi tím! Toto byste měli pochopit. že Mahalakšmí tattwa se stane Viratangana, což znamená Buddhi
(inteligence), mozek - vědomí, dalo by se říci. Tím se Ona stane. Nárajána Šakti, nebo-li Viratangana je silou Viráty v mozku.
Takže nakonec tu máme princip Šrí Mahalakšmí - centrální nerový systém je svým způsobem také Mahalakšmí tattwa. Jenom
mu to vysvětluji ... co se stane je, že tento Mahalakšmí princip začíná po tom, co se projeví Lakšmí Tattwa. To znamená, že když
se Lakšmí ukáže skrze blahobyt a uspokojení z blahobytu, pak se v nás začne rozvíjet princip Mahalakšmí, takže začneme
myslet na svůj vzestup. Pak se stane, že v našem mozku máme tři Síly, Mahakálí, Mahalakšmí, Mahasaraswatí, - nad naší
Agnyou. Tam se stane, že tyto dvě síly, Mahakálí a Mahasaraswatí, jsou požehnány, jsou požehnány principem Mahalakšmí.
Mahalakšmí princip je v podstatě princip Narayany. Narayana je Višnu. a Višnu se stává Šrí Krišnou. A tato Šrí Krišna šakti,
kterou zde máme, se pak stane Viráta šakti - to je Viratangana, Když se ale spojí s těmito dvěma silami, pak se začne projevovat
Mahamája šakti. Protože ona je - víte, jaký byl Krišna, vždycky si dělal legraci, schoval toto, udělal támhleto, - všechny tyto věci
začínají s touto Silou. Proto není tak úplně otevřená. Například síla Mahakálí je tak otevřená, Síla Mahalakšmí je skrytá, jako byla
Marie. Nikdo nemohl uvěřit tomu, že by Marie mohla být Mahalakšmí, nebo Rádha nebo Síta. prosté, skryté, ale velice mocné. V
době Sahasráry se ale stává Mahamájou. Lidé neví, jak poznat skutečnost Ádi Šakti. Chápete to? Ona je ta, která udržuje a
zachovává celý vesmír, Ona se stává Duchem, Duchem celého Višwa (univerza), jak o tom psal Višva Gjanéšvara Řekl:
"Višvatmake Devi." - Bůh Ducha celého vesmíru. Ona se tedy stává vesmírem. Potřebovala bych dva muže cizince a dvě ženy
cizinky, pojďte prosím sem nahoru, vy, kteří už jste sezdaní. Právě ty, Richarde, ze všech lidí, bys neměl. Prosím posaď se. Ty
dostaneš šanci kdykoliv. Přijít by měli Ti, kteří tuto šanci jinak nedostanou. Jak jsem vám říkala, on vždycky vstane jako první.
Prosím posaď se. Angličané prosím ne, protože Angličané mají šanci vždycky, ano prosím? Měl by to být někdo z Austrálie nebo
z podobné země, kde tuto šanci často nemívají. Angličané by měli dát příležitost ostatním. Setkáváme se tak často, jste tu a
omýváte chodidla. Pojďte. Kde je její manžel? On je Angličan, že? Nechť vám Bůh žehná. Tak. Sežeňte nějaké Australany. I když
třeba nejste přímo manželé, to není zapotřebí. Mohli by přijít nějací Australané nebo Rakušané. Ti, kteří tuto příležitost nemívají
často. Španělé, to je dobré. V pořádku. Nechť vám Bůh žehná. Řekla bych, že Angličané mají největší privilegia. Že je to tak?
Chcete masírovat chodidla? Vy jste ještě nemasírovali má chodidla? Pojďte, to je v pořádku. Tak, podržte je pravou rukou a
masírujte levou. Ty už jsi je masíroval, že? Ty už jsi masíroval. A ty? Masíroval jsi má chodidla? Masíroval jsi má chodidla s
vodou? Už jste to udělali, v pořádku, nechte teď jej. A toho také... Zkuste si teď vibrace. Dejte sem své ruce. Lepší? Lepší? Tak je
to v pořádku. Nechť vám všem Bůh žehná. Nechť vám všem Bůh žehná. Nechť vám všem Bůh žehná. Nechť vám všem Bůh
žehná.
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Dnes je pro mě smutný den, protože se spolu rozloučíme. Možná se s vámi nebudu moci setkat v Bombaji. Možná že po celý rok
se to některým z vás nemusí podařit, a proto bych vám chtěla dát malou radu ohledně vnitřního růstu. Lidé věří, že nám Bůh
pomáhá a že jsme v Jeho království. Ať se tedy děje cokoli, On se o nás stará. To je pravda. Ale protože jste nástrojem Boha,
musíte se také starat sami o sebe. Za dnešní zpoždění bych se chtěla omluvit, ale zpoždění vzniklo proto, že z Puny měl přijet
pan Kulkarni a podívat se, jak děláme tuto púdžu. Řekla jsem mu - teď jede, že jeho žena je negativní paní a že on nechápe svou
vlastní důležitost, řekla bych. Jako lídr musíte chápat svou důležitost. A další člověk, který přišel, se zeptal: „Proč nejedete se
mnou?“ Řekl: „Musím jet se svou ženou.“ A tak došlo k tomuto zpoždění, protože tady není. Řekl, že přijde na púdžu, takže hlavní
bylo především přijít sem včas, aniž by ho stahovala nějaká negativní síla. Takže jsme dospěli k závěru, že je důležité, abychom
především věděli, že bychom se v každém případě měli snažit o to, aby na nás neútočily žádné negativní síly, aby nás
neovlivňovaly nebo se k nám nepřipoutávaly. Může to být vaše manželka, může to být váš manžel, může to být váš syn, může to
být vaše dcera, může to být kdokoliv. Prostřednictvím vibrací musíte vnímat, že tato osoba je negativní, a nemít s takovou
osobou nic společného. Nikdy takovou osobu neposlouchejte, nikdy nepřistupujte na to, co taková osoba říká, a dělejte, co
chcete vy, protože podle vibrací poznáte, že je tato osoba negativní. To vám samozřejmě nedává volnou ruku k tomu, abyste
druhou osobu nějak zničili nebo v ní kompletně ukončili Sahadža jógu. Ale naopak s láskou a správnou radou musíte té osobě
říct: „Jsi negativní, jsi negativní člověk. Vnímáme z tebe negativní vibrace.“ Tato osoba může ve své negativitě setrvávat, možná
proto, že neví, jak se z ní vymanit, možná neví, jak se jí zbavit, nebo to může být lenost. Možná, že její arogance, protože takoví
lidé mohou být velmi arogantní a neústupní a povýšení, mohou být také velmi svévolní a mohou být tak inteligentní, že se budou
sami svou vlastní inteligencí podvádět. Nebudou přijímat vaše rady, ať už jsou jakékoliv. Snažte se jim to říct, jak jen to jde,
musíte jít hodně daleko, protože tu nejste pro ně, jste tu pro sebe a pro Boha. Nemáte tedy právo plýtvat energií s někým, kdo je
vyloženě negativní člověk. A k tomu by měl být takový přístup, že se budete snažit tomu člověku pomoci, jak jen to bude možné.
Řekněme, že má nějaké špatné návyky, bere drogy, dobře, zkuste ji zbavit těchto drog a všeho ostatního, zkuste udělat cokoliv,
co je možné. Dejte jí bandhan, šubitujte ji, ale vaše pozornost by neměla být zcela zaměřena na jednu osobu, která je negativní.
Normálně se v ašrámu, jak jsem viděla, většinou objeví jeden negativní člověk a celý ášram je z něj vedle. Je to velmi běžné,
protože jeden hrozný člověk může vše pokazit. Třeba dneska jsem musela zaplatit za jinou hroznou osobu, jen tak pro nic za nic,
a protože je negativní, musela jsem si to vybojovat sama, nevěděla jsem, jak tomu budou čelit ostatní. Ale musíte říct upřímně do
očí: „Jestli chceš jít do pekla, tak můžeš jít, jestli chceš jít k Bohu, tak by ses měl změnit, musíš se proměnit, musíš být v
pořádku.“ Každý se může dát do pořádku. Těžké je to jen s lenochy, s línými lidmi, protože mají výmluvy. Jsou těmi
nejobtížnějšími, líní lidé jsou těmi nejobtížnějšími lidmi, které jsem viděla. Pokud člověk není líný, je velmi snadné ho přimět, aby
něco udělal. Pro líného člověka je všechno těžké, protože se oddává lenosti. Ale člověk si musí pamatovat jeden princip Sahadža
jógy, který je velmi důležitý. Myslím, že by si to měl člověk vepsat do srdce. Je to velmi důležitá podstata Sahadža jógy, toho, jak
růst, že byste měli vědět, jak pozvednout svou Kundaliní. Měli byste vědět, jak meditovat a odhalit své problémy, své nedostatky,
a pak je odstranit a pozvednout svou Kundaliní. Pokud nedokážete zvednout svou Kundaliní, nemůžete se v Sahadža józe zlepšit.
Jak víte, Kundaliní klesá díky mnoha věcem, pokud máte vady. Dokonce i když dejme tomu máte slabost pro svou ženu děláte si
o ni starosti, myslíte na ni nebo na svého manžela, který je negativní osobou, Kundaliní bude stahována dolů. Bude stahována
dolů všemi těmito negativními pozornostmi, jakoukoliv negativní pozorností, kterou máte, bude stahována dolů. Ať se posadí na
tuto stranu. Dato, ty se posaď sem, rušíš je. Dobře? Pojď, buď hodný chlapec. Sedni si sem, ano, nahoru, hodný chlapec, moc
hodný chlapec. A takovíto negativní lidé se vždycky tlačí dopředu, budou sedět přede mnou, budou tam jen proto, aby mi dělali
potíže. Nikdy nepochopí, že bychom měli být vzadu, velmi se předvádí. Budou sedět přímo před mýma očima, uvidím je, jen co
zvednu oči, tak ten člověk bude přímo před mýma očima. Je to známka toho, že se po celou dobu snaží znechutit Bohyni, po
celou dobu. Samozřejmě, že vaše Matka je tak zvláštní Bohyně, že se nikdy nenechá znechutit. Ale je tolik jiných, kteří se popudí.
Přála bych si, abych to uměla, opravdu nevím, myslím, že nejsem nic jiného než odpuštění a prostě to nerozpoznám. Ale je to
běžná věc. Člověk, který je velmi pozitivní, se moc dopředu netlačí, drží se stranou, do ničeho mě nenutí. Jinak mě nutí: „Udělej
tohle, udělej tohle, sedni si takhle, tohle budu mít.“ Dokud vám neřeknu, neměli byste to dělat. Například být s některými lidmi je
utrpení, protože se ptají: „Mám vám dát čaj, mám vám přinést tohle?“ Proč? Řeknu vám, když to budu potřebovat. „Dáte si tohle,
dáte si tamto, dala byste si tohle, chtěla byste bílý čaj nebo černý čaj nebo žlutý čaj?“ Nemám čas přemýšlet o všech těchto
nesmyslných věcech! A právě to od nich odvádí mou pozornost a oni nedostávají - je to začarovaný kruh - nedostávají mé
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požehnání. Lindo, ty jsi jednou z nich, teď jdi na stranu, ty to moc dobře víš a jsi tou, která bude sedět vepředu. Teď vám můžu
říct, kolik těch, kdo sedí přede mnou, je negativních, většina z nich, kromě Alexandry, jak vidím. Další je Martine. Je tam? Martine
je napadána opravdu hodně, ano, druhá musí být Martine, ano, pojď. Martine je napadána opravdu hodně. A vy nechcete vidět, že
jste napadáni, nechcete vidět, že jste napadáni a pak se stane to, že to ovlivní další. Jsou tím ovlivněni lídři. Podívejme se, kdo je
další? Barbette je v pořádku. Kdo je další? Za ní, ta má problémy s očima, má problémy, neměla by sedět vepředu, měla by být
někde stranou. To je v pořádku. Myslím, že nemusím zacházet až tak dozadu, ale přesto sedněte si na stranu. Jen vás na to
upozorňuji, že můžete rozpoznat negativního člověka, který má problémy. Především stěžující si typ - každý, kdo má stěžující si
povahu, je negativní, každý, kdo si stěžuje, je negativní. Já si nikdy nestěžuji, nebo ano? Stěžovala jsem si někdy? Účastním se
všech vašich programů kdekoli, stěžovala jsem si někdy, že postel není v pořádku? Tuhle jsem zjistila, že postel, na které spím, je
opravdu tvrdá jako kámen, opravdu. Zjistila jsem to náhle, protože jsem si na ni sedla. Ale nikomu jsem si nestěžovala. Řekla
jsem: „Nevadí, je to v pořádku.“ Protože jsem uvnitř sebe naprosto spokojená. Takže to je to, co ukazuje, že člověk, který se uvnitř
sebe necítí dobře, je stále negativní a takový člověk by se měl snažit držet se dál od Sahadža jógy. To je nejlepší způsob, jak
takovému člověku pomoci. Negativní lidé si také musí pamatovat, že se musí snažit držet se mimo Sahadža jógu. Nesnažte se
předvádět, protože takový člověk se chce vždycky tlačit dopředu. Proč? Protože bude požehnán, protože bude spasen. Je to
něco, jako když žebrák přijde k boháči. Ale tak to není! V Sahadža józe je to naopak, všechno můžete otočit, pak to pochopíte. V
Sahadža józe jsou více požehnaní ti, kteří se drží mimo můj zorný úhel. Ti, kteří se mě neptají, zda bych si dala to či ono, jsou
požehnaní více. Ti, kdo si ode mne nic nenárokují, jsou požehnaní více. Ti, kteří mne nezpochybňují, jsou požehnaní více. Zázraky
se dějí. Jako v případě mého pasu, stalo se to už dříve, v Austrálii, nevěděla jsem o tom, ale pan Šrivastava mi řekl, že můj pas
vypršel, a že si musím nechat znovu schválit jeho platnost. Když jsem přijela sem, Warren mi to řekl nejméně třikrát, a pak jsem
se ho zeptala: „Mám jet do Dillí, abych si to nechala udělat, protože když pojedu do Hongkongu, jak to bez pasu udělám?“ A pak
jsem řekla: „Tak se podívejme.“ Otevřela jsem pas - je už schválený do roku 1988. Takže proto člověk musí pochopit, že musíme
znát své priority, musíme vědět, co je důležité. Pro mě bylo důležité, že musím jet do Hongkongu, nemohla jsem najít žádný čas,
kdy bych tam mohla jet, v době, kdy by nebylo příliš horko. A prostě to pro mě pracovalo, že nemusím jet nejdřív do Dillí a teď
jsem připraven odjet. Stalo se to už tolikrát, a i když se mi něco pokazí s pasem nebo čímkoli jiným kvůli negativním silám,
využívám toho ve svůj prospěch. Takže i když je někdo negativní, využijte to k pozitivní věci. Příklad: Chystala jsem se do Ameriky
a poslala jsem svůj pas na vyřízení víza a můj manžel, který je velmi pečlivý, ho vzal. A oni mu dali vízum na rok dozadu. Když
jsem přišla na letiště, řekli mi: „Cože? Tohle je vízum na rok dozadu.“ - Ne, na rok dopředu, vízum na rok dopředu. Tak mi řekli:
„Můžete jet příští rok, ne letos, to vízum je na příští rok.“ Tak jsem zavolala manželovi, byla neděle, hned vylezl z postele, běhal
sem a tam, chudák, řekl: „Jak to, že jsem to neviděl?“ Řekla jsem: „Neviděl jsi. Stalo se, že jsi to neviděl. Ten chlapík, co to zavinil,
byl myslím docela rychlý, tak mi je dal o rok dopředu, tak teď to radši zjisti.“ Chci říct, že tohle se stane rychlým lidem. Dají vám
vízum na rok dopředu. To je další extrém - pozitivita. Pak v důsledku toho jeho běhání sem a tam se všichni rozklepali, zejména
Američané měli pocit: „Bože, taková chyba!“ A tak mi dali vízum na pět let. Takže místo toho, abyste se cítili nešťastní z
negativity a dělali nešťastné obličeje a dělali z toho nešťastné sebe i mě, je nejlepší se tomu zasmát a využít tuto negativitu pro
svou pozitivitu. V začátcích se nám jednou stalo, že jsme jeli do Nasiku, a během cesty do Nasiku se nám porouchalo auto a
všichni říkali: „Matko, tobě se auto nikdy nepokazí, jak to, že se porouchalo?“ Řekla jsem: „Nechte to být, to je v pořádku, je to
tady moc hezké, můžu se rozhlédnout, prohlédnout si okolí a tak dále.“ Nemohli pochopit, proč jsem ohledně toho tak uvolněná.
Takže auto selhalo a trvalo to asi hodinu. Lidé, kteří byli sahadžajogíny, předtím nikdy nikoho neléčili, nikdy se na nikoho
nepodívali, nikdy nikomu nezvedali Kundaliní, všichni byli velmi vystrašení. Ale protože jsem tam nebyla, cítili to jako velkou
výzvu, protože tam byl tak velký dav lidí, že nevěděli, co mají dělat. Tak řekli: „Dobře, zvedneme vaši Kundaliní.“ Takto to začali
dělat, a i teď jim to pomáhá, že to dělají. Jinak by se toho netkli! Takže každou nevýhodu, každou negativitu je třeba využít k
pozitivitě. Jak jsem vám už také říkala dříve, příklad malé buňky, která jde dovnitř Matky Země, vidí tam velký balvan, obejde ho,
ovine ho znovu a znovu a znovu a využije ho pro budoucí podporu stromu, pro oporu stromu. To je to, co je moudrost. To je to, co
je moudrost a tato moudrost přichází prostřednictvím meditace. Musíte tedy každý den meditovat a pozvedat svou Kundaliní,
jinak nemůžete růst tím, že budete říkat: „Matko, miluji tě, miluji tě,“ psát mi desetistránkové dopisy, které je nemožné přečíst,
dělat všelijaké podobné věci a klást mi otázky od rána do večera. Nic, nic vám nepomůže pochopit mě nebo pochopit sebe nebo
pochopit Sahadža jógu nebo růst v Sahadža józe. Můžete mluvit, diskutovat, dělat, co chcete, ale abyste pochopili Sahadža jógu,
je nejlepší být velmi šťastný. Šťastné tváře, štěstí v sobě, radost v sobě, snažte se vidět esenci radosti ve všem, nesnažte se
kritizovat, dělat se nešťastnými. Ale zvedat svou Kundaliní poctivě každé ráno, každé ráno, každý večer zvedat svou Kundaliní.
Kundaliní je jako výživa, potrava, voda života pro růst vašeho nitra. Pokud nemeditujete, pokud nevíte, jak zvednout svou
Kundaliní, raději se to zkuste naučit. Negativní lidé se tomu vždycky vyhýbají, protože pak cítí pálení, cítí to a ono. Postavte se



tomu na chvíli čelem, to nevadí, postavte se tomu, vyčistěte se a dohlédněte na to, abyste pozvedli svou vlastní Kundaliní.
Neobviňujte svého manžela, neobviňujte svou ženu, neobviňujte své děti, neobviňujte své prostředí, nic takového. Můžete jít
každý den do džungle, můžete jít kamkoli chcete, pokud chcete, můžete to udělat. Ale lidé musí pochopit, že teď jsme svatí a
svatí tohle musí dělat. Budete překvapeni, když začnete meditovat, většina vašich problémů zmizí, protože o všechny fyzické
problémy se postará Bůh. Postará se o všechny materiální problémy. Postará se o všechny ostatní problémy, o rodinné
problémy. Ale hlavní problém je, jak vás k tomu přimět. Je to, jako když sníte jídlo, váš jazyk ho může ochutnat, přijdou sliny, jídlo
jde dolů, je o něj postaráno, jde náležitě dolů, vylučují se tam šťávy, vědí, že přichází jídlo, tráví se v různých částech, takhle je to
všechno zabudované. Ale musíte ho vložit do úst. A přesně to je mechanismus Sahadža jógy, že musíte meditovat a pozvednout
svou Kundaliní. Tolika způsoby, tolika styly, z tolika úhlů pohledu to říkám znovu a znovu a znovu a znovu. Ale to je to, co
neděláme. A poznejte svůj cíl, musíte znát svůj cíl. Stejně jako jsem řekla, že lídři si vůbec neuvědomují svůj význam. Někdy se
chovají způsobem, který nedokážu pochopit. Stávají se tak hloupými ohledně svých manželek, svých manželů, že to nedokážu
pochopit. To vůbec není důležité. Pokud jsou lídry, mají zodpovědnost. Zadruhé, lídři musí vynadat lidem, kterým je třeba
vynadat, to je velmi důležité. Pokud nedokážete lidem vynadat, nemá to smysl. A takto tohle vedení nebude respektováno, pokud
nevynadáte lidem, kteří jsou negativní. Přijde jeden negativní problém, hned to nahlásí, hned vím, že to je jeho manželka nebo
manžel, který tam musí dělat nesmysly. Okamžitě je nahlášeno: „Tohle se děje, tamto se děje,“ je to známka negativity. Okamžitě
můžete problém vyřešit, dejte bandhany. Nejjednodušší způsob je sednout si před mou fotografii a jen říct: „Matko, prosím, toto
je problém,“ hotovo. Není třeba brát telefon a telefonovat mi kolem druhé hodiny v noci. Prostě to udělejte, ale problém je v tom,
že nemůžete, protože váš systém ještě nedosáhl tohoto bodu. Je to takový začarovaný kruh. Váš systém musí dosáhnout toho
bodu, kdy je tam absolutní spojení, nestaráte se o lídry, o nic, ale staráte se o svůj vnitřní růst. Pokud je váš vnitřní růst na této
pozici, dojde k tomu automaticky. To je to, co je pro lidi velmi těžké pochopit, že musíme být vůči sobě rozumně nastaveni. Bylo
to o lídrech, o ostatních bych řekla také, že musíme být velmi, velmi rozumně nastavení vůči sobě samým. Jsme vůči sobě
rozumní? Někteří staří lidé se chovají jako děti, některé děti se chovají jako staří lidé ve smyslu, že někomu vynadají, začnou
odmlouvat, zlobit. Musíme znát svůj věk, svou skupinu, všechno a chovat se důstojně. I v útlém věku, pokud dítě mluví jako dítě,
může být velmi, velmi pozitivní. Musím říct, že jsem dostala několik velmi, velmi podivných zpráv o některých lidech, které byly
tak šokující, to, jak se chovali svévolně. A to jediné, co za tím stojí, je pocit vůdcovství. Já jsem chtěl být lídrem, tenhle chtěl být
lídrem, tenhle chtěl být lídrem. V Sahadža józe není nic jako vůdcovství, nevíte, že vaše Matka je příliš schopná. Nepotřebuje
žádné lídry, vy ji neznáte, raději ji poznejte. Je příliš schopná, velmi chytrá a mazaná žena. Je všemohoucí a ví o vás všechno, ví,
jak řešit situace. Ona nedopustí, aby Sahadža jóga zanikla kvůli něčí hlouposti. To si uvědomte! Když tu sedím, vím o každém
všechno. Možná vypadám velmi jednoduše, ale není to tak. Proto vám musím říct, abyste se nepovažovali za obdařené nějakou
zvláštní silou lídra. Máte pouze moc prostřednictvím své Matky, kterou musíte prosazovat. Tedy: „Cokoli dělám, je to Matka,
která to dělá.“ A když to uděláte, budete překvapeni, že cokoli budete chtít, bude rozumné, o cokoli požádáte, bude rozumné -
rozumné znamená to, co souvisí se Sahadža jógou. A cokoli budete dělat, bude rozumné. Všechna vaše důstojnost, všechno se
bude hromadit, ale především a hlavně: za každou cenu musíte meditovat. Toto musím nyní říci i našim Indům, ale pro vás je to
velmi důležité, protože teď se vrátíte zpět na „reálná místa“. Jako včera mi někdo řekl, nějaký západní člověk řekl: „Matko, oni
mluví o tom, proč jsi opustila Vaikunthu a přišla do této Indie. To je v pořádku, ale my bychom řekli, proč jsi opustila tuto Indii a
přišla k nám.“ Následovala odpověď, že Bůh blázní kvůli svatým, kvůli svatým a jejich společnosti. Ale svatí musí být svatí, jinak
mi začnou dělat potíže. Dokonce když půjdu do blázince, nic se mi nestane. Když půjdu třeba na hřbitov, nic se mi nestane. Ale
když svatý chytí byť jen sebemenší drobnost, tak mě to trápí, mučí mě to, možná ne navenek, ale uvnitř. Protože jsem vám
poskytla místo ve svém srdci, ve své bytosti, obíháte v mé bytosti. Takto o vás vím. Takže když opravdu porostete, když se
zlepšíte, bude to radostná věc pro vás a největší radost i pro mne, to je všechno, co chci, abyste rostli, nic jiného. Nyní vás chci
ještě ujistit, že se chystáme zahájit v Indii určité projekty. Nyní nadešel čas, definitivně jsme teď získali nějakou půdu a chystáme
se rozjet některé projekty, jakmile se v Indii usadím, začneme to ukazovat. A možná, že tento druh turné nebudu moci uskutečnit
po několik let. Ale pak budete sami schopni vést tato turné ve své zemi, objíždět ji, protože tohle je období tréninku, kdy se
naučíte, jak takové věci dělat. Samozřejmě ve vaší zemi je poměrně obtížné takové lidi sehnat, ale jak je kontaktovat… Já jsem
začala s jedním člověkem. Takže já jsem jenom paní, žena v domácnosti, a když jsem to dokázala já, tak proč ne vy? Takže teď
jděte s příjemnou myslí, užijte si to. Pro matku je velmi těžké tohle všechno unést, protože když opouštím Indii, cítím se hrozně
kvůli Indům, když opouštím vás, cítím se hrozně kvůli vám. Je to něco strašného, že chci, abychom nějak měli všichni jednu
velkou vlastní zemi, kde se všichni společně šťastně usadíme. Takže bych chtěla vaším jménem poděkovat všem Indům, kteří
toho pro nás tolik udělali, poskytli nám všechno pohodlí, podle nich to bylo nepohodlí, ale podle vás to bylo pohodlí. Nyní se
chystáte na toto turné, chtěla bych vás požádat, abyste si cestou nepovídali o jiných přízemních nesmyslných věcech, ale o



Sahadža józe. Pochopte, jsou zde lidé, kteří jsou právě noví, řekněte jim o Sahadža józe, ať se dozvědí, co je to Sahadža jóga, také
jim vysvětlete, co je to Sahadža jóga. Nyní budete poměrně hodně cestovat a také pojedete na místa, kde budeme mít své
projekty. Můžete se na ně podívat, což bude dobrý nápad, a také se zamyslíte nad tím, jaké projekty můžeme v této zemi
uskutečnit, které jim pomohou dosáhnout lepších výsledků v Sahadža józe. To všechno musíme prodiskutovat a tato skupina je,
myslím, mnohem serióznějšího typu a něco seriózního vymyslí o plánech do budoucna, které bychom chtěli mít tady a v
zahraničí, a o tom, jaké jsou termíny a věci, které byste chtěli dělat. Během května, června, července bych byla na Západě a
květen bych si ráda nechala pro Ameriku, pokud možno alespoň druhou polovinu května. Zbytek si můžete upravit tak, jak
chcete, a také si mezi sebou uspořádat programy podle toho, jak si řeknete, že je pro vás v pořádku. Tentokrát bylo přání, abych
jela do Řecka, proti tomu nic nemám, ráda bych tam jela a vykonala, co je třeba. Doufám, že všichni lídři obdrželi řetízky, které
jsem předala Warrenovi. Je to vyřízeno, Matko. Dobře, už je to vyřízeno. Dělám si starosti o všechny tyto maličkosti. Do cca 46.
min řeč pokračuje v marathi, pak krátce v angličtině. Lídr by nikdy neměl přikládat důležitost své ženě nebo manželovi, v žádném
případě. Jinak nás úplně zničíte. Možná budeme muset zavést pravidlo, že nikdo, kdo má manželku nebo manžela, je lídrem.
Jedna z těch dvou věcí - nebo děti. Někdy je to hrozné. Řeč pokračuje v marathi.



1986-0504, Levostranní a pravostranní lidé (3 min)

View online.

19860504 - Levostranní a pravostranní lidé

O levostranných lidech jsem zjistila, že když si dají svíčku k levé Svadištáně, trošku dál, a postaví jednu svíčku před obrázek,
levou ruku dají směrem k obrázku a pravou na Matku Zemi, vypracuje se to. Svíčku vzadu si dejte trochu dál, protože dělá zvuky a
prská různými směry. Ti, kteří brali drogy, ne LSD, ale jiné drogy, ospalí lidé, kteří jsou letargičtí, jejichž mozky zničily drogy, všem
těmto lidem to může velmi prospět. Dělejte to každý den. Když jste brali drogy, nikdy jste neměli pocit, že jim podléháte, nikdy
jste necítili, že je to něco, co vás jednou úplně zabije. Víte, tolik lidí je zabito, tolik jich umírá, ale vy jste to chtěli dělat, nevím proč,
vaše ego vám řeklo: „Dobře, jdi do toho, zkus to. Jsi vyvolený, nic se ti nestane.“ Toto vám podsouvá ego. A tak jste to dělali. V
pořádku, nevadí. Co se stalo, stalo se, pojďme to vyčistit. Protože my jsme hledači. Takže ti, kteří při přednášce cítili jednotu, aniž
by cokoli zpochybňovali, by měli vědět, že si vedou dobře. Ti, kteří pochybovali, přemýšleli o tom, by měli vědět, že mají ego, a ti,
kteří usnuli, by měli vědět, že jsou nalevo. Levá strana je horší než pravá. Pravou stranu můžeme snadno napravit, protože se
projevuje. Projevuje se navenek a lidem se to nelíbí. Takoví lidé jsou kritizováni, všichni říkají: „Je egoistický, je takový a takový.“
Každý ví, že takový člověk se chová jak Hitler. Levostranný člověk je však, víte, velmi politováníhodný a vy ho velmi litujete,
sympatizujete s ním a pak se s tím člověkem ztratíte i vy. Jsou nebezpečnější a je těžší je vyléčit. Je to velmi obtížné. Není to
tedy vůbec jednoduché, musíme to vypracovat. Dělám, co je v Mých silách, měli byste Mi však také pomoci.

http://amruta.org/?p=22293


1986-0504, Péče o fyzické tělo (5 min)

View online.

19860504 - Péče o fyzické tělo

Říkala jsem si, že když si začnete dávat na hlavu trochu oleje, než jdete spát, bude to dobrý nápad. Jako sahadžajogíni byste to
měli dělat. Myslím, že účesy sahadžajogínů by se měly změnit. Tento moderní trendy styl nám moc nesluší. Protože jednoho dne
budeme mít všichni plešatou hlavu, to vám mohu říct, a Sahasrára bude vidět s velikou prohlubní tady. Raději začněte používat
nějaký dobrý kokosový olej. Vetřete si ho pěkně do skalpu na noc i ráno. Není to ani moc vidět. A taky se pořádně češte. Protože
podle Mého názoru, pokud se oblékáte jak bhúti, máte vlasy jak bhúti, pak nad vámi bhúti převezmou kontrolu. Budou si myslet:
„Hleďme, tady sedí nějaký bhút, měli bychom se ho zmocnit.“ Takže se češte tak, aby vám vlasy vůbec nezakrývaly čelo, mějte je
pěkně uhlazené a rovné a mějte vlasy úplně z čela. Jsme sahadžajogíni, musíme změnit styl oblékání, musíme změnit svůj styl.
Nemůžete být trendy jako ti hloupí pankáči. Podle vašich vlasů by lidé měli vědět, že jste sahadžajogíni. Takže než se vám začne
dělat pleš, bude lepší dávat si do vlasů nějaký olej. Je to něco velmi důležitého, co sahadžajogíni musí dělat. Můžete používat
vibrovaný olej, myslím, že olivový je dobrý, za ještě lepší však považuji kokosový olej, je lepší pro růst vlasů. Někdy ale můžete
použít i mandlový olej, je také dobrý. Máte-li nějaký problém, používejte mandlový olej, pokud jste vyčerpaní nebo vaše nervy
potřebují pozornost, pokud jste nervózní typ člověka, pak je pro vás dobrý mandlový olej. A lidé, kteří mívají problémy se zuby, se
o ně musí starat. Je zbytečné chodit k zubaři, protože zubaři způsobují problémy. Používejte prostě olivový olej s trochou soli a
pěkně si tou směsí každý den před spaním třete dásně. Pak budete mít zuby v pořádku. Budete se divit, Já jsem dodnes nebyla u
zubaře. Nikdy jsem nebyla u zubaře a doufám, že ani nikdy nebudu. Jedna věc však je, že mám jisté zlozvyky, jeden z nich je, že
si dost často čistím zuby. Nepoužívejte však elektrické kartáčky a podobně. Používejte kartáčky nebo prsty, nejlepší způsob je
masírovat dásně olivovým olejem se solí, to je pro vás velmi dobré. A pak si vypláchněte ústa. Další věc, kterou jsem zjistila v
Evropě, je, že si nečistíte hrdlo. Ani jazyk. Což je také velmi špatné pro vaši Višudhi. Je to určitě jeden z důvodů, proč jsou vaše
Višudhi špatné. Takže i když to tu na Západě není běžné, je velice důležité, abyste si dvěma prsty, prsty, ne něčím jiným, prsty,
vyčistili jazyk tak, aby ráno vše odešlo. Je to důležité, protože jinak se to hromadí a rozkládá. Toto se tedy musí dělat a možná si
myslíte, že to vydává hlasité zvuky a tak dále, to nevadí. Musíte si vyčistit hrdlo. Pak budete svou Višudhi udržovat úplně čistou.
Toto je jedna věc a další je, že musíte často používat vodu, co nejvíc, k umývání, když jdete ráno na toaletu. Je třeba používat
vodu, papír je velmi nečistý a nehygienický zvyk, velmi nečistý a nehygienický zvyk. A i když použijete papír, pak se musíte umýt.
Je velmi důležité, abyste vždy co nejvíce používali vodu. Pro sahadžajogíny je to velice důležité.
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19860504 - Od sebepoznání k sebeuvědomění

Ve své zemi jsem viděla, když jsme bojovali za svobodu, jak se Můj otec vzdal všeho majetku, svého povolání, s jedenácti dětmi v
rodině. Z paláců jsme se stěhovali do chatrčí na mnoho dní, mnoho let. Pro vnější svobodu uděláme cokoli. Pro subtilní svobodu
však musí sahadžajogíni udělat všechno, co jen mohou. Nejprve je nutné pochopit, být si vědom, mít neustále ve vědomé mysli,
že jste jogíni. Jste ti, kteří jsou mnohem výš než zbytek lidstva. Že spasení celého lidstva záleží na vás. Budete sloužit účelu
stvoření. V prvé řadě si tedy musíte být ve svém vědomí vědomi toho, že na vás velmi záleží, že kvůli tomu vám byla dána
realizace. Jak můžete stále žít se svými podmíněnosti a svým egem? Podmíněnostmi v tom smyslu, že když řekněme přicházíte
z křesťanského náboženství, pak musíte něco z toho náboženství přinést do Sahadža jógy, nebo když přicházíte z hinduismu, tak
chcete přinést trochu toho. V Sahadža józe máme všechny jejich podstaty, ty čisté základy těchto náboženství. Ale nemůžeme
mít ty hrubé nesmysly. Všechny tyto věci jsou jako špína překrývající naši Sahasráru, které je třeba se zbavit. Ačkoli si své čakry
uvědomujete, jste si jich vědomi, neudržujete je čisté. Normální lidé, když mají oblečení, domy, snaží se je udržovat čisté. Ale vy
se ani nestydíte, když jsou špatné. Protože po nějakém čase si jich také přestáváte být vědomi. To znamená, že jste se stali
subtilnějšími, ale ve svém vědomí ještě subtilní nejste. Je tolik věcí, které znáte lépe, než lidé, kteří nejsou realizovaní, jako
absolutní realitu. Například ani nepoužíváme vibrace. Kdykoli je to potřeba, my je nepoužijeme. Nebo někdy mechanicky, jako
stroje, začneme dávat bandhany. Stále si tedy nejste vědomi svých čaker. Nepatrně vědomi, když se na ně zaměříte, ale jinak ve
svém centrálním nervovém systému si jich ještě tolik vědomi nejste. To proto nevíte, proč a co se kdy musí dělat. Dokud
nedosáhnete stavu Nirvikalpa, nemůžete se pohnout kupředu. Například Já vím o všem, co dělám. Mohu ovládat jakoukoli sílu,
kdykoli chci. Mohu absorbovat jakoukoli negativitu, kterou chci, nebo neabsorbovat žádnou negativitu, když nechci. Můžete být
ode Mě tisíc mil daleko, vím všechno o každém z vás. Možná neznám vaše světská jména, ale znám vás jako nedílnou součást
své bytosti. Mohu se také chovat jako běžný člověk, úplně jako vy, stárnout jako vy, používat brýle, dělat všechny věci, které Mě
činí naprosto lidskou. Přijala jsem tuto roli vědomě. Ne nevědomě. Být ničím je nevědomé. Jestliže si tedy musíte být vědomi
toho, co děláte, musíte při tom být ostražití. První věcí, které jste dosáhli, je klid, mír. Dokonce i teď však shledávám, že klid, který
by měl přejít v radost, se stal hádkou. Pravda je jen jedna, o pravdě nemůžete polemizovat. Je stejnorodá. Nehádá se sama se
sebou. Nejsme si vědomi svých prstů. Ale když máme něco uchopit, všechny se spojí. Takže ta část mozku, která vypracovává tu
nevědomou část toho všeho, se musí stát vědomou. A o tom je evoluce. Držet se tedy jakéhokoli konceptu, je proti evoluci.
Musíte se naučit čelit realitě, akceptovat realitu a jednat opravdově. Pak můžete říct: „Matko, to je zázrak.“ Něco se stane a je to
zázrak. Možná pro běžné lidi, možná i pro sahadžajogíny. Ale ne pro Mě. Protože Já vím, jak to je. Abyste tedy vyrostli nad toto
polovičaté vědomí, každý musí sledovat, jak to vypracovává. Celý systém vašich vzájemných vztahů se musí kompletně změnit.
To je velmi důležité, přinejmenším pro západní lidi. Protože alespoň v Indii vědí, že lidské snažení vás nepřivede nikam, že se
musíte soustředit na svůj vzestup. Myslím, ti opravdoví Indové. Někteří z nich Sahadža jógu využijí a pak zmizí. Někteří. Ale
většinou vědí, že si musíte být vědomi toho, co jste dostali. Můžeme tedy říct, že my máme sebepoznání, ale neuvědomujeme si
své vlastní Já. Tak například, když řeknete jméno nějakého velkého světce, cítíte, že vibrace proudí. Také víte proč - protože je
světec. Ale proč to tak není s vámi, sahadžajogíny? Proč neproudí vibrace, když se řeknou vaše jména? A přitom jste proti nim ve
výhodě, protože sama Ádi Šakti sedí přímo před vámi. Oni neměli nikoho, kdo by jim o tomto všem řekl. Má to však tu nevýhodu,
že to berete za samozřejmost. A také ve svém projevu, když něco říkáme, když se vyjadřujeme, jsme přirození? Děláme to ze
srdce? To vědomí, že to dělám ze srdce, je to, čeho chci, abyste dosáhli. Například jsou lidé, kteří velmi mnoho pracují pro
Sahadža jógu. Ostatní to berou prostě jako samozřejmost. Nechtějí pomáhat. Chtějí mít všechno naservírované. To ukazuje, že
si nejsou vědomi svých vlastních sil radosti. Když něco dělají od srdce, nikdy nepocítí úsilí, které do toho vložili. Budou vnímat jen
to, čím byli požehnáni, čeho dosáhli. Pak ten druhý stav je, že jste si vědomi všeho, co děláte. Kde nebudou žádné chyby. Ať
uděláte cokoli, co může vypadat jako chyba, změní se to ve správné. Tam ještě zatím nikdo není. To musím říct, protože někteří
si myslí, že veškerá Moje chvála se týká jich. Tak například, dnes jsem si potřebovala seřídit hodinky, tak jsem je natáhla.
Řekněme, jednoduchá věc. To jsem udělala, řekla bych, jaksi nevědomky, ale celkem vědomě. Protože hodinky se zastavily a Já
věděla, v kolik hodin mám být na púdže. Vědomě jsem se tedy nastavila sama proti sobě. Kdyby se hodinky nezastavily, dorazila
bych dříve. Ale to by nebyl ten čas, kdy jsem měla přijít. A tak jsem musela otočit šroubkem, abych je zastavila. Takže, ať
provedete jakoukoli nezbednost, víte o tom a můžete tak hrát i na sebe. A pak můžete hrát hru - „Ó, udělal jsem chybu a
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podobně.“ Prostě jen tak. Tento stav je však ještě daleko, to vám musím říct. Právě teď, ve stavu, ve kterém jsme, děláme ještě
mnoho chyb, protože si nejsme vědomi sami sebe. Na hrubé úrovni chápete slovo sebeuvědomění takto: Například někdo musí
jít na pohovor, tak si pečlivě vybere oblečení, načeše si vlasy, než vejde, tak si odkašle, vědomě. Ale když jde o náš růst, máme k
němu uvědomělý postoj? Nebo to bereme za samozřejmost, že nás Matka teď hezky okoupe, položí nás do kolébky a vynese nás
tam? Musíte vyzrát ohledně svého růstu. Pak se můžete ptát, co máte dělat. Každý den se na sebe upřímně podívejte. Pravdivě
zhodnoťte, kolik času trávíte světskými starostmi a kolik času věnujete svému růstu. Přenechali jste všechny své starosti Bohu
všemohoucímu? Osvobodili jste se kompletně od vlivů svého prostředí? Opustili jste úplně všechno minulé, nechali jste všeho, co
bylo nesmyslné? A jak se chovám k ostatním? Jak mluvím s ostatními, kteří jsou sahadžajogíny? Někdy jsem překvapena, že
když je jeden sahadžajogín napadán nejogínem, skupina jogínů ten nesmysl podpoří. Nebo sahadžajogín, který musí růst, věnuje
více pozornosti negativním lidem než pozitivním. Přátelí se více s těmi, kteří jsou negativní než s pozitivními. Je přátelštější a
otevřenější vůči negativním lidem, než vůči pozitivním. Musíte se držet těch pozitivních, ale je to vždy naopak, protože je v tom
vždy velmi subtilně i ego. Všechny tyto subtilní souvislosti jsem vám řekla už mnohokrát. Jenže s vašimi komplikovanými mozky,
které jsou jako stroje, jako rozbitý počítač, si z toho, co jsem řekla, můžete vyvodit určité závěry, které jsou pravým opakem.
Například řeknu: „Zapomeňte na minulost.“ Znamená to snad, že máte zapomenout všechno dobré ze své minulosti? Abyste
nepochopili, proč se chováte tak či onak? Zapomenout na minulost znamená nedovolit minulosti, aby vás přemohla. Mozek,
který je jednoduchý, přímý, který má v sobě lásku, dokáže rozumět tomu, co říkám, naprosto jasně. Tento komplikovaný mozek
se musí napravit. Nejlepší způsob je přestat myslet. Prostě přestat myslet. To je to, co musíte udělat. Když přestanete přemýšlet,
cítíte, že není třeba nic dělat. Ale jen pouhým přemýšlením neuděláte nic. Tak například, teď k vám mám mít proslov. Ale začnu o
tom přemýšlet. Co uslyšíte? Můžete slyšet mé přemýšlení? Musíte říct: „Rozsviťte tato světla,“ že? Ale namísto toho o tom
začnete přemýšlet. Budou rozsvícena? Musíte pochopit, že přemýšlením ničeho nedosahujete. Přemýšlení je úkryt líného muže,
který je zvyklý vyhýbat se práci. Když jsme jednou někam šli, požádala jsem paní, která u nás pobývala: „Uvařila bys pro nás
něco?“ Když jsme se vrátili, nebylo navařeno nic. Sama jsem přitom vařila každý den, ale ona neuvařila nic. Zeptala jsem se:
„Proč? Proč si pro nás nic neuvařila?“ Řekla: „Myslela jsem, že se najíte venku.“ Byla to západní dáma. Můj manžel řekl: „Dobrá,
jdeme se najíst ven, ale ty zůstaň doma.“ Řekla jsem: „To není hezké.“ Řekl: „Ne, jen ať ví, že to co vymyslí, si má sníst sama.“
Takže tohle jsou výmluvy, které jste se naučili dříve. Vychytralost. Neargumentujte o tom tedy. Neargumentujte o Sahadža józe.
Nepřete se svými lídry. Ani kdybyste byla jeho manželka, nepřete se. Zažili jsme perné časy, kvůli manželkám některých lídrů.
Protože se své manžely snažily ovlivňovat. Pokud jde o Sahadža jógu, jich se to vůbec netýká. Řekněme, že pracujete v kanceláři
a váš manžel je významný funkcionář a vy jste úřednice, dovolila byste si opravovat manžela? V tomto případě ženy musí tu
organizaci vyživovat, vyživovat manžela láskou od srdce, a ne z mozku. Myslím, že je úžasné narodit se jako žena, například jako
Já, protože se mohu těšit srdcem, emocemi, emocemi své lásky, působením a hrou své lásky. Je to tak velkolepé a žádná
Inkarnace si toho nemohla užívat tolik jako Já. Ženy by se neměly cítit degradovány, když mají pečovat o srdce. Určitým
způsobem jsou ve vyšší pozici. Můžete fungovat bez přemýšlení, ale nemůžete fungovat bez srdce. Ženy by se tedy neměly
dohadovat se svými muži, pokud jsou to lídři. Vlastně ani jinak by se člověk neměl dohadovat. Protože když jsou ženy příliš
hádavé, jejich muži začnou být hluší. Oni prostě neslyší, o čem ženy mluví. A když jsou velmi agresivní, jejich manželé začnou být
úplně zamlklí. Ve vztahu se tedy jeden k druhému musíte chovat přirozeně, aby muž byl mužem a žena ženou. Měli byste se stát
více ženskými a více mužskými. Pak poznáte tu zábavu. Představte si, že by na světě existovali jen muži nebo jen ženy, co by se
stalo. Je tedy třeba vědět, že si ve svém vědomí musíme být vědomi, nakolik jsme dosáhli uvědomění ve vztazích mezi sebou. To
je kolektivní vědomí Viráty, mozku. Tedy Sahasráry. Sahasrára je tedy v zásadě Višnu tatva. Ale Božstvem je Mátadží Nirmala
Déví. Na tom můžete vidět, k jak krásné došlo integraci. Všechny síly Šrí Višnua musí jednat podle Božstva, odevzdané u
lotosových chodidel Božstva. Vědomí Šrí Višnua je tedy v absolutní moci Božstva. Nechci zde hovořit o tomto velkolepém
Božstvu. Bylo by to příliš. Protože by vás to mohlo naplnit posvátnou bázní. Takže cokoli pracuje, nechte to pracovat. Říká se,
odevzdejte svou Sahasráru tomuto Božstvu. A pro vás je to tak jednoduché, protože vy máte to Božstvo, máte svou Sahasráru. A
jste to jen vy, dnešní sahadžajogíni, kdo v těchto moderních časech toto Božstvo viděl. Říká se, že máte žádat Boha o tři věci:
sálokja, sámipja, sánidja. což znamená: vidět Boha - sálokja, sámipja - mít s Bohem blízký vztah a sánidja znamená být Bohu
nablízku. Vy ale máte tadátmja, což znamená, že jste se Mnou sjednoceni. Nepředstavitelné pro kohokoli z dřívějších jogínů,
světců, proroků. A tadátmja máte, přestože jste mimo Mé tělo. Zatímco oni zažili tadátmja, až když se ocitli uvnitř Mého těla, až
po smrti. Měli byste tedy chápat tuto časovou hranici. Musíte chápat svou velkolepost. A že jste právě vy byli vybráni pro tu
nejvyšší práci v tomto stvoření. Teď už zde není místo pro letargii. Teď musíte povstat a probudit se. Dnes je den, kdy doufám, že
skočíte do Nirvikalpy. Udržíte se tam však jedině svou snahou, jinak zas sklouznete dolů. Procházejte si tuto přednášku znovu a
znovu, ale nepřemýšlejte o ní. Nemyslete si, že je pro někoho jiného, je to pro vás, pro vás všechny. Pro každého z vás. A musíte



si vyhodnotit, o kolik jste pokročili, každý den. Dnes je mimořádný den Sahasráry. Ve skutečnosti, podle slunečního kalendáře, by
Sahasrára byla zítra. V pondělí, to je Sahasrára. A jen si představte - vy ji máte o den dříve. Musíme tedy pochopit, že kalendář
Boha nemá nic společného s lidským kalendářem. Podle určitých kalendářů jsem měla přijít o dva tisíce let později. A podle
některých minimálně o dva tisíce let dříve, v této podobě. Takže kalendář je v pořádku, načasování také, vše je v pořádku. Nejste
roboti, nejste stroje. Vyvíjíte se v evolučním vývoji. A jedině skrze evoluční proces máte dosáhnout vyššího. Můžeme tedy dělat
cokoli, cokoli, co může být dobré, jste to však vy, kdo musí ukázat výsledky. Můžeme vaši Sahasráru vyzdvihnout k velikému
osvícení, jenže ona se zase zhroutí. Musíte si uvědomovat, že ať jste přivedeni do jakýchkoli výšin, jste to vy, kdo si to musí
udržet. Velkou silou vůle a činů. Bůh vám žehnej.
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Projev po dni Sahasráry 4/5/1986, Madessimo, Itálie Toto jsou písně zpívané v Himalájích a to, že se zpívají tady, je opravdu
něco pozoruhodného, že? Přivezli je až sem, aby se tu mohly zpívat. Myslím, že Moje přednáška nebo řeč, jak říkáte, kterou jsem
k vám měla, byla velmi dlouhá, ale některé reakce však byly velmi dobré, a někteří to dokázali vstřebat velmi dobře, ale jiní říkali,
že spali. Tyto věci se dějí kvůli negativitám. Musíte se svými negativitami bojovat, protože negativity jsou tím, kdo klade otázky.
Když hovořím, říkám Pravdu, absolutní Pravdu, ony však pokládají otázky a polemizují. Když to začnete rozebírat, nic se vám
nedostane do hlavy, protože se zaseknete na poslední větě a tu aktuální už nevnímáte, takže se to celé promění v jakýsi únik a
pak usnete. Dnes jsem udělala vše, co bylo v Mých silách, abyste měli vědomou mysl. Musíte být vědomí, musíte být bdělí. A o to
jde - dokud nebudete vědomí, nemůžete stoupat. Žádný abnormální člověk nemůže stoupat, musíte se uvést do normálu. Mnoho
z vás mělo spoustu odchylek, které se projevily, a pak jste se jich zbavili, a hodně se jich vyčistilo. Pokud na vás však stále ještě
nějaké ulpívají, musíte to vypracovat. Nemůžete to stále jen ospravedlňovat. Obvykle je to tak, že negativní lidé se přitahují.
Takže pokud v sobě máte nějakou negativitu, neměli byste nikdy sedět vedle negativního člověka, nikdy byste mu neměli být
nablízku, držte se dál a buďte v přítomnosti pozitivních lidí. Už jsem vám říkala, že se máte držet svých lídrů a podporovat je, bez
pochybností. Problém je v tom, že vy zápasíte se svými vlastními lídry. Když vám lídr něco řekne, začnete se s ním hádat a
dohadujete se s ním. To je konec. Já k vám promlouvám prostřednictvím vašich lídrů, takže s nimi nepolemizujte. Jestliže je
budete zpochybňovat, přijdou problémy. Musíte se držet svých lídrů, kteří jsou pozitivní lidé. Jestliže je začnete zpochybňovat,
nikam se nedostanete, nebude tu žádné spojení mezi Mnou a vámi. Toto se děje všude. Říkali Mi, že takhle je to ve Švýcarsku, ve
Francii je to teď lepší, ale bývalo to stejné, je to tak všude kromě Itálie. Myslím, že Itálie má nejlepší výsledky. Nebojujte se svými
lídry, nehádejte se s nimi. Nediskutujte o Sahadža józe, co můžete říct? Co víte? Jak o tom můžete diskutovat? Jaké je vaše
vědění? Zpochybňujete snad svého učitele chemie, když vám říká, že vodík má dva či jeden atom? Ano? Jestliže začnete toto
dělat svým egem, budete vyhozeni z procesu evoluce. Takže neoponujte, jen naslouchejte, pokuste se to vstřebat. Toto jsou vše
mantry, přijměte to do svého nitra. Místo toho začnete věci zpochybňovat, hádat se se svými lídry, dávat jim rady. Nedělejte to
prosím, přestaňte s tím. Toto není politika, kde každý může radit, kde každý má co říct. Obvykle takoví bývají bhúti, většinou jen
lidé posedlí bhúty neustále dávají rady a pořád prosazují své názory. A po celou dobu jdou proti lídrům. Zejména starší lidé to
dělají, protože někteří jsou starší než lídři. Pak máte pocit, že máte právo lídry opravovat. Tak to není. V Sahadža józe nejde o to,
jak jste staří, ale jak jste vyspělí. Takže když začnete zpochybňovat lídry a přemýšlet o jejich chování a podobně, odmlouvat a
předkládat jim svoje nápady, pak jste mimo. Je to jako spojovací článek. Řekněme, že je tu spojovací článek mezi čakrami a
buňkami. Pokud tedy budete popírat čakry, jak to má člověk vypracovat? Protože Já jsem s nimi spojena a vy jste napojeni skrze
ně. Když je však budete popírat, vypadnete. Já vím, co dělat s lídry, Já je vybírám. Já je srovnávám, organizuji a měním. Vím, co
dělat. Vy je tedy neprovokujte, není to nic než vaše ego. V Indii se to vůbec neděje, vůbec. Jakmile Matka jednou někoho
jmenovala, je to přijato, protože pro ně je to hluboká Pravda, kterou hledají. Vše ostatní jsou nesmysly, komplikace, a protože vy
sami jste tak komplikovaní, vám připadají jiné věci pěkné, myslíte si, že odevzdáváte své osobnosti. Vůbec ne. Je to o vývoji,
odevzdání se míze života, vitalitě, vitální síle života, odevzdejte se, přijměte více, přijměte více. Toto ego vám nikdy nedovolí
přijmout něco do svého nitra. Dávejte si na to pozor! Nikdy vám nedovolí usnout, nikdy vám nedá mír a pokoj. Nikdy vám
nedovolí růst, nikdy vás nedovede k vašemu vlastnímu cíli. Tak to svoje ego odevzdejte! Musím vám tedy říct jednu věc:
nehádejte se, nebojujte, nezpochybňujte, nepřemýšlejte o vašich lídrech. Tím začněte. Jinak budete odříznuti. Buďte s ním
zadobře. Snažte se jej podporovat, zeptejte se, co potřebuje, s čím potřebuje pomoci. Čím více se k němu připoutáte, čím blíže
mu budete, tím více získáte. Lidé jsou však zvyklí všechno promrhat. Promarnili své životy na drogách a všech možných
nesmyslech. Ženy mají jiný zlozvyk, a sice drby. Mají potřebu pomlouvat, pomlouvat jednoho, kritizovat jiného. Pomlouvání je
velmi špatný ženský zvyk. Nikdy jsem si nevšímala lidí, kteří pomlouvají, nemám ráda pomlouvačné lidi. A proto nepomlouvejte,
nebavte se lacině nebo frivolně o druhých lidech. Není nutné, abyste byli vzdělaní, není nutné, abyste pocházeli z rodiny s
rodokmenem, nic není nutné. Jste-li sahadža- jogín, může se z vás stát diamant. Dovolte si však nechat se vybrousit v diamant.
Dejte k tomu svolení! Reakce některých jogínů tedy byly velice dobré, vstřebali, co jsem řekla, uložili si to vše v nitru, někteří ale
usnuli. Pokud ti, kteří se v tu dobu potýkali s potížemi, možná řeč nepochopili - je to velmi obtížné téma - říkala jsem vám, že je to
velice subtilní téma, nevadí. Avšak ti, kteří takto dopadli, by se o sebe měli postarat a přijít na to. O levostranných lidech jsem
zjistila, že když si dají svíčku k levé Svadištáně, trošku dál, a postaví jednu svíčku před obrázek, levou ruku dají směrem k obrázku
a pravou na Matku Zemi, vypracuje se to. Svíčku vzadu si dejte trochu dál, protože dělá zvuky a prská různými směry. Ti, kteří
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brali drogy, ne LSD, ale jiné drogy, ospalí lidé, kteří jsou letargičtí, jejichž mozky zničily drogy, všem těmto lidem to může velmi
prospět. Dělejte to každý den. Když jste brali drogy, nikdy jste neměli pocit, že jim podléháte, nikdy jste necítili, že je to něco, co
vás jednou úplně zabije. Víte, tolik lidí je zabito, tolik jich umírá, ale vy jste to chtěli dělat, nevím proč, vaše ego vám řeklo: „Dobře,
jdi do toho, zkus to. Jsi vyvolený, nic se ti nestane.“ Toto vám podsouvá ego. A tak jste to dělali. V pořádku, nevadí. Co se stalo,
stalo se, pojďme to vyčistit. Protože my jsme hledači. Takže ti, kteří při přednášce cítili jednotu, aniž by cokoli zpochybňovali, by
měli vědět, že si vedou dobře. Ti, kteří pochybovali, přemýšleli o tom, by měli vědět, že mají ego, a ti, kteří usnuli, by měli vědět, že
jsou nalevo. Levá strana je horší než pravá. Pravou stranu můžeme snadno napravit, protože se projevuje. Projevuje se navenek
a lidem se to nelíbí. Takoví lidé jsou kritizováni, všichni říkají: „Je egoistický, je takový a takový.“ Každý ví, že takový člověk se
chová jak Hitler. Levostranný člověk je však, víte, velmi politováníhodný a vy ho velmi litujete, sympatizujete s ním a pak se s tím
člověkem ztratíte i vy. Jsou nebezpečnější a je těžší je vyléčit. Je to velmi obtížné. Není to tedy vůbec jednoduché, musíme to
vypracovat. Dělám, co je v Mých silách, měli byste Mi však také pomoci. Říkala jsem si, že když si začnete dávat na hlavu trochu
oleje, než jdete spát, bude to dobrý nápad. Jako sahadžajogíni byste to měli dělat. Myslím, že účesy sahadžajogínů by se měly
změnit. Tento moderní trendy styl nám moc nesluší. Protože jednoho dne budeme mít všichni plešatou hlavu, to vám mohu říct,
a Sahasrára bude vidět s velikou prohlubní tady. Raději začněte používat nějaký dobrý kokosový olej. Vetřete si ho pěkně do
skalpu na noc i ráno. Není to ani moc vidět. A taky se pořádně češte. Protože podle Mého názoru, pokud se oblékáte jak bhúti,
máte vlasy jak bhúti, pak nad vámi bhúti převezmou kontrolu. Budou si myslet: „Hleďme, tady sedí nějaký bhút, měli bychom se
ho zmocnit.“ Takže se češte tak, aby vám vlasy vůbec nezakrývaly čelo, mějte je pěkně uhlazené a rovné a mějte vlasy úplně z
čela. Jsme sahadžajogíni, musíme změnit styl oblékání, musíme změnit svůj styl. Nemůžete být trendy jako ti hloupí pankáči.
Podle vašich vlasů by lidé měli vědět, že jste sahadžajogíni. Takže než se vám začne dělat pleš, bude lepší dávat si do vlasů
nějaký olej. Je to něco velmi důležitého, co sahadžajogíni musí dělat. Můžete používat vibrovaný olej, myslím, že olivový je dobrý,
za ještě lepší však považuji kokosový olej, je lepší pro růst vlasů. Někdy ale můžete použít i mandlový olej, je také dobrý. Máte-li
nějaký problém, používejte mandlový olej, pokud jste vyčerpaní nebo vaše nervy potřebují pozornost, pokud jste nervózní typ
člověka, pak je pro vás dobrý mandlový olej. A lidé, kteří mívají problémy se zuby, se o ně musí starat. Je zbytečné chodit k
zubaři, protože zubaři způsobují problémy. Používejte prostě olivový olej s trochou soli a pěkně si tou směsí každý den před
spaním třete dásně. Pak budete mít zuby v pořádku. Budete se divit, Já jsem dodnes nebyla u zubaře. Nikdy jsem nebyla u
zubaře a doufám, že ani nikdy nebudu. Jedna věc však je, že mám jisté zlozvyky, jeden z nich je, že si dost často čistím zuby.
Nepoužívejte však elektrické kartáčky a podobně. Používejte kartáčky nebo prsty, nejlepší způsob je masírovat dásně olivovým
olejem se solí, to je pro vás velmi dobré. A pak si vypláchněte ústa. Další věc, kterou jsem zjistila v Evropě, je, že si nečistíte hrdlo.
Ani jazyk. Což je také velmi špatné pro vaši Višudhi. Je to určitě jeden z důvodů, proč jsou vaše Višudhi špatné. Takže i když to tu
na Západě není běžné, je velice důležité, abyste si dvěma prsty, prsty, ne něčím jiným, prsty, vyčistili jazyk tak, aby ráno vše
odešlo. Je to důležité, protože jinak se to hromadí a rozkládá. Toto se tedy musí dělat a možná si myslíte, že to vydává hlasité
zvuky a tak dále, to nevadí. Musíte si vyčistit hrdlo. Pak budete svou Višudhi udržovat úplně čistou. Toto je jedna věc a další je, že
musíte často používat vodu, co nejvíc, k umývání, když jdete ráno na toaletu. Je třeba používat vodu, papír je velmi nečistý a
nehygienický zvyk, velmi nečistý a nehygienický zvyk. A i když použijete papír, pak se musíte umýt. Je velmi důležité, abyste vždy
co nejvíce používali vodu. Pro sahadžajogíny je to velice důležité. A teď něco pro lidi, kteří zjistí, že jsou ze subtilnějšího hlediska
téměř na pokraji zhroucení. V tom smyslu, že stále mají ten typ problémů, že chtějí spát s jinými ženami a dělat všechny tyto věci.
Ti by se Sahadža jógy měli vzdát. Nejlepší bude, když nás necháte na pokoji. Nemůžeme tu mít takové zbytečné lidi. Měli by se
tedy Sahadža jógy vzdát a nedělat nám problémy. V Indii můžeme mít tisíce a tisíce lidí. A bez problémů. Pro ně to není obtížné.
A už jsou tady. Takže ti, kteří jsou stále takoví, ti, kteří se pokoušejí mít vztahy s jinými ženami a koukat po jiných ženách, nebo
ženy, které jsou také takové, víte, všichni tyto maniaci, protože jen tak jim říkám - maniaci, by se Sahadža jógy měli vzdát a ušetřit
nás. Myslím to vážně. Pořád říkáme, že ti, kteří jsou velmi negativní, budou muset Sahadža jógu opustit. A ten den přijde. Takže
pro vás všechny je velmi důležité, abyste se snažili vyčistit se. A nikdy neseďte vedle člověka, který je negativní. Nikdy se
nepřátelte s negativním člověkem. Snažte se být vstřícnější vůči pozitivním lidem. Vyčistěte se. Vyčistěte se. Pečujte o sebe,
mějte k sobě úctu, milujte se. Žijte důstojně. Laciné a frivolní věci, zbytečné věci byste neměli dělat. A postarejte se, aby vaše ego
dostávalo výzvy. Nechte někoho, ať vás urazí, a jen se dívejte, jestli nereagujete. Jen se dívejte, nerozčilujte se. Snažte se, aby
vaše ego nereagovalo. Dá se to snadno naučit, dívejte se na sebe do zrcadla a vysmějte se sami sobě. Udělejte si ze sebe
legraci. Přemýšlejte o sobě. Kdo jsi? Co máš? Nic. Dnešní přednáška byla opravdu veliká, nebyla to jen přednáška, to byly mantry.
To vše působí příznivě na váš mozek a řekla bych, že tuto přednášku byste měli poslouchat znovu a znovu. A vstřebejte ji!
Nezpochybňujte ji, nezpochybňujte ji, vstřebejte ji. Absorbujte ji. Doufám, že tomu rozumíte. Doufám, že po této Sahasrára púdže
se budete snažit udržet se ve stavu, jehož jste dosáhli. Očekávala bych od vás všech, že budete podporovat a oslavovat své lídry.



Rozhodně s nimi nedebatujte a nehádejte se s nimi. Nepředkládejte jim své nápady. Dokonce ani manželky lídrů by se s nimi
neměly hádat. Je to jako přetahovaná, podobně jako prý jednou poslali na výzkum nějaké škorpióny z různých míst. A viděli, že
jedna sklenice je otevřená, tak řekli: „Co je to? Z této sklenice všichni škorpióni vyskáčou ven.“ „Nemohou,“ odpověděli, „protože
jak se jeden bude snažit dostat ven, ostatní jej stáhnou.“ My se chováme stejně. Pokud je tu lídr, pak je to ego, které vás nutí
žárlit, je to ego, které říká, že vy všechno víte lépe, že vy máte lepší řešení. To neznamená, že byste lidem neměli nic navrhovat,
Mně také říkáte věci. Pokud však nejsou přijaty, je to v pořádku. Je to výzva pro vaše ego. Je lepší, aby vám řekl „ne“ a vy se
mohli přesvědčit sami: „Je to mé ego, co stále trvá na této pozici?“ Další věc, o které jsem mluvila, je, že byste se neměli nechat
svazovat konvencemi. Konvence například byla, když lidé z Anglie, když lídři z Anglie měli pocit - a to byla velká chyba - že kdyby
u Italů zůstali přes noc, bylo by to nevhodné. Italové jsou velmi srdeční lidé, stejně tak jako Indové, a měli by obrovskou radost,
kdyby u nich přespali. Projevila se však anglická mysl. Angličané nedokážou snést, že by u nich někdo dva dny bydlel. Hned jak
přijdete, už se vás ptají, v kolik hodin budete odjíždět. Takže to byla jejich mysl, která vyhodnotila, že by bylo nevhodné zůstat,
protože by se sami necítili dobře. Ačkoli se jim řeklo, že by mohli zůstat do pondělí, že to není žádný problém, jen by zaplatili
deset liber. Jenže: „Já jsem myslel.“ Tohle Angličané považují za ohleduplnost k druhým. Protože když u nich někdo přespí, je
konec. Nedovolí nikomu vkročit do jejich domu. Ať venku sněží nebo je jakkoli, jen vykouknou ven, baví se s nimi a povídají. Sama
jsem to viděla. Jednou jsem šla ven, když sněžilo, a viděla jsem ženu, jak stojí na schodech před domem s kočárkem, ve kterém
bylo malé dítě, a jiná žena, byla to stará žena, s ní mluví z chodby svého domu. Jen malou skulinkou ve dveřích, neotevřela dveře
dokořán. Když jsem se za hodinu nebo tak nějak vracela, ta žena tam stále stála a pořád se bavily. Ta žena neměla dost rozumu
říct: „Pojď dál.“ Té druhé ženě to ale také nevadilo, protože určitě sama dělá totéž. Nedokážou tedy pochopit, že někdo může být
tak dobrosrdečný. Navíc, vůbec to nebyl problém, navrhlo se jim, aby zůstali. Dnes jsme museli hodně spěchat. Bylo to dost
nepohodlné a museli jsme to zvládnout kvůli jedné malé chybě. Měli se Mě zeptat. Já jsem si myslela, že vy všichni tu zůstanete
do pondělí, protože to bylo logické, rozumné. Byla tu však představa, že bychom neměli způsobovat nepohodlí. Není to tak jen u
Angličanů, může se to stát každému z vás. Když si začnete říkat: „Já jsem myslel,“ jste ztraceni. Tyto představy, které o věcech
máte, jsou ve skutečnosti velmi nebezpečné. Mnohokrát jsem viděla tyto hloupé konvence, které lidé mají: „Já jsem myslel.“
Snaží se být dobří, ale nakonec jsou protivní. Jsou nepříjemní. To znamená, že je rozhodně něco špatně se zavedenými
představami, které mají o věcech, a proto, kdyby lidé přemýšleli správně, svět by byl jiné místo. Oni však přemýšlejí na úrovni, kde
jde vše z kopce, a vy klesáte. Jakmile začnete přemýšlet, jdete dolů. Vaše myšlení je proto tak na závadu, že je svázáno spoustou
vašich konvencí. Kdykoli přemýšlíte, víte, jste v zajetí svých konvencí a jdete dolů. Dnes jsem nemluvila o mnoha věcech, o nichž
jsem se mohla zmínit, například o umění, jak jsem říkala. Žasla jsem, taková živost, taková květina! Jsem velmi šťastná, když
vidím zahradu. Příliš komplikovanou mysl však víc zajímá skála nebo něco nesmyslného. Pro ně jedna květina není nic, protože
zbytek prostoru je potřeba pro jejich ego. Takže se nemohou kochat krásou, je to příliš, je to moc, dokonce i Sahadža jóga je pro
nás moc. Jste snad malé dítě nebo co? Co je příliš? Víte, jako když dítěti dáme láhev, dáme tam spoustu mléka, spoustu mléka, a
takhle je pro vás Sahadža jóga příliš. Jste snad trpaslíci nebo co? Takový nesmysl nemá žádné opodstatnění. Proto říkají: „To je
kultivované, to je pěkné,“ a všechny kritizují. Lidé se bojí dokonce i ozdobit si domy, protože sklidí kritiku. Raději nechají vše
obyčejné, bílé, jen bílé. Ani nos se jim nezamlouvá. Chtějí si nechat řezat nosy, oči, cokoli, jen ať jsou obyčejné. Představte si, že
toto je hra ega, které touží po individualitě. Jsou přesně v opozici vůči tomu, co chtějí udělat. Jen to bedlivě sledujte! Když
půjdete na zahradu, budou tam mít jeden strom, víte, který tam někde bude trčet. To má být zahrada. Řeknete: „Kde je ta
zahrada?“ Řeknou, že toto je ta zahrada. „Mikroskop! Kde je ta zahrada?“ „No, dali jsme sem jen jeden strom, aby tu vyniknul.“
Takže je tu jeden strom, a když jdete dál, bude tam malý keřík a pak ještě jeden. Všechno je příliš. Proč? Protože v jejich hlavách
je příliš ega. Proto je pro ně tedy všechno příliš. Tato stupidita musí odejít. Musíte brát vše, co je dobré. Co je příliš, to musíte vzít
a vzdát se toho, všeho, čeho je ve vás příliš. Toto musíte pochopit. Všechny tyto stupidní, hloupé nápady, jako že si chcete koupit
dům, dobře, v pořádku, jděte a kupte si dům. Šla jsem se porozhlédnout a zjistila jsem, že většina domů je vysokých sedm a půl
stopy, ale jim se to líbí. Ptala jsem se proč. „Jsou velmi staré.“ Povídám: „A co?“ Řekli Mi: „Je to ale starý dům, a to a ono, a ten
starý dům...“ „Ale proč se vám líbí?“ „Nové domy jsou osm stop vysoké, nanejvýš. Takže není z čeho vybírat.“ „Ale proč chcete
mít starý dům?“ Viktoriánské domy se jim nelíbí. Proč? „Protože nejsou dost konvenční, nejsou dost módní.“ Musíte mít dům, kde
si můžete zlomit vaz, chodit na záchod shrbení, kde nemůžete ani sedět, ani stát a napůl visíte ve vzduchu. „To je dům, který má
úžasnou osobitost.“ A tato osobitost způsobuje, že se chováte trapně a cítíte se podivně. Takový člověk má osobitost, chci říci,
že jestliže se někdo chová absurdně, podivně a zvláštně, považují ho za osobnost. Taková je dnešní situace. Je to osobitý člověk
a je divný, absolutní podivín. Jak je to možné? „Víte, on přijel na kole a měl jen jednu nohavici.“ Říkám: „Opravdu?“ Osobnost...
„Ano, a má z toho artritidu.“ Když děláte podivné, legrační věci, považují vás za osobnost. Nyní jako sahadžajogíni si musíte
uvědomit, že vy nejste takhle hloupí. Jste korunovaní svým Já. Takže se nebudete chovat jako hloupí lidé, podle módy, vzdáte se



toho. Když se vám smějí, smějte se vy jim. Když přijdete do blázince, všichni blázni vám budou říkat, „Á, tak vy se k nám jdete
přidat, že?“ Oni si všichni myslí, že jsou nejmoudřejší, a vy znejistíte. Začnete si říkat, jestli jste se také nezbláznili. Takže vy
všichni, když uvidíte takového člověka, měli byste se mu prostě vysmát. Například jedna žena, kterou považují za velmi trendy
osobu, přišla v šatech, ve kterých měla značně odhalené tělo, byly jí vidět všechny kosti a podobně. Jednou jsme ji s manželem
šli navštívit. Jakmile ji manžel viděl, vycouval a začal zvracet. Zeptala jsem se: „Co se děje?“ „Jak jsem ji uviděl, začal jsem
zvracet.“ Nešli jsme dál, nasedli jsme do auta a odjeli. Myslela si, že je velice trendy, když ukazuje kosti a celé tělo. Strašné!
Představte si, jako kdyby před vámi stála mrtvola. Mrtvé tělo je však dnes považováno za něco módního. Všichni se chtějí chovat
jako mrtvoly. Měli byste vidět, co to znamená. Jinak nejste sahadžajogíni. Musíte vidět, co se děje za nesmysly, i to, že vy nejste
nesmyslné osobnosti. Pokud všechny tyto věci budete vidět z nového úhlu pohledu, jak jsem vám teď řekla - že jste vyšší
osobnosti, že jste dosáhli nového vědomí, vnímání svých čaker, budete překvapeni, že vaše reakce budou velmi odlišné. Když
uvidíte něco takového... „Ach,“ řeknete, „nádhera!“ Dokud však v sobě budete nosit tyto strašlivé konvence, pak nemůžete. Dům,
který je zchátralý, úplně na spadnutí - „Jaká osobitost!“ Celá ta osobitost vám spadne na hlavu! Lidé mají absurdní názory. Nebo
chtějí něco moderního, co je úplně divné a nesmyslné. Znala jsem jednu ženu, která nechala postavit moderní dům, do něhož
člověk musel po schodech, a všechny schody nechala rozdělit na menší a menší části, takže jsme měli obavy, že všichni
spadneme. Víte, každý schod byl sestaven z malých kousků, každý schod byl zhotoven z malých schůdků. Když na něj člověk
vkročil, nevěděl, kam dává nohu, víte? Určitě ji stálo spoustu peněz udělat takovou nesmyslnou věc. Ona to však každému
ukazovala: „Pojďte, podívejte se.“ Odmítla jsem jít nahoru a řekla jsem, že tam nemám co dělat. Odešla jsem, ano, to nevadí.
Když dají najevo rozhořčení, i vy musíte dát najevo rozhořčení. Hloupé. To Mě neoslovuje, tyto věci Mě neoslovují. Všimla jsem si,
že tyto věci se Mi nelíbí. To, jak třeba někdo někde pověsí květinu a podobně, když to vidím, nelíbí se Mi to. Vůbec se tím nemohu
těšit. A jestliže Já představuji kritéria a jsem tou, která může věci posuzovat, pak vám říkám, že všechny tyto nesmysly se Mi
nelíbí. To, jak se dnes lidé oblékají... Mně připadají jak šašci, pro Mě to jsou blázni, řekla bych - spratci, nebo jim můžeme říkat
vandráci. Vypadají jeden jako druhý. Hrozné kalhoty, mají na sobě kalhoty jako po dědečkovi, tričko jako po babičce, a ženy takto
chodí po venku, víte? Na ulicích vidíte podivné, pochybné lidi, kteří si myslí, že jsou moderní. Myslím, že bychom sem mohli
přivézt z Indie všechno staré oblečení a dobře je za vyšší cenu zpeněžit. Je to velmi podivné, jen se podívejte z tohoto úhlu,
dívejte se na tyto bláznivé lidi z nadhledu a sledujte, jak jsou hloupí a šílení, jak se chovají, podle jaké módy. Když se podíváte do
minulosti, lidé se oblékali dobře, s různým nabíráním, volánky a podobně. To se jim však nelíbí. Vše, co nám dal Bůh, bychom
měli zdobit a ctít. Včera, to, jak jste připravili sál, chci říci, jak jste dnes připravili celý sál a to všechno, je tak nádherné na pohled,
tak pěkně to vypadá. Někdo by ale mohl říct: „Pojďme to udělat pro Matku úplně jednoduše. Například na pozadí nějakou zchá-
tralou stěnu, co za chvíli spadne. To bude skutečně osobité.“ Jak mohou být takové nápady přijatelné pro sahadžajogíny? To
prostě nechápu. A oni za to platí. Platí za tyto konvence a platí za všechny ty podivné věci, opravdu za to platí. Řekněme, že dnes
je například módní nechat si tady nahoře vystříhat vlasy. Budou za to platit! Pak si to necháte ostříhat jinak a zase zaplatíte.
Musíte platit za i všechny tyto scestné činy. Módní je například, že když někoho pozvete do svého domu, musíte mít jinou
skleničku a jiný hrnek na toto a ono, jinak nejste přijatelní. A pak zjistíte, že je tu další skupina hippies a všichni podobní, a ti vám
dají ty nešpinavější hrnky, takže se vůbec nemůže napít. Buď tedy přijmete jeden nesmysl, nebo druhý. Je to úplně absurdní. Jak
víte, viděla jsem v Anglii Indy, kteří to prostě nedokážou pochopit. Ty úplně vyřídí. Zlikvidují je. Jsou to šílenci. Kvalita jejich
osobnosti je velmi, velmi nízká, věřte Mi. Velmi nízká. Možná máte ego, možná žijete s tímto egem, ale úroveň osobnosti je
opravdu nízká. Přijměte to. Chybí nevinnost, příznivost, chybí čistota. Chybí přitažlivost jednoduchosti. Jsou tak umělí. Dokonce i
jejich představa jednoduchosti je umělá. Jak můžete bez přirozenosti dosáhnout kvality lidského života? Jak by to mohlo jít?
Stanete se nepřirozenými lidmi. A proto se vzdejte všech těchto konvencí. Nejsem tu proto, abych propagovala indickou kulturu
jako takovou, musím však říct, že jestli existuje nějaká kultura, pak je to indická. Protože toto žádná kultura není. Všechno se
stává... Když se porozhlédnete, chci říci, vypadáte jako... Když vidím lidi kolem, vypadají jak horda pochodujících bláznů. Když je
vidíte na ulicích, jediný člověk nevypadá normálně. Amerika je ještě horší. Musí dělat to a to, takhle. Jediný člověk nemá normální
obličej. Je to fakt, to Mi věřte. Se Sahadža jógou se vaše kvalita zvedla, stali jste se tím, to je skvělé. Proto člověk cítí, že tu není
Lakšmí. Mají peníze, ale nemají Lakšmí. Není tu Její krása. Je to tak neutěšené, jako holá země. Ego odfouklo všechno krásné.
Neuměli byste tolerovat ničí umění, proto byste si nedali domů umělecké věci. Možná vůbec nepotřebujete mnoho věcí, tak máte
plasty. Z vašich životů utekla krása. Když mluvíte, je módní být arogantní. Představte si - být arogantní, velmi suchý, v tom není
žádná krása. Je to jen na odiv, není v tom žádná odvaha, žádná vznešenost. V subtilní rovině jste o to přišli, proto to nevidíte na
hrubé úrovni. Vše, co jste ztratili uvnitř, se projevuje zvnějšku. Úpadek, úplný krach. Když to tedy vidíte na ostatních, když vám to
říkám, chci říci, na ostatních, na těch, kteří ještě nejsou sahadžajogíni na Západě, pokuste se pochopit, že jsou na mnohem nižší
úrovni, než jste vy. A nepřijímejte jejich názory ani jejich způsoby a metody. Buďte prostě bdělí. Pak uvidíte, že za vámi budou



běhat. Ego je jako osel. Jestliže je někdo před nimi, vědí o tom. A skloní k němu hlavu. Jestliže vidí, že je někdo za nimi, kopnou.
Vy si tedy zachovejte svou důstojnost, svůj specifický styl, žijte svým specifickým stylem. Nebuďte jako oni. Oblékejte se vhodně.
Možná máte jen dvě nebo tři košile; nemusíte jich mít moc, mějte však něco rozumného. Něco normálního a pohodlného, co
nebude ostatní dráždit. My jsme ti, kdo povzbudí naše umění, my jsme ti, kdo znovu vzkřísí vše ztracené. Už nemůžeme mít
Rembrandta, nemůžeme mít Leonarda da Vinciho, už nemůžeme mít Michelangela. Všechny jste je úplně odrovnali. Tady si
každý myslí, že je Michelangelo. Nemůžeme mít ani, řekněme, Gorkého. Nemůžeme mít Williama Blakea, že? Muže takové
odvahy! Nemůžeme mít Abrahama Lincolna, nebo ano? Všichni to jsou nuly, zbyteční lidé. Když je poškrábete, zjistíte, že pod
povrchem není nic, jsou zbyteční. Pouze z vás mohou povstat skvělí lidé. Jejich specifičnost byla v tom, že měli svou vlastní
osobnost. Nepodléhali žádným způsobem nějaké módě a podobně. Nepodlehli by kvůli laciné popularitě. Z vás se mohou narodit
podobně úžasné osobnosti. Takže kvůli sobě a svým dětem se musíte ptát: „Co děláme v tomto velkolepém díle?“ Seminář není
jen pro naše potěšení, že máme seminář, pěknou hudbu, dobré jídlo, pěkné místo, pojďme se tím těšit, ne! Radost je jen reklamní
oddělení. Ve svém nitru musíme opravdu tvrdě pracovat, ne venku. Žádné hádky, žádné. Zbytečné. Když řeknu jednoduchou věc,
že mám nést třeba tuto krabici, někdo přijde a řekne: „Myslím, že bychom měli sehnat dodávku.“ „Ne, ne, dodávka je moc velká.“
„Tak co uděláme?“ Pak se budou dohadovat, dokud ta krabice nezmizí a vše nebude hotovo. Vrátím se a řeknu: „Co teď děláte?“
„Diskutujeme o tom, jak převézt tu krabici.“ - „Už je pryč.“ Měli bychom se vzdát takových zbytečných zvyků. Musíme mít ve svém
nitru novou moudrost. Všechnu tu starou moudrost prostě zahoďte. Dokud to neuděláte, vaše ego neodejde. Neodejde, dokud se
nerozhodnete odhodit všechny ty představy, které považujete za skutečné. Musíte být jako děti. Stále se snažte učit se něco
nového. Musíme být otevření tomu pořád se učit něco nového. Musíte se učit. Vy jste to ztratili. Měli jste něco, co mnozí z vás
ztratili. Místo abyste šli vpřed, ztratili jste to. Byli byste v pořádku, kdybyste zůstali na správné cestě, dosáhli byste úspěchu.
Protože některé země jsou každopádně z historického hlediska velmi staré. I ty se však ztratily - například Řecko, můžeme říci, je
ztraceno. Strašlivé řecké tragédie - sedněte si a plačte, pro nic za nic. Nic se nestalo, vše je dokonalé, ale lidé prostě jdou, sednou
si a brečí. To je, jako když někoho přimějete říct: „On je mrtvý. Vnímejme teď, že je mrtvý. Sedněte si a všichni bychom měli
plakat.“ Tak hloupé. Jsou to všechno uměle vytvořené problémy a umělé vytvořené chmury kvůli tomu, že nemáte žádné
skutečné chmury, žádný skutečný problém. Všichni mají co jíst, mají vše. Proto si sami vytváříte problémy. Proto potřebujete
psychiatra, potřebujete drogy, potřebujete to a ono. Protože nemáte žádné problémy, ale chcete nějaké mít, tak je to jednoduché.
Ti, kteří mají problémy, s nimi musí bojovat. Nemají čas na nesmysly. Vy máte příliš mnoho času. Všechny vaše problémy jsou
vyřešeny, co se týče materiálních věcí, stále jste však do toho příliš vtaženi. Postavte se tomu čelem, úplně jasně si uvědomte, že
tím už nejste. Jsme jiní lidé. Už nejsme žádní červi v blátě, jsme lotosy. Máme vůni, máme síly, Máme specifická požehnání.
Máme specifický smysl pro radost. Těšme se tím a předávejme to ostatním. A vnímejme, jaká je to pocta, jaká důstojnost. Jsem
si jistá, že tentokrát se to vypracuje, na své úrovni jsem, myslím, udělala vše, co bylo v Mých silách, a tuto přednášku byste
všichni měli opravdu hluboce vstřebat. Dobrá. Nějaké dotazy? Dáte Mi trochu vody? Máte nějaké otázky? Možná si myslí, že
budu pít z tohoto. Moderní představa, že budu pít z tohoto. Není potřeba mít sklenici. Matka se může napít z tohoto. Dobře.
Nějaké otázky? V bezmyšlenkovém vědomí. Udržte se v tom, zůstaňte v bezmyšlenkovém vědomí, jděte do toho s plnou silou,
udržte si to. Buďte v tom naplno. To je to ego. Troška toho zbytkového ega tu přetrvává, to nechte venku. Toto je meditace. Kde
už není žádné ego. Jste v bezmyšlenkovém vědomí, absolutně omráčení. Nemůžete myslet. Ale to jsem udělala Já, to nestačí.
Měli byste to dokázat sami. V tom je ta pointa, ke které se znovu vracím. Mějte svou vlastní osobnost. Když se tak mohou chovat
pankáči, proč se vy nemůžete chovat rozumně? Také musím říct pár slov o tom, jak se chovat v každodenním životě, protože
Matka se musí postarat o to, aby Její děti nebyly špatně vychované. Lidé by neměli říkat, že sahadža- jogíni nemají vychování.
První známka nevychovaného dítěte je, že po sobě neustele postel. Má ve všech svých věcech nepořádek. Když jsem přicházela,
viděla jsem všechny ty postele. Co tady děláte? Nic. Vybudujte si tedy disciplínu, abyste vedli spořádaný život. Jako Matka vám
to musím říct. Zabere vám to méně než deset nebo patnáct minut. Jen si řekněte, že to je meditace. Dělejte to meditativně. My v
Indii si myslíme, že lidé na Západě jsou nesmírně čistotní a spořádaní. Opravdu, nemohou tomu uvěřit. Považují vás za absolutní
jedničky, za nejčistotnější lidi pod sluncem. Desetkrát řeknou: „Děkuji.“ Ale ani jednou si neustelou postel. Vaše věci by měly být
úhledné a v pořádku. Musíte se udržovat upravení, musíte vypadat upraveně. Další věc, kterou jsem viděla, všimla jsem si toho,
co říká mnoho dalších lidí, že když přijdete k někomu domů, nevychovaný člověk tam začne bez dovolení telefonovat. Je důležité
pochopit některé věci. Například jít do kuchyně a vše sníst. Lidé si všímají, že je to velice běžné, že si berete jídlo jako žebráci,
jako chudáci. Přijdou do domu a... Alespoň dvacet jedna lahví medu, které jsem dostala jako dárek, zmizelo, a když přišel Můj zeť,
nezbyla ani jedna. Kdo ho snědl? Všichni sahadžajogíni, kteří přišli a dali si med. Říkám, je to v pořádku, ale musíte se zeptat.
Vybílíte celý dům, do posledního zbytku. V pořádku, přišli jste, je pro vás uvařeno jídlo, dejte si jídlo. Pokud však půjdete do
spižírny a dáte si vše, na co narazíte, všechno pak chybí. Člověk skoupí celý trh a pak zjistí, že je vše pryč. Nevychovaného



člověka tedy můžete poznat takto. Budete však překvapeni, dobře vychovaný člověk když po někom jiném zbude jen nepatrná
drobnost, takový člověk to opatruje, dokud to nepředá. Povím vám o Mém manželovi, který si s tímto nemusí dělat starosti, ale
když ví, že máme něco, co patří někomu jinému, zamkne to a stále dohlíží, aby to tam bylo, dokud to tomu člověku nepředá.
Totéž mohu říct o svých dětech, o všech, co znám. Protože toto je žebrácký přístup, že někomu berete jeho věci, špatně s nimi
nakládáte, pohodíte je, kde se vám zlíbí, anebo je rozbijete. Viděla jsem to na vlastní oči, a když si lídři stěžovali, že lidé přijdou k
nim domů, totálně jim vybílí lednice a tak dále, nepřekvapilo Mě to. Sahadža jóga se stala jakýmsi útočištěm všech žebráků a
chudáků z celého světa, protože je zdarma. Všichni chudí lidé přišli do Sahadža jógy a člověk je musí vyživovat a starat se o ně.
Tak by to být nemělo. Možná jste chudí, ale musíte mít svou důstojnost. Dokonce i indické služky a sluhové jsou v tomto lepší.
Bez dovolení by se žádných vašich věcí nedotkli. Mají mnohem více vychování. Nevychovaný člověk je také nezdvořilý, arogantní.
Tytéž věci můžete říkat i korektně. Jako Matku by Mě skutečně poctilo, kdyby Mi lidé říkali, že jste velmi dobře vychované děti.
Musí tu existovat nějaký systém. Sparťanský systém, je to sparťanský systém. Není to žádný nanicovatý systém. Je to
sparťanský systém. Jste jogíni, měli byste být upravení, spořádaní, vždy čistí, jenom s pár věcmi. Například v Indii jsou lidé dost
pohoršení. Nosíte tak obrovské tašky a v nich všechna ta malovátka pro ženy a podobně. Kde budete ty barvičky používat? Před
vesničany? Ti tomu nerozumí. Všechny tyto věci musíme dát do pořádku. Musíme být důstojní. Musíme být lidé, kteří mají
osobnost. Řekněme, že někdo je světec. Možná je to chudý člověk, poznáte ho však podle jeho důstojnosti. Kdysi žil světec, který
se jmenoval Tukaráma, o kterém jste slyšeli. Píseň „Amhi Bi Gadhalo“ je převzata z jeho hudby. Byl chudý a také velmi štědrý.
Všechno rozdával a vždy odcházel jen s pár věcmi. Takže Šivadži Mahárádž, velký Šivadži, k němu přišel, přinesl spoustu ozdob,
věcí a dárků a předal je jeho ženě a dětem. Tukaráma byl zrovna venku. Byla šťastná, že všechny ty dary, které dostala, může
nosit. Nejprve samozřejmě řekla, že to není úplně správné. On však řekl: „Jen se vám snažím prokázat úctu.“ A tak dále. Takže si
to dala na sebe. Jakmile přišel její muž, řekl: „Ne, já jsem světec.“ Vezměte si to zpět. Vy jste král, vy musíte žít jako král. Vy jste
král, vy to můžete mít. Avšak já jako světec ne. Já tohle všechno nepotřebuju. Moje žena nepotřebuje všechny tyto věci. Protože
vy žijete jako král, možná jste realizovaná duše, ale jste král, tak žijte jako král.“ Člověk si však musí uvědomit, že v Sahadža józe
nemáte působit jako neutěšená osobnost. Musíte být vhodně oblečeni, musíte patřičně vypadat. Neměli byste vypadat jako
žebráci, měli byste vypadat jako důstojní členové společnosti. Například, jak víte, Já jsem Bohyně a Bohyně musí nosit nevím
kolik ozdob, aby ozdobila své čakry. Chci říci, že mám spoustu svých vlastních ozdob, nosím je však jen na púdžu, jinak ne.
Předpokládá se, že budu nosit spoustu věcí. Proč? Protože to možná není úplně správné, možná je to důstojné, ne však zcela
správné, nosit všechny ty věci pořád. Očekává se však, že je budu nosit. Očekává se, že budu nosit na rukou mnohem více ozdob,
prsteny na nohou, pořád musíte nosit zlato, jak se říká té ozdobě, co se nosí jako pásek? Já to však nedělám. Beru to jako
okrajovou záležitost. Beru si je jen na púdžu a jen některé. Musíte tedy mít rozlišování v otázce oblékání. Jak věci nosit, jak
daleko zajít, jak vypadat důstojně, jak se správně chovat, abyste vyjadřovali velkolepost Matčiny výchovy. Doufám, že když
tentokrát všichni přijedete do Indie, všech těchto věcí si u Indů všimnete. Nikdy je neuvidíte jíst, nikdy je neuvidíte, jak se koupou,
nikdy je neuvidíte spát. Nevíte, jak a kde žijí, jak fungují a všechno. Jsou prostě na místě, tehdy kdy vy. Je to tak? Vykoupou se,
všechno stihnou časně ráno a kolem čtvrté nebo páté už jsou venku - sparťanští, vždy čistí, ať vesničan, nebo člen kasty šúdrů,
brahmínů či jiné. Všichni jsou čistě oblečeni a nemůžete je od sebe rozeznat. Budou mít na sobě čisté, bílé šaty. Budou mít
čistou, bílou čapku. Nikdy nebudou ve špinavých šatech. Toto je další stránka, která není tak vznešená, hrubá stránka, ne tak
subtilní, ale velmi důležitá. Protože vše, co je na subtilní úrovni, se projevuje navenek. Tohle bude zářit v celém vašem chování
jako tisíc faset diamantu, protože jste dnes byli na dni Sahasráry. Podívejte se. Skrze nás se ukazuje, jak těch tisíc faset vypadá.
Milujte a važte si jeden druhého i sebe sama. A pořád si v duchu opakujte mantru: „Jsem sahadžajogín.“ To říká vše o vašich
zodpovědnostech, o vašich cílech, o tom, kdo jste. Jste sahadžajogín. Samotná Ádi Šakti vám dala druhé narození. Jestli máte
nějaké osobní problémy, měli byste Mi napsat a Já se pokusím odpovědět. Pokud neodpovím, pak to berte za vyřízené. Jestliže
neodpovím, berte to jako vyřízenou záležitost. Bude-li však třeba něco navrhnout, rozhodně vás budu informovat. Ještě nějaký
problém? Dnes například přišla jedna žena, která plakala kvůli svému muži. Dělala to už dřív a dnes opět. Zblázní se z toho.
Sahadžajogín by neměl brečet. Překonejte své problémy. Pokuste se poradit si se svým manželem, s čímkoli. Nemám moc ráda
rozvody, pokud je však někdo ztracený případ, je to v pořádku. Pokud je to ztracený případ, rozveďte se. Avšak zbytečně, jen kvůli
tomu, že tu ještě není to správné porozumění, by člověk neměl brečet a dělat všechny tyto věci. Naopak, měli byste se snažit
překonat své osobní problémy, protože máte síly. A můžete Mi napsat. Ne moc dlouhé dopisy, protože v těch se ztratím.
Opravdu, ztratím. Ráno mám tolik dopisů k přečtení, jeden lepší než druhý. A manžel taky dostává spoustu pošty. Říká však:
„Nikdo mi nepíše milostné dopisy, všichni jen chtějí, abych platil jejich účty.“ Povídám: „U Mě je to totéž.“ Gregoire, můžeš to
přeložit. Plné problémů. Řekla jsem: „Musím za jejich lásku platit.“ Tak to je. Děti však píšou moc roztomilé dopisy. Jen tak něco
namalují, nějaké květinky nebo pár věcí, a to je vše. Udělají srdíčko, do kterého Mě vloží, nebo něco podobného. Dělají velmi milé,



líbezné věci a ta radost a štěstí, víte, které vyjadřují! Nikdy nemají problémy. Nemají problémy. Děti nemají problémy. Nejsou
komplikované. Vy se chytáte problémů, to je celá potíž. Ony nemají vůbec žádné problémy. Takže, ještě jste Mi nikdo neřekl, co
byste chtěli, aby se udělalo. Poslední věc, kterou bych teď chtěla, je, abyste si poslechli Warrena, který vám přečte informace o
programech, které budeme toto léto pořádat. Za nějaký čas se stane, že se usadím na jednom místě a budete za Mnou všichni
muset jezdit, protože už nebudu moci tolik cestovat. Tolik k tomuto, ano? Prozatím. Musíte také pochopit, že Mohamed šel k
hoře, nyní však hora musí přijít k Mohamedovi. Tak. Moc vám děkuji. Neřekli jste Mi o žádných svých problémech, takže si
myslím, že žádné nejsou. Zítra ráno se s vámi možná nebudu moci setkat. Nechť vám tedy všem Bůh žehná. Nyní si všichni dejte
bandhan. Pořádně, s plnou pozorností a důstojností a úplnými pohyby. Pořádně. Nic by se nemělo dělat polovičatě. Já
nepotřebuju nic, dělám to jen s vámi... V Indii vznesli otázku: „Je-li to Bohyně, proč každému říká: „Namasté?“ Nemohou pochopit
Bohyni, která říká: „Namasté.“



1986-0706, Gregoire de Kalbermatten - Ženy a jejich cudnost (52 min)

View online.

19860706 - Gregoire de Kalbermatten - Ženy a jejich cudnost

Múladhára čakra je magnetizmus. A například díky působení Múladhára čakry, jak říká Šrí Mátadží, ptáci letí tisíce kilometrů, aniž
by se odchýlili od směru. Protože jim to dává smysl pro orientaci, vědí přesně, kam míří. Magnetizmus je částí této sítě
gravitačního pole. Mám na mysli, že Múladhára čakra, magnetizmus, je jednou z těch sítí gravitačního pole, o kterém hovořila Šrí
Mátadží. Víte, že principem nebo elementem, který odpovídá Múladhára čakře, je zem. Lidé spolu tedy už po tisíce let navazují
vzájemné vztahy skrze podstatu tohoto magnetizmu, který vyzařují z Múladhára čakry. Vidíte tedy, jak je to důležité. Šrí Mátadží
nám dnes ve svém projevu, ve svém mistrovském projevu, řekla, že se vlastně musíme osvobodit od různých gravitačních sil a
gravitačních polí, které vyzařuje hmota. A tento element země v naší Múladhára čakře má své vlastní gravitační pole. A lidé jsou
k sobě navzájem přitahováni skrze kvalitu, nebo nepřítomnost té kvality magnetizmu Múladháry. To jen tak na úvod. Takže se
pojďme podívat, proč je tak důležitá cudnost. Cudnost totiž vytváří ten rozdíl mezi magnetizmem, který je konstruktivní, a
magnetizmem, který je destruktivní. Skrze cudnost magnetizmus Múladhára čakry projevuje kvality Pána Ganéši. A Pán Ganéša
je tím nejčistším stvořením Šrí Mátadží. Je to Šrí Ganéša, který vyplňuje celý vesmír čistotou a svatostí. Když se podíváte na děti,
zejména na realizované děti, protože ony tohle projevují, všechny sestry, které jsou teď matkami, to znají, že když děti nejsou
napadené, když jsou v pořádku, kolik dokážou dávat radosti, jak umí konejšit, kolik v sobě mají klidu, legrace a rozmanitosti.
Vyživují nás skrze tento magnetizmus nevinnosti. Žena, která si uchovává svou cudnost, co vlastně dělá? Ona, tak jak to dnes Šrí
Mátadží řekla, ona je cement, který drží pohromadě cihly společenských institucí. V prvé řadě buňku společnosti, kterou je
rodina. Ale co vlastně dělá? Používá svou sílu magnetizmu k dávání síly a důstojnosti muži, opačnému pohlaví. Vyživují je,
posilují je, udržují je na úrovni, na které se projevuje, že jsou skutečně jejich šakti. A řeknu vám, že ten rozdíl mezi Indií a zbytkem
světa nevytvářejí muži. Protože indičtí muži, víte, celkem snadno upadají do pastí, do kterých se už chytili muži Západu. Ten
rozdíl je opravdu v ženách. A tohle řekla i Šrí Mátadží. A proč to tak je? Nerad bych teď zacházel až k vývoji lidstva, ale základním
důvodem je to, že v Indii Bůh je muž i žena. A jakmile si uvědomíte, že Bůh je i žena, a když vás vaše tradice učí, že v každé ženě
se odráží ta úplně první žena, která je Svatou silou, pak jste opatrnější v tom, jak se k ženám chováte. V tom je ta výjimečnost
indické společnosti, která zachovala své ženy na takové úrovni, že dokážou své muže udržet v pořádku. Šrí Mátadží vždy říká, že
cudnost je mocnou silou ženy. Protože - co se stane? Pokud překročí hranice a ztratí svou cudnost, což bez nahlížení do
matematických statistik činí doposud asi 99,9 procent, no, možná ne tolik, ale mám na mysli, že docela dost žen Západu... Víte, i
jen, jen... Je to šílené! I jen... Chápete, co je to vlastně ta dnešní plavková móda? Chci říci, že je to tak šílené! Tak destruktivní.
Čtrnáctiletá dívenka, která aniž by i jen pomyslela na cokoli špatného, se obleče do tohoto vyloženě necudného oděvu, čímž
ztrácí citlivost ke svému tělu. Jen kvůli převládajícímu trendu v její kultuře přijme postoj, že je úplně v pořádku kráčet po pláži
skoro nahá. A už to je! Cudnost je něco tak delikátního a kulturní názory Západu na ni díky těm neo-freudovským nesmyslům
útočí... Víte, to, co se stane, když žena ztratí svou cudnost... nebo muž... Víte, mluvím jako muž, ale samo- zřejmě to platí pro obě
pohlaví, ale právě ženy jsou v tomto procesu zásadní, protože ony mají tu sílu, že když je krášlí cudnost, mají ten magnetismus,
který, když jej krášlí cudnost, je vyživující a podporující. Ale kde už cudnost není, tam tentýž magnetizmus žena využívá k tomu,
aby na sebe přitahovala pozornost, aby začala s tou nejstarší hrou svádění. Svádění je vlastně to, že vyšlete své mikrovlny, aby
požíraly pozornost lidí, kterou odebíráte a vsakujete. A kdykoli žena tohle dělá, vědomě či nevědomě, může to dělat třeba jen
kvůli svým špatným vibracím, aniž by si toho byla vědoma, vysává tak z muže energii. Ač mezi nimi k ničemu nedojde, vše se
děje jen čitou (pozorností), přesto nepřetržitě oslabuje muže kolem sebe. A tak se ta energie magnetizmu neboli magnetizmus
Múladhára čakry začíná otáčet proti směru hodinových ručiček, začíná působit jako nástroj ženy k dominování muži, protože ona
používá svou schopnost zotročit si mužskou pozornost skrze sex. To je ta nejstarší hra. Ale žijeme v době, ve které toho musíme
mnoho změnit, mimo jiné i tohle. Samozřejmě z toho ženy nemohu obviňovat, protože ženy v zásadě... Tedy doufám, že jich není
příliš mnoho... Ale víte, v této místnosti spí ženy a většině sahadžajogínek bylo špatně, když spaly na jejich místech. Protože ony
zcela správně odmítají tuto roli objektu, kterou jim přisoudila média. V zásadě to, co jsem chtěl říct, zní velmi šovinisticky, ale
žena v podstatě touží muže potěšit. Nebo potěšit svého muže. Myslím tím, že typická žena tohle dělá. A pokud smím poukázat
na jeden velký příklad, řekl bych vám jednu věc - že tohle se týká i Šrí Mátadží, v tom smyslu, že... Víte, přemýšleli jste někdy o
tom, proč Šrí Mátadží tohle všechno dělá? Proč nám dává realizaci? Proto, aby potěšila Šrí Sadášivu, dělá to pro Něj. Chce k
Němu přivést drahokamy vykoupeného lidstva. Stvořila to celé jen pro Něj. To kvůli Němu se odehrává ta hra. To pro Něj vytvořila
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tyto girlandy vesmírů, které se pohybují všemi směry eliptickým pohybem. A to je smysl celého vesmíru. Je to Její tanec, Její hra
pro Něj. My sahadžajogíni Jí to jen máme umožnit. V Haruhi Rustom říkal, že Šrí Ganéša v Múladhára čakře se dívá na chodidla
své Matky, zatímco Kristus v Ádžňá čakře se dívá na velkolepost svého Otce. To pro nás neznamená, že když jsme začínající
sahadžajogíni, uctíváme Matku, a když jsme vyzrálejší sahadžajogíni uctíváme Otce. Ne, tohle to neznamená. Protože já Otce
neznám. Kdo Ho zná? Chci říct... Chtěl jsem dokonce říct, že se tím ani moc nezabývám, protože nejsem dostatečně způsobilý,
abych Ho mohl uctívat. Nejsem schopen Ho dosáhnout. Ale vím, že Ona mě může dostat tam, kde Mu budu dělat radost. A proto
ze všech praktických důvodů jsem plně spokojený, když uctívám jen Matku, protože On je v Ní. Viděl jsem v Ní Šrí Šivu a viděl
jsem v Ní Pána Krišnu. Viděl jsem modrý obličej Pána Krišny v obličeji Šrí Mátadží. Ona je tedy alfou a omegou našeho uctívání.
Nemáme se snažit dostat se k Otci sami. Pojďme k Matce, Ona nás přivede tam, kam máme jít. V Sahadža józe je mnoho
radostí, protože na stromě duchovnosti je mnoho ovoce, a tedy mnoho různých podob radosti. Ve Francii mají vína nejrůznějších
chutí, v Sahadža józe máme nejrozmanitější druhy radosti. A jednou z největších je, když se mraky trochu rozevřou, když se
opona trochu pootevře a my si uvědomíme, že Ta, kterou máme před sebou, Šrí Mátadží Nirmala Déví, je Tou, kterou jsme
vždycky uctívali ve svých minulých životech. Protože nikdo, kdo tu sedí, nehledá Boha poprvé až v tomto životě. Nikdo. V
Sahadža józe nemůžete být náhodou. Každý z nás má svou historii svého vztahu k Bohu. A někdy, v okamžicích rozpoznání, si
uvědomíme, že Ona je Tou, kterou jsme v Jejích mnoha podobách a Inkarnacích uctívali už dříve. Absolutno. Trošku jsem se v
tomto tématu ztratil. Ale je třeba říci, že ta vize ženy, kterou pro nás Sahadža jóga otevírá, je svatá. A díky tomu, že si tohle
neseme ze své minulosti, máme coby jogíni prostředky a cesty změnit proud a s naprostou sebejistotou a upřímností se postavit
té destruktivní civilizaci, ve které žijeme. Destruktivní proto, že ženy jsou cílem i nástrojem této destrukce. Byly terčem destrukce,
protože muži je poničili tím, že dávali svou pozornost špatnému typu žen, které nebyly Gruha Lakšmí, které nebyly ženami
vyživujícími život své rodiny láskou, tedy kurtizánám, laciným ženám. A kvůli tomu se ženy staly nástroji destrukce, protože si
řekly: „OK, pokud je toto cesta, jak získat mužovu pozornost, jak být ceněné a odměňované, tak jdeme na to!“ Tak začaly ztrácet
cudnost a od té doby vše upadá hřešením proti Matce. Múladhára čakra je tedy počátkem všeho, co činí ten rozdíl mezi Božskou
ženskostí a ďábelskou ženskostí. A ten rozdíl spočívá v cudnosti. Satan není nějaký ohavný chlápek, Satan je kolektivní princip
zla. On je ten, který synchronizuje síly, které působí proti Bohu. Jako v Tolkienově knize, kde ďábel Sauron ani nemá tělo, je jen
principem, který sjednotil všechny negativity světa, a to je Satan. Takže k sahadžajogínkám - toto je první věc, které mnohé
porozuměly, důležitosti cudnosti. Slovu cudnost jen málokdo rozumí, neznamená to sexuální abstinenci v tom smyslu, že sex je
špatný. Ale sexualita je vnímána v marjádách (hranicích), v nichž může být součástí projevu lidské lásky, který je v souladu s
Božími zákony. A který je také odpovídající a přiměřený. Jak sahadžajogíni nejprve objevují sílu ženy? Obvykle to nebývá
prostřednictvím manželek, ale sester. To je kvalita vztahu, který je tak překrásný, a je to v tom, že sestry dávají bratrům sílu
prostřednictvím své cudnosti. Ony jim umožňují, aby byli takoví, jací by měli být - opravdoví muži. Pak to, čeho muž i žena
dosáhnou... Protože skutečný muž může být pravým mužem jen tehdy, když za ním stojí skutečná žena. Mohou to být jeho
sestry, může to být jeho žena. Říkám to proto, abychom v sahadža manželství nezacházeli do mytologie. Svatba lidí v Sahadža
józe není nic, čemu bychom měli přisuzovat jakousi mytologickou hodnotu, v tom smyslu, že každý Bůh má svou Šakti, a proto
my, jako lidé, máme také svou vlastní Šakti, něco jako spřízněnou duši, a ta je tou jedinou ženou, kterou máme potkat, a jen s
touto jedinou zažijeme tu pravou lásku. Je to určitý druh dokonalé představy romantického očekávání. Což není úplně pravdivé.
Všichni jsme byli tisíckrát ženatí a ne pokaždé s tou stejnou osobou, díky Bohu, to už by po několikáté mohlo začít být nudné.
Mluvím o mnoha životech, jasné? Takže prosím... ne abyste si to špatně vykládali. Chci tedy říct, že bychom vše měli vnímat ve
správném světle, že vztah mezi mužem a ženou v Sahadža józe není limitován na tento jediný vztah manžela a manželky. Je
podstatné tomu porozumět, protože když se podíváte na naše kulturní prostředí, když se mluví o muži a ženě, automaticky se
vám spojí muž - žena = manžel - manželka, v nejlepším případě, ale obvykle to znamená... vždyť víte - intimní poměr bez
manželství. Ale o tom to není. Je více různých vztahů mezi mužem a ženou, například dítě a matka, bratr a sestra, manžel a
manželka. Co v nás všech utváří naši kolektivnost, je sestersko-bratrský vztah. Protože Šrí Višnumája je na levé straně Višudhi
čakry a Višudhi čakra je čakrou projevování se. A Sahadža jóga se může v tomto světě projevit jedině skrze sílu našeho
bratrsko-sesterského vztahu. A to tehdy, když každá sestra dává sílu svému bratrovi a každý bratr svou sestru chrání. A když se
toto rozvine v nás všech, pak je z nás fantastická síla. Tato síla ale není mužskou silou. Tohoto jsem si velice vědom. Jednu věc
jsem pochopil. Že když je Šrí Mátadží silou, která je za vším, měl bych zjistit, jak co nejvíce čerpat tuto sílu na všech úrovních.
Závisí to ale na nevinnosti a čistotě. Když cítím lásku svých sester, cítím, že mi dávají ochranu, chrání mou cudnost a já chráním
jejich cudnost. Pokud by kdokoli napadl cudnost jedné z mých sahadžajogínských sester, můj svatý hněv by mohl do nevědomí
vyslat zprávu, že tento člověk, by měl být velmi přísně potrestán, a opravdu by se se zlou potázal. Ať je nám tedy všem jasné, že
musíme ukázat světu vizi překrásné kolektivity mužů a žen, kde energie dávání síly jeden druhému proudí skrze nevinnost. Podle



tohoto vzoru. To byl tedy jen nástin, který jsem vám předložil k přiblížení podstaty této krátké řeči, která už začíná být trošku
dlouhá, tedy k vztahu manžela a manželky. Vše, co jsem řekl o sestrách, je pravdivé, ale dá se říct, že zde se jedná o vnější
hradby města. Ta naprostá ochrana a svatost mužovy levé strany může být buď zvýšena, nebo ohrožena jen tou, která... A je jen
jediná žena, která proniká absolutně nejblíž k jeho srdci. Protože ta je s ním v takovém vztahu, jaký s ním nikdo jiný nemá. To je
jeho žena. Manželka tedy přímo pečuje o levou stranu muže, manžela. A proto musí zůstat tam, kde je její místo, na levé straně.
A co je levá strana? To je ta nejúžasnější věc! Existuje jakési západní pojetí, podle něhož sluneční linie neboli sluneční dynastie je
důležitější než lunární linie neboli měsíční linie či dynastie. Ale tak to není. Musíme si přece uvědomit, že Brahmadéva je na pravé
straně, Šrí Višnu je ve středu a Šrí Šiva je na levé straně. Šrí Brahmadéva vytvořil Stvoření, Šrí Višnu v tomto Stvoření vše řídí a
rozvíjí je. Ale opět... dělá to pro Pána Šivu, který je absolutním Duchem, který se nikdy neinkarnuje, je nejčistším, nejčistším z
nejčistších. A Pán Šiva je uctíván Šrí Krišnou. Pán Šiva je na naší levé straně. Manželka, která je Gruha Lakšmí, je v levém Nábhí.
Z levého Nábhí, z této čakry našeho těla, dává podporu levému srdci. Dává klid, emocionální bezpečí, výživu, plnost, sladkost,
které uspokojují naše lidské emocionální nároky a potřeby takovým způsobem, že díky spokojenosti a naplněnosti se můžeme
posunout k vyšší čakře, kde sídlí čisté vědomí našeho Ducha spolu s naší emocionalitou. Vidíte tedy, jak moc je důležité mít
manželku, která ví, že její místo je na levé straně, v levém Nábhí. To umožní, aby pozornost vystoupala z levého Nábhí do levého
srdce. Jestliže je ale levé Nábhí zablokované, když žena nenaplňuje svou roli, pak se to samozřejmě pořád ještě dá zvládnout, ale
obtížněji. A jak... Víte, je to sdílená zodpovědnost obou, protože muž se na Západě k ženě choval hrozně a teď sklízí, platí za své
hříchy. Protože jakmile ženy začnou být destruktivní, nikdo se jim neubrání. Aby tedy žena mohla být na levé straně, být Gruha
Lakšmí, je třeba, aby ji manžel respektoval. A manželova zodpovědnost je opravdu veliká. Chtěl jsem se zmínit o tom, jak to
probíhá například ve Vaikuntě, mezi Šrí Višnuem a Šrí Lakšmí, ale tak mi to vyprázdnilo hlavu, že o tom nedokážu mluvit. Božstva
jsou Božstva, my jsme lidé. Přesto můžeme letmo nahlédnout, jaké chování po nás chtějí, abychom ve svém vývoji rostli, a to i v
našich vztazích. Abychom celou tuhle přednášku zúžili, posuňme se trochu dál, k pohledu, který Šrí Mátadží chtěla vyzdvihnout, a
sice - co to znamená být manželkou lídra. Víte, je to velmi jednoduché. Totiž... Dáte mi ještě deset minut? Ano? Řekl bych, že
vždycky mluvím moc dlouho. Dobrá. Víte, manželky lídrů - to je určitý problém, o kterém jsem už mnohokrát přemýšlel. Víte,
negativity nejsou inteligentní, protože „inteligence" pochází z latiny, inter-legere, což znamená číst pod povrchem reality - poznat,
co je co. Negativity tedy nejsou inteligentní, protože tohle neumí, ale jsou vychytralé. Když jste tedy lídr, co to znamená?
Samozřejmě je to jen velká iluze, do které se někteří z nás tu a tam zapletou, když si myslí, že v Sahadža józe existuje něco jako
lídr. Můžu vám říci, že v Sahadža józe máme mnoho lídrů, ale ty nevidíte. Na levé straně máte archanděla Michaela a archanděla
Gabriela na pravé straně. To jsou lídři Sahadža jógy. Ale Quido, Waren, Gregoire, Engelbert, kdo ještě... a tak dále, to jsou lidé,
správní hoši, ale neměli by se brát příliš vážně. Víte, my už tohle víme. Šrí Mátadží si s námi celkem dost pohrává. Nicméně v
Sahadža józe máme lídry. Myslí se tím, že někteří lidé plní určité funkce, jako v organizmu. Buňky jsou naaranžovány určitými
způsoby a tyto buňky jsou strukturované podle určitého vzoru na základě instrukcí jiných buněk, což může být přenos
genetického kódu, nebo to může být nějaký prvek nervového systému, a můžeme říci, že stejným způsobem se v organizmu
Sahadža jógy děje to, že někteří lidé mají určitě funkce, a tyto lidi, kteří mají tu a tam určité specifické funkce, nazývá Šrí Mátadží
lídry. Negativity samozřejmě logicky přišly na to, že než aby útočili na nějakou řadovou buňku, mohlo by být mnohem zajímavější
zaútočit na buňku s funkcí, protože když narušíte tuhle, narušíte celý ansámbl. Celou část systému. Proto byli lídři samozřejmě
atakováni. Lídry vybírá Šrí Mátadží, protože jsou odolnější. Jsou odolnější z důvodů, které mohou souviset s jejich minulostí.
Nikdo tu opravdu nejsme poprvé. Jestliže jsou tedy odolnější, negativity se snaží zasáhnout cíl, který je hned vedle něj. A protože
manželka je tou, která střeží nejbližší vchod do jeho levé strany, tak samozřejmě útočí na manželku. To bych dělal já, kdybych byl
negativní. Řekl bych si OK, nebudu útočit na toho chlápka, který mi nedává šanci, raději napadnu jeho ženu. A to se stalo snad
všem manželkám lídrů. Byly napadeny negativitami. Proč? Za účelem napadnout lídra. Proč napadnout lídra? To je jed- noduché.
Ne že by lídr byl zajímavý, ale bhúti jsou exhibicionisté. Jsou jako lidé, kteří předvádějí ubohou show, což nikoho nezajímá. Proto
se potřebují stát tak velkými a významnými, jak jen mohou. Proč? Přece z jediného důvodu, aby upoutali pozornost Šrí Mátadží.
Jednoznačně. O nic jiného jim nejde. Jsou to exhibicionisté a chtějí upoutat pozornost Šrí Mátadží. Není snadné získat Její
pozornost, protože než se k Ní přiblíží, jsou tu tisíce ganů, andělů a archandělů, kteří je odrazí. Nemohou se k Ní dostat. Protože
Šrí Mátadží má kolem sebe dosti početnou armádu, kterou většina z nás nedokáže vidět. Co tedy udělají? Když se přiblíží k těm,
které Šrí Mátadží přijala do svého kosmického těla, a kteří jsou navíc sahadžajogíni, protože Ona nás všechny přijala do svého
kosmického těla, pak taková negativita, ten bhút, pronikne skrze všechny obranné složky nebeské armády zakamuflovaný v
sahadžajogínovi. Protože lze říci, že když přichází k bráně sahadžajogín, všichni andělé si řeknou: „V pořádku, je to sahadžajogín,
může projít.“ Ale v něm je skrytý bhút, který se chce dostat ke Šrí Mátadží. Chápete? V určitém okamžiku je bhút zastaven, buď
samotným jogínem, který se vyčistí, nebo lídrem, který spustí na toho, kdo je negativní, který řekne: „Vyčisti se, nebuď hloupý!“



Takže bhúta vyženou. A co udělá on? Zkusí napadnout lídra, ale neúspěšně, tak napadne lídrovu manželku. Takže nakonec
vznikne problém, je třeba poradit se Šrí Mátadží, stane se tohle nebo tamto a tak dále. Řekl bych tedy, že naše zodpovědnost
manželky, manžela, bratra, matky, strýce, tety apod... naše zodpovědnost je velmi prostá. Máme zodpovědnost pochopit, že Šrí
Mátadží učinila tuto ohromnou věc, vzala na sebe takové riziko jako nikdo jiný před Ní, že nás přijala do svého těla. Uvědomte si,
že my jsme buňkami bytosti, která se má narodit. A tato bytost je bázeň vzbuzující záležitost. Tato bytost je poslední jezdec
apokalypsy, ten, který je nazýván věrným a pravdivým, ten, který spravedlivě soudí a vede válku, a ten, který bude vládnout
národům železnou berlou a potlačí ty, na které padá hněv Boha všemohoucího. Ten, který je ničitelem. A tato Inkarnace bude
naprosto hrozivá. A my jako sahadžajogíni formujeme jedno kolektivní tělo, které bude Jeho vahanou, povozem. Jak byste tedy
mohli očekávat, že tohle negativity budou akceptovat? Samozřejmě, že s námi musí bojovat. Ovšemže! Ale my, jako jogíni, jako
sahadžajogíni, bychom skutečně měli mít jedno přání - nedělat naší Matce problémy. Opravdu, zeptejte se Warena, protože on je
ten, kdo o tom ví nejvíc, jelikož cestuje se Šrí Mátadží po celém světě. A po programu, když se například Šrí Mátadží vrátí do
svého pokoje, poté co musela zvedat Kundaliní třem stem, čtyřem stem, někdy tisícům lidí, kteří tam přišli s všelijakou špínou a
bahnem ve svém systému, jak ohromný je to úkol, ale kolik bolesti Šrí Mátadží přebírá do svého těla! Kolik toho na sebe bere, aby
to strávila! Pak do tří hodin do rána Šrí Mátadží musí pracovat na svém systému, aby to vypracovala. Tím, že nás přijala do svého
těla, nám dala i možnost působit Jí problémy. Sama se o tom zmínila na Divali púdže v Římě, vzpomínáte si? Řekla, že
sahadžajogíni jsou ti jediní, kteří mohou očernit tvář Boha všemohoucího. Jméno, ne tvář, jméno. To znamená, že sahadžajogíni
se dostali tak blízko k Bohu, přičemž stále mají svobodu, kdy mohou dělat opravdové špatnosti, pokud nejsou zcela oddáni své
evoluci, svému vlastnímu růstu, vlastnímu sebeuskutečnění. Neříkám to tedy vůbec proto, abych někoho děsil, ale proto, že se
musíme začít chovat zodpovědně. Protože jsme v kolektivním organizmu, jsme buňky uspořádané v tomto organizmu skrze
něco, čemu se říká marjády, kdy každý má své určené místo. To je práce Šrí Višnua, dávat každému místo, kam patří.
Emocionálně, citově, mentálně, také v kolektivitě, v organizaci. Jako sahadžajogíni musíme vědět dvě věci, a to o vztahu mezi
mužem a ženou, jehož příznivost stojí na Múladhára čakře, jehož bezpečí je posilováno v srdeční čakře mezi manželi, jehož sílu
projevu přináší Višudhi čakra v sestersko-bratrském vztahu. V tom vztahu mezi mužem a ženou jsme jediní z celého světa, coby
sahadžajogíni, kdo může tomuto vztahu dát jeho úplný Božský rozměr. A úplný Božský rozměr toho je, že Bůh je muž a žena. Šiva
je Ardhanáríšvara, Jeho levá strana je Párvatí. Je to jing a jang. A když naše ženy jsou skutečnými ženami a muži skutečnými
muži, umění sjednotit tyto dvě síly je silou k transformování celého světa. A celé to závisí na jedné věci - na cudnosti. Teď už víte,
proč rákšasové a démoni zaútočili na cudnost. Ta obscénnost v médiích a na fotkách, které vidíte všude na ulicích, v
časopisech... Zkuste si kdekoli ve Švýcarsku koupit ve stánku na nádraží žvýkačku. Musíte zavřít oči a snažit se hmatem poznat,
jestli je to čokoláda, žvýkačky, nebo cigarety, protože když otevřete oči, nevíte kam s nimi. Všude kolem totiž máte různé,
naprosto příšerné časopisy a jeden nebohý jogín z Maháráštry z toho prostě zkolaboval, víte? My už jsme podle všeho museli
projít určitým tréninkem. Chci říci, že když je napadán váš mozek, protože někdy máte nečisté představy, které jsou vytvářeny a
živeny negativitami nebo společností, jen si pamatujte, že na tom nezáleží. Nezáleží na tom. To nevadí, že na nás útočí. Je to
jako na vesnici. Tam nevadí, že štěkají psi, slon si jde dál svou cestou, ani nezrychlí, jen zamává ušima, nic víc. Jasné? Víte, lidé
vědí, co potřebují, ne, lidé nevědí, co potřebují, ale přijdou na to, když to najdou. A když sahadžajogíni dokážou předkládat model
společenství, v němž se spolu cítíme svobodně... Víte, mohu být s kteroukoli svou sestrou a budu jako muž zcela klidný. Ona je
žena, ale ani trochu mě nerozptyluje, nevysílá ke mně žádné špatné vibrace, naopak mě vyživuje. Pak se děje to, že mé zisky jsou
její zisky. A pramení to z ní nebo ze mě? Kdo ví, to se nikdo nedozví. Kdykoli si bratr vede dobře, možná jeho sestra nebo žena za
to sklidí všechny zásluhy. Protože ona ho vyživovala. Je to tedy v rámci jediné činnosti. Ale žena musí pochopit, že muž je ten,
kdo je na scéně, aby pracoval venku. Pokud se ona pokouší dostat na scénu a řídit hru, udělá to, že skočí na pravou stranu. Víte,
ženy pohybující se na pravé straně mají tolik podob, do kterých není třeba zacházet. Ale výsledek není dobrý. Je to zmatek, který
nemá to kouzlo. To kouzlo jednotné akce. Akce, při které muž jedná, nebo řekněme, že je na scéně. Ale ve skutečnosti kvalita
jeho akce závisí na ženě, která je za ním. Protože jsou jedním, kdo koná, ona i on. Ona skrze něj. Protože pokud je silný, je to ona,
kdo mu tu sílu dává. Když tomuhle rozumíme, tak není místo pro soupeření, je jen jednota. Pak se sestra těší tím, jak se bratrovi
něco daří, je na něj hrdá. Ale je to ona, kdo mu to svou cudností a láskou umožňuje dělat. V dávných dobách, za časů muslimské
invaze, když válečníci klanů Rádžput odcházeli do války, jejich manželky nebo sestry se řízly do prstu a krví jim na čelo malovaly
„tikka“ a oni pak takto odcházeli bojovat. A buď zvítězili, nebo zemřeli na bitevním poli, ale neobjevili by se před sestrami
poraženi. Je to tedy nesmírně posilující vztah, ten vztah založený na nevinnosti, v každé podobě. Velké pokušení skočit napravo
však nastává u žen v manželství. Protože žena v manželství získává klíče k tajným zámkům manželovy levé strany díky velmi
intimnímu vztahu, který mají, který neexistuje v žádném jiném vztahu. A ona může tyto klíčky použít k otevření těch malých
zámků, aby nad ním získala moc. A to je první chyba. Jsou samozřejmě i muži, kteří jsou jak živé mrtvoly, a ti tohle uvítají. Ale v



podstatě, co by nám Šrí Mátadží řekla, kdyby tu dnes večer byla, je totéž, co jsem psal v Adventu, protože mi už dávno říkala, že
vůz má dvě kola - levé a pravé. Když je jedno větší než druhé, vůz se točí takto dokola, ano? Aby tedy vůz mohl jet rovně, obě kola
musí být stejně velká. Jsou identická, ale jsou umístěna na dvou různých místech, žena na levé straně, muž na pravé, ale jsou si
rovni. Nejsem úplně přesvědčen, že jsme stejní, ženy mi přijdou o něco silnější. Ale na tom nezáleží, protože mají koneckonců
používat své síly, aby nás potěšily, tak proč ne. Džej Šrí Mátadží! Víte, je to celé jen hra, jen hra. A když víme, jak se tou hrou těšit,
Matka je spokojená. Těmito slovy končím, pojďme dělat něco jiného. Třeba zpívat? Rakušané mají program? Nebo máte nějaké
otázky? Abychom byli demokratičtí. Máte nějaké otázky? Gregoire hovoří německy. Žádné otázky? Skvělé, jsem volný.
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19860707 - Čas stát se Duchem

Přišli jsme sem, abychom vám řekli, o síle, kterou máme v sobě. O síle, která vám může dát to, co bylo přislíbeno všemi světci,
svatými Písmy a všemi Inkarnacemi. Když vidíte dnešní mladé lidi ve všech zemích, obzvlášť na Západě, zjistíte, že jsou
nespokojení s atmosférou kolem sebe, se svým životem a cítí, že jim něco chybí. Jsou nesmírně zmatení. Když jsou zmatení,
hledají něco, co je nad tím vším, co dosud nepoznali. Při tomto hledání se mohou dát na extrémní věci - na drogy, alkohol nebo
různé jiné perverznosti, které způsobují hrozné nemoci, nevyléčitelné nemoci. Místo toho, aby se jim to příčilo. Musíme pochopit,
proč dělají všechny tyto věci. Z jakého důvodu? Někteří z nich také následují různé guruy, kteří nabízejí své služby. Obzvlášť, když
vidí pobožné lidi a jejich náboženství, nemohou pochopit, že by víra mohla přinášet takové hrozné zkušenosti. Někteří z nich jsou
dokonce přímo proti Bohu, proti víře. Když se však na jejich problémy podíváte s účastí, nemůžete je vinit, protože jsou to
inteligentní, uvědomělí lidé. Jsou totiž dva typy lidí - jedni, kteří vůbec nehledají, a druzí, kteří se snaží najít řešení svých problémů.
V každé generaci jsme měli revolucionáře, protože se jim nelíbil nastavený systém, protože se jim nelíbil určitý životní styl, cokoli.
Současná revoluce však musí přijít zevnitř. Musíme se rozvíjet z nitra. Protože destrukce také přichází zevnitř. Ničíme sami sebe
nejvíce zevnitř, protože jsme velmi nešťastní, velmi zmatení. Vždyť tak vysoké procento lidí je schizofrenních. Když tedy začneme
hledat řešení, děláme při tom hledání chyby. A chyby děláme proto, že nevíme, co hledat a jak to najít, ani jak se vyvinout do toho
vyššího stavu. Logicky tedy musíme dojít k určitým závěrům, logicky, že se to musí stát formou nějakého evolučního kroku. Je
logické, že k naší transformaci je zapotřebí určitá evoluce. Takže, jak řekl Jung, musíte se stát kolektivně vědomými. Musíte se
stát, musí se to uskutečnit, ne mít jen nějaký certifikát. Musí to přijít zevnitř, je to skutečná věc. Je to něco vrozeného, vnitřního.
Není to o kázání nebo vystavování nějakých potvrzení, to vůbec ne. Nebo o vzývání něčích jmen. Je to děj, který se odehraje
uvnitř vás. Takže se nám něco musí stát. Tak jako jsme se například vyvinuli ze stádia opic do tohoto stádia. Neudělali jsme nic,
je to živoucí proces, který se odehrál spontánně. Na Západě je veliký odpor přijmout jakoukoli ideu z Východu. Veliký odpor.
Setkávám se s velikou nechutí k jakékoli myšlence z Východu, která se dostane na Západ. Na tyto orientální myšlenky, které sem
přicházejí, je třeba se dívat s otevřenou myslí vědců. Protože život na Západě se rozrostl jako strom, navenek. Ale co když jsou
kořeny na Východě? Možná. Měli bychom zůstat otevření, abychom ty kořeny dokázali najít. Řekněme tedy, hypoteticky, že
kořeny jsou na Východě, zkusme se tedy podívat, jestli v nich lze najít řešení. Pak se tedy obrátíte k východním myšlenkám. I tam
je to však velmi nebezpečné. Znovu jdete do neznáma. Můžete jít k falešným guruům, můžete jít ke špatným lidem, kteří vás
mohou úplně zničit. Co tedy dělat? Zaprvé bychom měli vědět, že za svou evoluci nemůžeme platit. Nelze za to platit, peníze v
tom nefigurují. Stejně tak nemůžeme platit za žádný živoucí proces, za žádný živoucí proces nelze platit. Jako když má vyklíčit
semínko. Matka Země jej vyklíčí a my jí za to nedáváme peníze. První věc, kterou byste měli vědět, je, že nikdo, kdo si říká o
peníze, není poctivý. Peníze zde nesmí figurovat. Druhá věc je, že do našeho lidského vědomí jsme se vyvinuli spontánně,
Naprosto bez úsilí, snadno. Mělo by to pokračovat stejným způsobem. Ale za prvé, v každé fázi evoluce zde vždy byl jeden lídr.
Můžeme je nazvat pravzory, jak se říká, nebo i jinak. Jung se v tomto nevyjádřil zcela jasně. Taková osoba dokáže dekódovat
poselství symbolů a čehokoli a pomoci ostatním, aniž by si od nich brala peníze nebo je jakkoli využívala. Dokáže to. A zde je ten
bod, ve kterém lidé Západu tápají. Nevadí jim papež. Nevadí jim arcibiskup z Canterbury. Ale vadí jim ten, kdo dělá vše zadarmo,
prostě jen z lásky. Představte si, že Mi v Anglii lidé z televize řekli, že nemohou akceptovat nic, co není za peníze. Věřili byste
tomu? Je to pravda. Myslím, že v Bostonu nebo někde Mi položili otázku: „Kolik máte Rolls Royců?“ Takoví jsou novináři... Pak
tou nejdůležitější věcí, kterou si moderní mysl neuvědomuje, je, že si myslí, že vše nové by se mělo vyzkoušet. To je velmi
nebezpečné. Pokud máme co do činění s živým procesem evoluce, musíme vědět, že v duchovním životě, musí vše, co se má
stát, souhlasit se svatými Písmy, se všemi, musí být s nimi v souladu. Nejen s jedním Písmem, například jen s Biblí svatou,
Koránem nebo jiným, ale se všemi. Je to jako u semínka, které vyklíčí, stane se výhonkem, pak větvemi, pak listy, květy a pak
ovocem. Živoucí proces, který odněkud pramení, někudy se rozvíjí. Ale vše, co je mrtvé - například můžeme vyrobit ovoce,
plastové ovoce odnikud, jen takto, které nemá původ, nemá opodstatnění. Musí mít své základy, z nichž pochází, musí být na
něm poznat jeho původ. Tak jako u růstu stromu, vše zbytečné odpadá. Stejně tak při evoluci, co je zbytečné, odpadne. I
zbytečné tradice, vše odpadne. Ale nakonec dosáhnete vrcholu, kde se stanete ovocem. Nastal tedy čas, kdy se lidské bytosti
stanou Duchem. Každé semínko má tedy ???, ano? A stejným způsobem je i v nás ???, což je Kundaliní. A to je třeba skutečně
probudit. Skutečně probudit. V Sahadža józe máme tisíce lidí po celém světě. Ty, kteří jsou, můžeme říci, nejvýše ve společnosti,
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ty, kteří jsou nejníže v takzvané společnosti. Všichni jsou si rovni, není zde nic jako vyšší, nižší. Každý patří do toho společenství.
Patří do toho společenství. Navíc je to proto, že víme, kým kde která Inkarnace byla, takže odpadají veškeré náboženské
konflikty. Chápeme to prostřednictvím svého centrálního nervového systému. Rozpor mizí. Nepřipadá v úvahu neuctívat Krista.
Muslimové, židé, křesťané, všichni uctívají Krista, všichni uctívají Mohameda Sáhiba a všichni uctívají Rámu, Krišnu a ostatní.
Protože oni sami vidí, že když Kundaliní stoupá, prochází různými centry, kde musíte vyslovit jména těchto velkých Inkarnací. To
jsou tedy znalosti kořenů. Je třeba pochopit, že se musíme stát jemnější bytostí, abychom tomuto vědění porozuměli. Díky
probuzené Kundaliní můžeme mnohé potvrdit. Ukázalo se, že rakovina je vyléčitelná, mnoho nevyléčitelných nemocí těla lze
vyléčit, duševní poruchy lze vyléčit, závislost na drogách lze vyléčit, problémy vyvolané těmi guruy lze vyléčit... Tohle vše je
možné, když se stanete Duchem. Tohle by však mělo zůstat jen na úrovni hypotézy. Když to děláme a prokáže se to, pak byste
tomu měli věřit. Ne slepě. V Sahadža józe nemáme slepou víru. Nemáme žádné kazatele. Nikdo z nás není placený. Je to volné
společenství. A každý začne mít obrovské znalosti.
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Omlouvám se, že jsem přišla pozdě. Netušila jsem, že je tento program na tak krásném místě. Vidíte tu krásnou Michelangelovu
malbu vyjadřující přání Božského, - vašeho Otce - vás zachránit, pomoci vám a to se vypracovává. V Německu se odehrály
nesmírně agresivní události, které přivodily zničující dopad na celý západní život. Byl zničen hodnotový systém, bylo narušeno
chápání dharmy, ženy se začaly chovat jako muži a tolik lidí zemřelo. Velmi mladí lidé zemřeli, velice mladí. Všechna jejich přání
zůstala nenaplněna, celý život jim nedal nic než válku. Zvedla se jakási horká vlna ničící všechno jemné. Když příroda začne
oddychovat, nebo je rozhněvaná, ničí pouze hrubé věci. Ale když začnou ničit lidské bytosti, zničí dokonce i jemné věci, jako svůj
hodnotový systém, svůj charakter, cudnost, nevinnost, snášenlivost. Teď máme tedy válku na subtilní úrovni. Je na čase
pochopit, že všechny tyto věci měly velmi zničující dopad na Západ, na osobnost západního člověka. Proto člověk musí své síly
zaměřit nejprve na její nápravu, narovnat ji, postavit ji na vlastní nohy. Díky tomu, že lidé ztratili svou osobnost, své tradice,
nemají žádné kotviště, žádné kořeny a začali se vrhat na všechno, co se objevilo jako nějaký intelektuální zážitek. Ženy se staly
velice nezávislými a začaly si myslet, že své problémy vyřeší samy. Myslely si, že mohou být jako muži. Tento problém tu začal
dokonce ještě horším způsobem. Jelikož žena je ženou a toho, co se dá nazvat mužem, je v ní jen velice málo, když se snaží
vyhnout tomu, čím je obdařena a rozvinout něco, čeho má jen maličko, tak se stává absurdní. Může ji posednout tolik mrtvých
mužů! Její přání vyrovnat se mužům může přitáhnout tolik bhútů, jež chtějí vniknout do ženské mysli. A když tam vniknou, mají
roucho ženy a mysl ďábla. A ženy to ani nemusí zjistit, protože jim možná tato ďábelskost umožní být ve světě úspěšné. Mohou
být zámožnější. Možná umí všechny ovládat, mohou být puntičkářské jako muži, zcela vskutku upravené, čisté, svěží,
postrádající všechnu krásu a sladkost. Nakonec jsou tyto ženy jako upíři. Ačkoli válka skončila, mám pocit, že to skrze německé
ženy stále pracuje. Slyšela jsem, že takovýto útok přišel i dříve a tyto ženy se nazývaly Amazonky. Historie se teď znovu opakuje.
Nedávno jsem měla rozhovor s německou paní a byla jsem překvapená jejími názory, měla jsem pocit, že je stále nacistkou, že je
v ní dosud nějaký nacistický bhút. Byla zdvojenou osobností, na jednu stranu mluvila sladce a na druhou byla nacistka a fašistka.
A jejich argumenty jsou velice mazané. První, co vám řeknou je, že: „Straníme utlačovaným lidem, jako je Indie. Indové jsou Árijci,
my jsme Árijci a jsme lidé, kteří sympatizují s Árijci.“ Indové jsou duchovní lidé a oni mají pocit, že se rovnají Indům, ve všem.
Věřili byste tomu? Jde o to, že by se měla zlepšit kvalita života. Mužské kvality jsou jiné než ženské. Řekla jsem vám to už
mnohokrát. A když se ženy snaží být jako muži, tak ničeho řádného nedosáhnou. Měli jsme mnoho takových. Viděli jste Maovu
ženu. Viděli jste paní Chanku Sheik. Pak tu novou paní Carlos. Carlos se jmenuje? Marcos, Marcos. Tolik podobných žen. Když se
snaží být jako muži, vždy všechno zamotají. V dějinách jsme měli mnoho žen. V Indii jsou ženy velmi dobře připravené. Měli jsme
ženy jako Jhansi ki Rani, která bojovala proti Britům. Byla vdova. Uvázala si své dítě na záda a bojovala s Brity. Říká se, že její kůň
skočil z výšky 55 metrů z věže pevnosti. A samotní Britové napsali, že: „Ačkoliv jsme porazili Jhansi, zvítězili jsme, ale sláva patří
Jhansi ki Rani.“ V Indii jsme měli velké ženy. Například další vynikající ženou byla Nur Jahan. Měli jsme Chand Bibi, Ahalyabai.
Ale všechny byly ženami, neměly mužské ego. Když na to přijde, mohou pracovat na úřadě spolu s muži, ale nemusí se stát muži.
Řeknu vám svůj vlastní příklad. Měla jsem postavit dům v Lucknow. Udělala jsem to zcela v ženském stylu a postavila jsem
velice dobrý dům, lepší, než by postavil jakýkoliv muž, a to skutečně lacině. Muž by nejprve zašel za architektem, všechno by
vyměřili, pak by se to předem snažil všechno skloubit. Pak by ve svém egu šel do nějakého drahého obchodu, nakoupil draho a
nechal se při tom ošidit. Pak by, opět ve svém egu, šel a najal velice drahé pracovníky a jmenoval někoho, kdo bude všechno řídit.
Kdo to bude řídit. Já jsem to udělala úplně jinak. Měla jsem peníze, tak jsem se vydala zjistit, kdo má nejlepší lidi, kdo má nejlepší
cihly. Dům se měl stavět z cihel. Co dalšího potřebujete? Přesně jako když žena vaří. Ještě potřebujete písek, dobře. Pak cement,
železné mříže a řemeslníky. Takže jsem na to nešla opačně, jako muži. Zjistila jsem, kdo prodává nejlepší cihly. Řekl: „Nemám
peníze, abych vybudoval vypalovací pec a zaplnil ji cihlami.“ K tomu by potřeboval vstupní kapitál. Řekla jsem: „Dobře, koupím od
vás celou jednu pec. Kolik mě to bude stát?“ Řekl: „Pět tisíc rupií stačí. Ale celá pec se může pokazit, ale když se to nějak
nepovede, pak to bude váš problém.“ Řekla jsem: „Nevadí, postavte jednu pec na mé jméno.“ Koupila jsem od něj tedy celou
jednu pec, kompletně. Do vypalovací pece se dávají všechny cihly, víte? A potom to přikryjí bahnem a odspodu zapálí. Někdy se
může stát, že se celá věc zmaří nebo zhroutí. Řekla jsem: „Udělejte to.“ Jen 5.000. Když jsou cihly dobře vypálené a všechno, co k
tomu patří, tak byste zaplatili nejméně 50.000 rupií. Pak jsem šla k řece a zeptala se: „Kolik stojí jedna parcela?“ - tak říkají velké
ploše písku. Řekli: „Teď v létě velmi málo, ale v zimě to bude stát docela dost.“ Muž by šel a řekl: „Dobře, teď potřebujeme tolik,
dovezte tolik. Pak budeme potřebovat víc, dovezete víc.“ Ale já jsem to tak neudělala. Řekla jsem: „Léto je fajn, získáte ho lacino,
proč nekoupit všechno?“ A tak jsem koupila celou parcelu, celou plochu písku. Dobrá. Pak jsem šla do železářství. Zeptala jsem
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se: „Máte železo?“ Řekli: „Musíte si ho objednat, ale když si ho objednáte ve velkém, dáme vám ho mnohem laciněji. V hotovosti
zaplatíte tolik.“ Řekla jsem: „Dobře.“ Objednala jsem ho. Takže všechno bylo připravené, přesně jako při vaření, všechno si
připravíte, nachystáte. Pak jsme potřebovali dřevo. Řekli, že dřevo by bylo z Nepálu. Řekla jsem: „Dobře a odkud ještě?" Řekli:
„Může být z jakéhokoliv jiného lesa.“ Tak jsem zašla do lesa ve středu Indie, který se nazývá Jabalpur, a objednala jsem ho tam.
Všechno dřevo bylo pokácené, čerstvě nařezané a spoustu jsem ho koupila na aukci. Dostala jsem tam všechno a navíc jsem
tam koupila i mramor. Do té doby nikde tento mramor nepoužívali. Řekla jsem: „Je to velmi jednoduché, použijeme tento mramor
na všechno.“ Takže jsem odtamtud dostala dřevo i mramor. Pak přišli na řadu řemeslníci. Zeptala jsem se svých přátel, jestli
neznají nějaké dobré řemeslníky, dobré řezbáře. Řekli: „Ano, ten je dobrý, tamten je dobrý...“ Pozvala jsem je. Řekla jsem:
„Podívejte, můžete tu se mnou bydlet, budu vás náležitě živit, dám vám jídlo a budu o vás hezky pečovat.“ Tak se všichni usadili i
se svými rodinami a já jsem pro ně vařila. Vařením jsem si je získala, udělali by pro mě cokoliv. Naprosto. Byli ke mně velmi milí,
použili nové techniky, které znali, vytvořili z cementu mramorový efekt. Využili všechnu svoji zručnost. Takže tak velký dům s
dvaceti ložnicemi a pěti salónky a jídelnami byl postaven během jednoho roku. Nejen to, ale cena domu, nikdo tomu nemůže
uvěřit, byla jen desetina toho, co by si vzal onen architekt. Ale všechno bylo dobře zapsáno a zaznamenáno. Nevěděla jsem, jak
účtovat, tak jsem se tedy každý den řekla: „Dobře, dnes vybereme tolik peněz a tolik se utratilo.“ Takto jsem to každý den
zapisovala a nechyběla ani jedna jediná rupie. Nikdo mě tedy nemohl žalovat, nebyl žádný problém. Jinak všichni úředníci, kteří
si tam postavili dům, měli spoustu problémů. Zdanili jim výdělek, apod., mně se nic takového nestalo. Získala jsem tedy tak
obrovský dům za tak málo peněz. A to takový dům, že lidé říkali, že i kdyby měl spadnout Taj Mahal, tak tento dům nespadne.
Udělala jsem dobré základy i to ostatní, protože jsem měla tak levné cihly. Koupila jsem celou pec skoro za nic a polovinu jsem
prodala, protože toho tolik zbylo. Pak ze všeho písku, co jsem koupila a přivezla, jsem polovinu prodala, protože jsem ho
nepotřebovala, a to za dvojnásobnou cenu, takže jsem měla písek zadarmo. Dřevo, které jsem si přivezla, jsem nechala řádně
otesat, namočila do malé nádrže, takže se stalo zcela odolné proti povětrnostním vlivům. Vytáhla jsem ho a polovinu použila, jen
polovinu na stovku oken a šedesát dveří a zbytek jsem prodala. A dokonce odštěpky se prodaly jako palivo, jako palivové dříví,
tak co tomu říkáte. Jen si představte, že něco bylo prodáno jako řezivo a něco na chýše. Ale musela jsem jim vařit, musela jsem
se starat o jejich pohodlí. Dala jsem jim na spaní pěkné přikrývky a pěkná lůžka, a podobně, takže byli velmi spokojení. Tahle to
vypracovává žena a každý byl ohromený. Nemohli najít žádnou chybu v mých účtech, nemohli najít žádné nedostatky. A řekla
jsem manželovým přátelům, aby se ode mě drželi na pět mil daleko. Protože pracoval s ministerským předsedou a lidé by říkali:
„Určitě bere úplatky“ a podobné věci. Pak tu byl jiný problém, chodili by za mnou a říkali by: „Toto není dobré, tamto není dobré.“
Držela jsem je dál, protože oni pouze diskutují. Muži se dokáží jen přít. Ženy vytvářejí výsledky. Žádné konference, nic. Řekla
jsem: „Nic takového, nechte mě to udělat samotnou.“ Krásně jsem postavila dům, obklopená všemi těmi lidmi, krásný dům, který,
myslím, nafilmovali, můžete se na ten dům, který jsem postavila, podívat. Takže žena, která je sahadžajogínkou, musí rozvinout
své jedinečné kvality, protože je velmi intuitivní, žena je velmi intuitivní. Vždycky okamžitě dospěje ke správnému závěru. Pokud
je ženou! Ale pokud je napůl mužem a trošku ženou, pak nevím, co je vlastně zač. Takže žena by se měla snažit být ženou. Je tak
mocná, je mocná jako Matka Země, která snese všechno možné a může dát to nejlepší, co v ní je. Nesmírně obětavá, neobyčejně
dávající, shovívavá, milující, odpouštějící. Když si muži rozvinou ženské kvality, pak se stanou světci. Ale ne ženské kvality, že
budou běhat za ženami. To není tento druh nesmyslů. Musí být vírové - hrdinové, musí být stateční. Musí být stateční, ale
zároveň musí rozvinout milosrdenství, smířlivost. Ale myslím, že je to v Německu přesně naopak. A také jsem objevila, že mezi
západními sahadžajogíny je to velmi běžná situace, která pokračuje. Ženy si rozvíjejí hrozná ega. I v Indii ženy pracují. Dělají
všechno. Od nepaměti máme velké, velmi známé řečnice. Ale neměly ego. Moje matka měla doktorát v době, kdy měly jen dvě
nebo tři ženy takový diplom, ale nikdy jsem neviděla, že by měla nějaké ego. Moje dcery, jedna z nich studovala architekturu a
také výzdobu interiéru - nyní nepracuje, protože její manžel vydělává dost, ale vytváří domy pro ostatní, maluje domy ostatním,
pomáhá ostatním zdarma. A má podobné přátele. Čeho tedy žena může dosáhnout? Má kolem sebe více lidí, lidské síly. Má
kolem sebe více lidských bytostí. A jaký je potenciál mužů? Mají k zaplacení všechny účty za dům, musí platit pojištění, opravy
auta. Nechte jim dělat tu špinavou práci. Ženy dostávají všechny láskyplné dopisy od dětí, manžela, od všech. Jsou milovány. Je
o ně pečováno. Teď, protože se staly mužskými, tyto výhody nemají. Například dříve, když žena nastoupila do autobusu, tak jí
uvolnili místo. Teď to nikdo nedělá. Jednou jedna stará žena cestovala a seděl tam jakýsi mladík. Řekla jsem: „Proč ji nepustíš
sednout?“ Řekl: „Proč bych měl? Má kalhoty, já mám také kalhoty.“ Ta stará paní měla na sobě kalhoty, tak řekl: „Proč bych ji měl
pouštět sednout, nosí kalhoty, já mám kalhoty, tak v čem je rozdíl?“ Takže takové jsou naše výhody a výsady, které ztrácíme tím,
že se z nás stávají muži. A co získáváme? Co z toho máme? Skutečně si myslím, že právě naopak, v současnosti jsou ženy
daleko většími otroky mužů, než bývaly dřív. Velice se znepokojují. Řekněme, že je tu sahadžajogínka, která je velmi zle napadená
a má jisté problémy. První, o čem bude přemýšlet, je: „Ó, Bože, teď mě můj manžel opustí, vezme mi děti, co si počnu?“ Vůbec



nepomyslí na Sahadža jógu. Ale setkala jsem se s neobyčejnou ženou, musím říct, že to byla skutečná žena. Řekla: „Matko, jsem
schizofrenička, a tak chci odejít ze Sahadža jógy. Rozvedu se, nechci vidět své děti, Sahadža jóga je mnohem důležitější než já,
můj manžel a děti.“ „To je žena,“ řekla jsem. Řekla: „Jsem schizofrenička od dětství. Teď jsem to objevila a vrací se to.“ Většinou
se ale ženy strachují samy o sebe. „Ó, Bože, budu muset opustit svého muže,“ což znamená, že parazitují na svém muži. „Budu
muset opustit své děti.“ Ale co takhle opustit Sahadža jógu? Když si budete myslet, že je Sahadža jóga to nejdůležitější, můžete
se zbavit i své schizofrenie. Proč by vám měl Bůh pomáhat? Přemýšlíme jako obyčejné ženy, samy o sobě, strachujete se jen
samy o sebe. Ne o Sahadža jógu. To stejné s některými muži, ale muži nejsou tak vystrašení, protože si myslí, že dokážou stát na
svých. Ženy by také měly vědět, že teď jsou sahadžajogínky, že jsou sahadžajogínky a Matka se o ně postará. Ale pokud si děláte
starosti jen samy o sebe, svého muže, svůj dům, své děti, pak jste ztracený případ, nejste už více ženou. Tohle není projev dobré
ženy. Žena je ta, kdo miluje všechny děti. Má ohromnou schopnost milovat. Ale pokud se stane lakomou, pokud se stane
malichernou, pak to není žena. Říkala jsem vám o svých vnučkách. Zeptala jsem se jich: „Čím chcete být?“ Byly velmi malé.
Odpověděly: „Chceme být pečovatelky nebo letušky.“ Zeptala jsem se: „Proč? Co je na té práci tak skvělého?“ Řekly: „Babičko, jen
v těchto dvou zaměstnáních může dávat lidem jídlo, nikde jinde lidi nepohostíš.“ Ta radost z podávání jídla je větší než psaní
dokumentů na úřadě. Rozhodně, to vám řeknu! Víte, psát v kanceláři dokumenty je hrozná práce. To je lepší něco dobrého uvařit,
přemýšlet, kolik lidí bude jíst a těšit se tím, spíš než dělat takovou mizernou práci. Ale ženy ztratily hlavu, nejsou rozumné.
Zhlouply. A tak musíte být v Německu velmi opatrné. V Rakousku musíte být velmi opatrné. Rakouské ženy jsou skvělé, ale
německým ženám bych řekla, aby se nepokoušely stát muži. Předně, nejlepší způsob, jak to zastavit, je příliš nemluvit. Když
začnete mluvit jako muži, tak do vás vstoupí všichni bhúti a budete mluvit už jen jako muži. A pak uvidíte, jak se řídí muži. My,
indické ženy, víme mnohem lépe než vy, jak ovládat své muže. Proč nemáme rozvody? Proč nemáme problémy? Hádáme se,
dobře, to nevadí, ale naši muži neběhají za jinými ženami. Neparádíme se... chci říct - ne tolik, nechodíme ke kadeřníkům,
nemáme ty kosmetické pomůcky apod. Rozviňte tedy vlastní sebeúctu. Jste šakti, jste silou. Když uděláte ze svých mužů trosky,
tak jaké budete mít děti? Jenom trosky. Važte si jich. Udělejte z nich muže, těšte se jejich mužností. Pak vás nikdy neopustí. Mezi
vámi dvěma neexistuje žádné soupeření. Zjistila jsem, že hlavním současným problémem v Německu je, že ženy ztratily své
vnímání. Rozhodně to cítím u německých žen. Dejte se na hudbu, na umění. Je tolik možností. Na koho dnes vzpomínají?
Všimněte si toho. Koho vzpomínají? Hudebníky, Mozarta. Každý vzpomíná na Mozarta, dokonce najdete Mozarta i na čokoládě.
Nevím, jestli chudák někdy nějakou čokoládu vůbec jedl. Anebo si pamatují, podívejte se zde, mají tu Michelangela nebo
Leonarda da Vinciho anebo někoho podobného. Nikdo si nepamatuje, kdo byl tehdy úředníkem, běhajícím se složkami sem a
tam. Takže ženy mají něco, díky čemu mohou mít věčnou hodnotu, to by měly rozvíjet. Tou největší věcí je, že žena může milovat
a milovat a milovat. Když se ale stane sobeckou a egoistickou, začne se strachovat o sebe, pak v její lásce není žádná krása.
Dnes jsem se věnovala výhradně tomuto, protože mne dnes uctíváte jako Kartikéju. Kartikéja byl synem Párvatí Umy, která byla
matkou těchto dvou dětí - Ganéši a Kartikéji. A jednou rodiče, Šankara a Párvatí, řekli: „Kdo z vás dvou objede Matku Zemi, jako
první, dostane zvláštní dárek.“ Takže Kartikéja byl mužskou silou, naprosto, a řekl: „Dobře, vyrazím na svém dopravním
prostředku," což byl páv. A Ganéša si řekl: „Jen se na mě podívejte, jsem malý chlapec, nejsem jako on a za povoz mám jen
malou myš. Jak to jen zvládnu?“ Pak si ale pomyslel: „Moje Matka je větší než celý Vesmír. Kdo je tato Matka Zem?“ Takže
Kartikéja byl pryč na okružní cestě kolem Matky Země. A Šrí Ganéša třikrát obešel svoji Matku. A dostal tu cenu! Pro své
mateřské kvality je pro něj totiž tou největší, dokonce větší než Sadášiva. Ale kupodivu právě toto Sadášivu těší. Když si vážíte
své Matky a mateřství v sobě. Svého ženství. „Kde jsou ženy uctívání hodné a uctívané, tam sídlí Bůh.“ Ženy jsou velice důležité.
Jistěže musím vinit i západní muže. Způsoby, jakými zle zacházejí se svými ženami, jak jim brání ve víře, stále je ponižují. Chci
říct, v Indii toto dělají muslimové, ale tam jsou ještě důmyslnější agresoři, šli na to zcela po zlém, všechny ponižovali. Na tom
nezáleží. I přesto, odpusťte jim a zkuste být ženami. Velice silnými. Silami ženy jsou síly lásky, což jsou síly Boha. A ty byste měly
používat namísto síly hádavého intelektualismu a všech těch nesmyslů. Neplýtvejte tím svou energií. Byla bych ráda, kdyby se,
obzvláště z německých sahadžajogínek, stávaly více a více dámy. Neznamená to pouze dobře vařit, ale je to i o postoji k životu.
Přemýšlet širším způsobem, že celá Sahadža jóga závisí na vaší schopnosti milovat. Musíme být neobyčejně milující,
neobyčejně laskavé, starající se o sahadžajogíny, dávající jim všechnu možnou radost. Jinak se z nich v této zemi mohou stát
něco jako upírky. Buďte tedy velmi opatrné a mužům bych taktéž řekla, jestliže jsou tu skutečné ženy, musíte si jich vážit, musíte
jim dát všechny výsady, starat se o ně. Ony se starají o děti, ale vy jim poskytněte všechnu podporu, všechny peníze, které
potřebují. Nechtějte po nich účty, nechte je to zvládnout. Nanejvýš zchudnete, což se i tak stalo. Ale nejdříve si všímejte, jaký je
jejich vztah k Sahadža józe. Viděla jsem, že v rodinách, kde se o kasu starají ženy, dostaneme na Sahadža jógu vždycky mnohem
více peněz, než z domácností, kde se o kasu starají muži. Je to velmi překvapivé. Když to mají na starosti muži, musí myslet na
své auto, musí myslet na mnoho důležitých věcí, ale když se starají ženy, tak ví, jak peníze ušetřit, což vidíte na příkladu, jak jsem



ušetřila já. Muži nikdy nic neušetří. Nikdy peníze neušetří. Jenom ženy dokáží ušetřit, ale jen když mají hlubší zájem, jinak, jsou-li
požitkářské, tak všechny peníze utratí, jdou koupit do obchodu manželovi košili, ale koupí si několik sárí pro sebe. Stává se to.
Když ale mají širší zájem, když mají vyšší zájem, mohou používat peníze tak rozumně, že budou mít vždy peníze na útratu pro
druhé. Jak to dělám já? Cokoliv mi manžel dá na domácnost, což je docela dost, musím říct, ale přesto šetřím tak, jdu na hlavní
trhy, kupuji věci odtamtud, snažím se šetřit peníze na tom a tom, ušetřit na svém oblečení. Poprvé jsem si dala svetry do kvalitní
čistírny. Takto šetří žena a pak utrácí pro všeobecné dobro. Protože to ji učiní skutečně spokojenou. Když si vyvine tento druh
vyváženého pohledu na manželský život, na společenský život, budeme v tomto světě ideálními lidmi. O škole jsem to také řekla
velice jasně. Jestli o tom chcete slyšet... Vzali jste s sebou ten leták? Chtělo by to přečíst. Ne, nevzali. Takoví jsou muži. Sami
řekli, že by to rádi přečetli a tady to vidíte. Když požádáte muže, aby uvařili, všechno bude chybět. Tedy... Gregoire:  „Šrí Mátadží,
mohu se co nejuctivěji zeptat, jestli existuje vůbec nějaká výhoda v tom být mužem? “ Bez muže žena nemůže projevit samu
sebe. Nemůže se projevit, protože je potenciální složkou. On je kinetickou složkou. Je to zcela vystihující terminologie.
Nemůžete existovat bez muže, nemůžete. Dokonce, jestliže, máte všechnu vůni v Matce Zemi, dokud nemáte květiny, jak se
dovíte, že je v Matce Zemi vůně? Muži jsou nejdůležitější. Co by jinak dělaly? Všechna jejich energie by vyšla vniveč. Takže
jestliže jsou ženy Matkou Zemí, vy jste květinami. V čem je výhoda? Jste lidmi, které každý vidí. Gregoire: Běhat kolem dokola
jako Kartikéja. Co naděláte? Jste takoví. Nedokážete sedět doma. Dokonce, ani když jedete vlakem. Jakmile zastaví vlak, zjistíte,
že všichni muži jdou ven z vlaku. Nemohou sedět. Řekla jsem manželovi: „Co to je, že neustále utíkáš z domu ven? Proč nemůžeš
chvíli posedět v domě? Musíš si sednout.“ Tak řekl: „Ne, u nás, jestliže nějaký muž vysedává v domě, tak mu říkají ghargusna“, to
znamená pecivál, víte? Já: „Jak říkáte tomu, kdo neustále utíká z domu, gharbhagna?“ To znamená utěkář. Musí existovat něco
mezi tím. Ale je to mužské, to je v pořádku. Ale se Sahadža jógou to můžeme mezi oběma případy trošku vyrovnat. To je
Sahadža jóga - dává rovnováhu. Pak se začnete těšit společností ostatních natolik, že se těšíte v domě a těšíte se i venku.
Můžete být tedy spolu v domě a také venku. Máte stejné zájmy, protože se začínáte zajímat o stejné věci. Jako květiny, které
spadnou na Matku Zemi, ji provoní, a pak můžeme říct, že Matka Země voní. Takhle krásné to je. Dobře. Takže pro vzdělávání
jsem již dala instrukce a už jsem dříve mluvila o tom, že nebudeme dělat „haló“ kolem této Maria Montessori a dalších. Budeme
mít sahadžajogínské školy. Jsou to nesmysly, protože jsem viděla ty, co učí stylem "Maria Montessori" - ty ženy se staly
hroznými. Byla jsem překvapená množstvím ega, které si v sobě vytvořily. Takže vy se staňte sahadžajogínskými učiteli a bude to
sahadžajogínská škola. V Sydney nebo v Melbourne. V Melbourne jsme začali se školou velice pěkně a teď budou mít stejnou i v
Sydney. A otevřeně říkají, že je to sahadžajogínská škola, nikdo se nebojí. Otevřeně říkají, je to sahadžajogínská škola, a díky
tomu lidé tolik získali. Proč bychom se měli nějak schovávat? Měli bychom otevřeně říkat, že je to sahadžajogínská škola. Takže
vy, učitelé, se také staňte znalci Sahadža jógy. Musí být dobrými sahadžajogíny, sahadžajogínkami. Neměli by být egoistickými,
nemělo by v nich být žádné ego, neměli by být napadeni, kdokoliv, kdo je napadený, není pro Sahadža jógu dobrým učitelem. Není
to jako v Maria Montessori škole, že v noci učitelka pije, kouří a ráno je „učitelkou Maria Montessori“. Tady musíte být nejprve
sahadžajogínkami a jedině pak můžete učit v sahadžajogínské škole. Tuto kvalitu musíte mít, to je velmi důležité, jako je důležité,
abychom měli studenty, kteří jsou realizované duše nebo mohou dostat realizaci. Dobře, takže dnešní púdža je speciálně ke
Kartikéjovi. Kartikéja představuje významného - můžeme říct kapitána nebo vůdce všech ganů, Jako vrchní velitel. Ganéša je král,
ale On je vrchní velitel. A protože v německé povaze je všemu velet, budeme mít tuto púdžu, kde budou muži velet svému duchu
a svým mužským kvalitám a ženy budou velet svým ženským kvalitám. Velet znamená něco jiného než být pánem. Pán vlastní,
velitel nevlastní. On nevlastní, i to zmizelo, vlastnictví také zmizelo, jen tomu velíte. A do tohoto stavu teď musíme přijít - ze stavu
Šrí Ganéši do stavu Šrí Kartikéji. Naopak. Ganéša je milý, je králem, velice pěkně usazený se všemi svými silami, ano? Ve smyslu,
že tam je. Ale Kartikéja je ten, kdo velí nevinnosti, dává vám sílu tohoto velení. On velí. Po Guru púdže je lepší, když máme sílu
vést ostatní a tento velící duch přichází do mužů prostřednictvím jejich mluvení, jejich dynamičností, prostřednictvím jejich
osobních úspěchů, do žen prostřednictvím jejich síly lásky, jejich trpělivosti, prostřednictvím jejich vlídného chování, odpuštění,
soucitu. Takže nechť se dnes rozvinou tyto kvality, kterým můžeme velet, což neznamená, že to vlastníme, ale že jsme v pozici,
kdy velíme. Doufám, že jste porozuměli tomu, kdo je Kartikéja. Nechť vám Bůh žehná! Začneme púdžu. Kdo to udělal? Vy jste
vyrobila toho Ganéšu? Tak roztomilý. Jste šikovná, kéž vám Bůh žehná. Ať přijdou také Němci. Ať sem přijde více lidí z Německa.
Také ženy, samozřejmě. Ta, která vytvořila toho Ganéšu, je také z Německa? Ta by taky měla přijít omývat.Všichni, co mi psali
dopisy, abych přijela do Německa, by měli přijít umýt Má chodidla. Kéž vám Bůh žehná. Děkuji. Vyndejte tenhle. Vyndejte to. Není
potřeba. Říkáme jí Kamala. Kamala je jméno bohyně, ano? Kamal Lakšmí. Kamala. Kéž vám Bůh žehná. Můžeme si trochu
zazpívat, jsou tu ještě dvě další ženy. Hugo to ještě musí udělat. Dobře. To je ono. Nechť vám Bůh žehná. Přijďte na druhou
stranu. Kdo jsou ty ženy? Je jich tam více? Hotovo? Správně. Použijte stejnou vodu. Mohou vzít stejnou vodu, je jí tam už moc.
Teď můžeme říct tisíc jmen Kartikéji. Ne, sto osm. Myslela jsem si, že 1000 jmen je dobrý nápad, ale řekněme tedy sto osm.



Uvidíme, jak to půjde se sto osmi. Mluvte nahlas. Mluvte hlasitěji, není tomu rozumět. Ne, ještě ne. Dejte mu jiný, ať má ještě
jeden. Musí mu být rozumět, jinak to nemá smysl. V těch sto osmi jménech, pokud jste si všimli, je ukázáno, že Šrí Kartikéja je
nevinnost, která se projevuje na pravé straně, v pingala. Má silný vztah k práně. Dává vám pránu. Prána je dech - když se
nadechujeme a vydechujeme. Je tedy spjat s pravou stranou. Souvisí také s věčností - Anantari. Anantar je had - Šéša. Je
bratrem Višnua. Je tím, který je zde zastoupen jako Kartikéja. Nazývá se Anantar. Je ohněm. Je ten, kdo ve vás zapaluje
schopnost vstřebat sílu a schopnost přikazovat lidem, a také kvalitu být brilantním člověkem. Vidíte, nevinný člověk může být
brilantní. Všechny ty schopnosti jsou obsaženy v Kartikéjově svarupě, v jeho stavu. Při uctívání Kartikéji musíme vědět, že je v
nás teď probuzen. A s takovou schopností musíme bojovat. Nakonec on je Niškalanka. Je bojovník. Od Ganéši ke Kristovi a k
Niškalance. To jsou tři stupně, kterými prošla nevinnost. Od Ganéši ke Kartikéjovi a teď ke Kristovi. A od něj k Niškalance. Ve
formě Niškalanky je nevinný. Není žádná Kalanka, není na něm ani skvrnka, nic. Je úplně čistý, bezvadný. Také je plamenný. Má
všechny kvality Ékadéša rudry. Je to jedenáct vlastností nebo sil Šrí Šivy, které mohou zabít… Má tedy schopnost zabít a zničit,
co je zlé. Dává požehnání a odvahu svým stoupencům. To je poslední inkarnace, nazývaná Kalki. Běžně ji říkáte Kalki, ve
skutečnosti je to Niškalanka. Je to bílý kůň. Je to Kartikéja, kdo sedí na bílém koni. Nevinnost ve vás roste do úrovně Kartikéji. To
se dnes stalo v této zemi, Deutschland ji říkáte, kde se Kartikéja ve vás musí narodit, probudit se. Kéž vám Bůh žehná. Teď
můžete zpívat nějaké písně, pokud chcete, jako "Já Déví Sarva Bhútéšu", jakékoli chcete. Ráda bych sem pozvala sedm vdaných
žen na pomoc. Nejprve by mohly přijít holčičky, pokud tu nějaké jsou. Ať přijdou malé dívenky. Trošku později, až Mi budete dávat
girlandu, ano? Teď mají přijít dívky. Kde jsou? Všechny mají přijít. Kdo jsou tady ty další dívky? Dobrá, pojďte. Ano, pojďte. Vy
také, vy oba. Dobře, vy také pojďte, oba. Sedněte si. Pokud je tu neprovdaná dívka, dospělá - prosím, přijďte. Někdo, kdo ještě
není provdán. Přijďte. Odstraňte to asi, požádejte někoho, aby to odstranil. Gregoire: "Šrí Mátadží, než zazpíváme chvalozpěv k
bohyni, rádi bychom Ti přečetli upravenou verzi Otčenáše." "Matko naše, jenž jsi na zemi, posvěť se jméno Tvé, přijď království
Tvé, buď vůle Tvá na zemi jako je i v nebi, Své božské vibrace dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim
viníkům a neuveď nás do máji, ale zbav nás všeho zlého, neboť Tvůj je Otec, děti i sláva na věky věků. Amen. Tak sladké.
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View online.

19860803 - O Matce Zemi

Jak víte, Matka Země se ohromnou rychlostí otáčí, ale bez Její gravitace bychom tu nemohli existovat. Kromě toho tu působí
obrovský atmosférický tlak. Ona rozumí, myslí, koordinuje a tvoří. Toto si můžete uvědomit, jen pokud jste realizované duše.
Viděli jste, jak vsakuje vaše negativity, když na Ní stojíte bosýma nohama a projevujete Jí úctu a žádáte Ji, aby vysála vaše
negativity se světlem před vámi, před Mou fotografií. Ona Mě zná. Protože Ona je Moje matka. Ona je, můžeme říci, vaše babička,
a proto vás vyživuje, proto se o vás stará. Když časně ráno vstaneme a položíme na Ni chodidla, musíme říct: „Matko, prosím,
odpusť nám, že se Tě dotýkáme svými chodidly.“ Ale to nevadí, děti se mohou matky dotýkat chodidly nebo rukama, na tom
nezáleží. Ona však stvořila tělo Šrí Ganéši. Ona je ta, která se v nás projevuje jako Kundaliní. Ona sama se spirálovitě pohybuje
kolem Slunce. Slunce se také pohybuje nahoru a dolů, zatímco Ona se po spirále pohybuje kolem něj. Ale protože pohyb obou
těles je relativní, pohyb Slunce nevidíme. Vztahy mezi Matkou Zemí a všemi ostatními hvězdami, planetami a souhvězdími jsou s
velkou péčí udržovány stálé a proměnné. Když mluvíme o materialismu, jdeme svým chováním proti Matce Zemi. Místo
abychom se poučili z Jejích subtilních kvalit, snažíme se Ji vykořisťovat, kopat Ji, použít Ji pro své sobecké účely. Co pro nás
dělá? Vytváří tyto nádherné plody, které můžete jíst, vytváří nádherné stromy, abyste mohli vyrábět nábytek, stavět pěkné domy.
Dává vám zelenou trávu, aby zklidnila vaše nervy. Spoustu řek a obrovských oceánů nese na své bytosti. Je vždy větší než
největší z Jejích oceánů. Ona je tak velkolepá, a co děláme my Jí? Plně Ji využíváme, bez rozlišování. Tím se vyvolá reakce.
Krásný přírodní cyklus se naruší naším agresivním přístupem a absencí rozlišování. Sama Matka Země z toho nedělá nic, nebo
skoro nic. Začne však působit éter a máte problémy; říkáte tomu kyselé deště, umělé hmoty, všechny možné problémy,
způsobené jejich neuváženou výrobou. Když jsme začali vyrábět stroje, nebyla v tom rovnováha. Začali jsme vyrábět stroje jako
šílenci. Důsledkem je, že jsme se nyní stali otroky strojů. Nic už neumíme udělat vlastníma rukama. Kvůli strojům je velká
nezaměstnanost. Mnohokrát jsem říkala, že stroje jsou tu pro nás, ne my pro ně. Ale dnešní situace je velmi odlišná, stali jsme se
úplnými otroky strojů - a opět díky nedostatku rozlišování. Je to pořád tatáž nerovnováha. Matka Země nás učí rovnováze. Kdyby
Ona nebyla v rovnováze, byli bychom všichni zničeni. Učí nás přitažlivosti. Učí nás, jak být pro druhé přitažliví, aniž by o tom ten
druhý člověk věděl nebo to cítil. Bez zotročování, bez manipulování, bez vyžadování něčeho na oplátku. Jen přitahovat a dávat,
bez očekávání. Ona dává bez jakýchkoli očekávání, ať ji respektujeme nebo ne, ať se k Ní chováme pěkně nebo ne, Ona nám
dává.

http://amruta.org/?p=22348


1986-0803, O působení Matky Země (4 min)

View online.

19860803 - O působení Matky Země

Jak víte, v Los Angeles a na všech místech na západním pobřeží Ameriky je stále velké sopečné nebezpečí. Usadilo se tam
mnoho různých guruů a praktikuje se tam hodně černé magie. Je tam dokonce čarodějnictví, které má oficiální statut. Jsou
oficiálně zaregistrovaní. Nikomu to nevadí, protože přece máme svobodu dělat všechny možné ďábelské věci. Ve jménu lidské
svobody dělají různé strašlivé věci. A proto Matka poskytne lhůtu. Vždy je to kolektivní lhůta. To si pamatujte, vždy je to kolektivní
lhůta, když však ale Síta chtěla opustit Šrí Rámu, Země se otevřela a vzala ji do svého nitra. Toto je přijetí Matky. To není ničení
nebo výbuch. Nicméně výbuch poškozuje kolektivně a někdy jsou zabiti i nevinní lidé. V božském jazyce smrt neexistuje. Ti, kdo
zemřeli, se mohou narodit znovu. Někdy však může být smrt použita k potrestání lidí, k jejich zničení, odsunutí ze scény. To je to,
co dělá Matka Země. Někdy může být Její hněv tak strašný, že doslova dokáže zničit tisíce a tisíce mil země a mnoho lidí, kteří
byli extrémně bezbožní a nekolektivní. I v Sahadža józe ty, kteří nejsou kolektivní, kteří zkouší být nekolektivní, Matka Země
trestá. Ale velmi diskrétním způsobem, kterému musí porozumět. Mohli bychom také říci velmi subtilním způsobem. Když se
sahadžajogíni začnou chovat nekolektivně a říkat: „Toto je můj dům, můj domov, moje soukromí, moje žena, moje dítě, moje věci,
nemohu přijít na púdžu, protože mám tento problém, nemohu udělat tuto práci pro Sahadža jógu, protože mám tamten problém,
“ když tedy začnou být nekolektivní, pak se Matka Země, která v nás přebývá jako Kundaliní, velmi subtilním způsobem rozruší. A
když se rozruší, začne se chovat způsobem, který může být pro lidi velice nebezpečný.

http://amruta.org/?p=22349


1986-0803, Šrí Bhúmi Déví púdža, 03/08/1986, Cabridgeshire, Anglie

View online.

Šrí Bhúmí Déví púdža, 3/8/1986, Cabridgeshire, Anglie Dnes jsme se tu shromáždili, abychom udělali púdžu k Matce Zemi.
Nazýváme ji Bhúmi púdža, Šrí Dhara púdža. Říká se jí Dhara. Jak víte, „dha“ znamená udržovat. Rá-dha - ta, která udržuje energii,
se nazývá Rádha. A Dhara, což je ta, která je samotnou podporou, ta, která nás podporuje. Žijeme na Ní. Jak víte, Matka Země se
ohromnou rychlostí otáčí, ale bez Její gravitace bychom tu nemohli existovat. Kromě toho tu působí obrovský atmosférický tlak.
Ona rozumí, myslí, koordinuje a tvoří. Toto si můžete uvědomit, jen pokud jste realizované duše. Viděli jste, jak vsakuje vaše
negativity, když na Ní stojíte bosýma nohama a projevujete Jí úctu a žádáte Ji, aby vysála vaše negativity se světlem před vámi,
před Mou fotografií. Ona Mě zná. Protože Ona je Moje matka. Ona je, můžeme říci, vaše babička, a proto vás vyživuje, proto se o
vás stará. Když časně ráno vstaneme a položíme na Ni chodidla, musíme říct: „Matko, prosím, odpusť nám, že se Tě dotýkáme
svými chodidly.“ Ale to nevadí, děti se mohou matky dotýkat chodidly nebo rukama, na tom nezáleží. Ona však stvořila tělo Šrí
Ganéši. Ona je ta, která se v nás projevuje jako Kundaliní. Ona sama se spirálovitě pohybuje kolem Slunce. Slunce se také
pohybuje nahoru a dolů, zatímco Ona se po spirále pohybuje kolem něj. Ale protože pohyb obou těles je relativní, pohyb Slunce
nevidíme. Vztahy mezi Matkou Zemí a všemi ostatními hvězdami, planetami a souhvězdími jsou s velkou péčí udržovány stálé a
proměnné. Když mluvíme o materialismu, jdeme svým chováním proti Matce Zemi. Místo abychom se poučili z Jejích subtilních
kvalit, snažíme se Ji vykořisťovat, kopat Ji, použít Ji pro své sobecké účely. Co pro nás dělá? Vytváří tyto nádherné plody, které
můžete jíst, vytváří nádherné stromy, abyste mohli vyrábět nábytek, stavět pěkné domy. Dává vám zelenou trávu, aby zklidnila
vaše nervy. Spoustu řek a obrovských oceánů nese na své bytosti. Je vždy větší než největší z Jejích oceánů. Ona je tak
velkolepá, a co děláme my Jí? Plně Ji využíváme, bez rozlišování. Tím se vyvolá reakce. Krásný přírodní cyklus se naruší naším
agresivním přístupem a absencí rozlišování. Sama Matka Země z toho nedělá nic, nebo skoro nic. Začne však působit éter a
máte problémy; říkáte tomu kyselé deště, umělé hmoty, všechny možné problémy, způsobené jejich neuváženou výrobou. Když
jsme začali vyrábět stroje, nebyla v tom rovnováha. Začali jsme vyrábět stroje jako šílenci. Důsledkem je, že jsme se nyní stali
otroky strojů. Nic už neumíme udělat vlastníma rukama. Kvůli strojům je velká nezaměstnanost. Mnohokrát jsem říkala, že stroje
jsou tu pro nás, ne my pro ně. Ale dnešní situace je velmi odlišná, stali jsme se úplnými otroky strojů - a opět díky nedostatku
rozlišování. Je to pořád tatáž nerovnováha. Matka Země nás učí rovnováze. Kdyby Ona nebyla v rovnováze, byli bychom všichni
zničeni. Učí nás přitažlivosti. Učí nás, jak být pro druhé přitažliví, aniž by o tom ten druhý člověk věděl nebo to cítil. Bez
zotročování, bez manipulování, bez vyžadování něčeho na oplátku. Jen přitahovat a dávat, bez očekávání. Ona dává bez
jakýchkoli očekávání, ať ji respektujeme nebo ne, ať se k Ní chováme pěkně nebo ne, Ona nám dává. Ale pokud se opravdu
rozzlobí jako v... ... slyšeli jste, že v Mexiku způsobila erupci. Vy víte, co se děje v Mexiku, o tom jsem vám říkala už dávno. Že tam
praktikují nejrůznější druhy černé magie, vyrábějí různé drogy. Kolumbie dělá totéž. Pokud děláte všechny tyto věci, abyste lidem
ublížili, pak se Ona pustí do sopečné činnosti. Pak vybuchne sopka. Jak víte, v Los Angeles a na všech místech na západním
pobřeží Ameriky je stále velké sopečné nebezpečí. Usadilo se tam mnoho různých guruů a praktikuje se tam hodně černé magie.
Je tam dokonce čarodějnictví, které má oficiální statut. Jsou oficiálně zaregistrovaní. Nikomu to nevadí, protože přece máme
svobodu dělat všechny možné ďábelské věci. Ve jménu lidské svobody dělají různé strašlivé věci. A proto Matka poskytne lhůtu.
Vždy je to kolektivní lhůta. To si pamatujte, vždy je to kolektivní lhůta, když však ale Síta chtěla opustit Šrí Rámu, Země se
otevřela a vzala ji do svého nitra. Toto je přijetí Matky. To není ničení nebo výbuch. Nicméně výbuch poškozuje kolektivně a
někdy jsou zabiti i nevinní lidé. V božském jazyce smrt neexistuje. Ti, kdo zemřeli, se mohou narodit znovu. Někdy však může být
smrt použita k potrestání lidí, k jejich zničení, odsunutí ze scény. To je to, co dělá Matka Země. Někdy může být Její hněv tak
strašný, že doslova dokáže zničit tisíce a tisíce mil země a mnoho lidí, kteří byli extrémně bezbožní a nekolektivní. I v Sahadža
józe ty, kteří nejsou kolektivní, kteří zkouší být nekolektivní, Matka Země trestá. Ale velmi diskrétním způsobem, kterému musí
porozumět. Mohli bychom také říci velmi subtilním způsobem. Když se sahadžajogíni začnou chovat nekolektivně a říkat: „Toto
je můj dům, můj domov, moje soukromí, moje žena, moje dítě, moje věci, nemohu přijít na púdžu, protože mám tento problém,
nemohu udělat tuto práci pro Sahadža jógu, protože mám tamten problém, “ když tedy začnou být nekolektivní, pak se Matka
Země, která v nás přebývá jako Kundaliní, velmi subtilním způsobem rozruší. A když se rozruší, začne se chovat způsobem, který
může být pro lidi velice nebezpečný. Majetnictví není vlastností Matky Země, Ona nikoho nevlastní. Například, jestliže jste Ind,
můžete odjet do Anglie, můžete jet, kam chcete, můžete žít kdekoli. Ona nikoho nevlastní, to jenom my, lidé, jsme tento svět
rozdělili na různé státy a různá místa. To vše je úplná hloupost. Je jenom jeden svět. Je jen jeden svět, který stvořil Bůh.
Nestvořil... je to tu malinko nepohodlné. Už je to lepší. Ona nevytvořila žádné národy. Jsou tu jen rokle, kterými protékají velké
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řeky. Někde, tam, kde se zvedla, máme hory. To jsou Její rozličná zvlnění a různé rozmanitosti, aby tu prostě byla krása. Kdyby
byl celý svět jako plešatá hlava nějakého pána, co by se s námi stalo? Především bychom z Ní, myslím, všichni sklouzli. Nebo co
by se stalo, kdyby tu všude kolem nebylo nic než les nebo byly všude kolem jen hory nebo jen řeky? Aby vytvořila krásu, použila
všechny tyto věci, aby nás učinila šťastnými, aby nám dala radost, aby nás potěšila. Vytvořila pro nás toto krásné jeviště. A co
děláme my? Rozdělili jsme Ji na části, toto je moje země, toto je vaše země, toto je jejich země. Když zemřeme, co bude naší
zemí? Všichni jsme mrtvá těla, ať už jste pohřbeni v kostele nebo pod širým nebem, všichni jste v Matce Zemi. Naší zemí je
Matka Země. Musíme tedy pochopit, že toto tělo je vytvořeno z Matky Země, do které se musí navrátit, a je od nás hloupé myslet
si, že patříme tomu či onomu státu. Samozřejmě je to jedna z největších kuriozit Máje, že to lidé vědí, ale stále tomu nechtějí
uvěřit. Je tolik pravd, které znají, kterými jsou si jisti, znají je, ale nechtějí jim věřit. Nebo jim věří, ale nechtějí je přijmout. A i když
je přijmou, nechtějí o tom vědět. Je to legrační lidská iluze - vždyť oni vědí, že nám nic nepatří. Přišli jsme na Zem s rukama takto,
a když budeme odcházet, všechno bude takto. Navzdory tomu, přesto, že to víme, si se sebou stále hrajeme, podvádíme sami
sebe a snažíme se věřit tomu, že jsme z nějakého státu: „Já jsem tento stát, jsem tak velký a tak dále.“ Lidské bytosti se však
narodily v určitých zemích dříve než v jiných. To samozřejmě způsobilo rozdíly v tradicích a v chápání života, který je lidským
životem. Umění zůstává stejné, ale toto se mění. Klima se může lišit, a proto můžeme mít odlišné druhy ovoce. Je to vše o
přizpůsobení se, sladění. V celém plánu je tak dobré sladění, žádná hádka, žádný problém, jen další odlišnost. Kdyby se banány
pěstovaly po celém světě, kdo by o ně stál? Například, když dáte banány Indům, budou se smát. Ale pokud jim dáte jablka,
řeknou: „Ó, jablka, počkej!“ U Angličanů je to naopak. Když někomu budete chtít dát jako dárek jablko, vrhnou na vás pohled, který
říká: „Co se mu stalo?“ Toto je tedy jeden z Jejích způsobů hry, kdy vám dává různé klima, různou úrodu, abyste se mohli těšit
různými věcmi. Kdyby tu nebyla rozmanitost, neměli byste se čím těšit. Tolik vám rozumí, nakolik ale my rozumíme Jí? Pro
sahadžajogína je důležité pochopit, že si odsud s sebou nic nevezmeme. Je to všechno jen hlína. Hlína tu zůstane a pak zmizí
navěky věků. Co si s sebou chceme odnést? Co s sebou budeme mít? Vždy je to jenom naše evoluce, a nyní je to náš Duch. Jsme
tedy Duchem. Nejsme ani to, ani ono. To, co jsme, jsme Duch a nejsme naprosto nijak poskvrněni ničím, čemu se říká hmota.
Měli bychom proto vidět esenci Matky Země, to, že Matka Země používá svou hmotu k tomu, aby ostatním dávala radost. A když
Ji vy používáte tak, aby ostatním dávala radost, pak jdete po Její cestě. Naproti tomu, pokud se Ji pokoušíte vykořisťovat, je to
jako hloubit jámy nebo kopat v té, která je vaší Matkou! Jestli Ji budete rozdělovat na části, bude to jako byste Její tělo řezali na
kousky. Všechny tyto lidské postoje a přístupy jdou proti Matce. Nejhorší, úplně nejhorší však je, že nerespektujeme Šrí Ganéšu
ve svém nitru. Šrí Ganéšu, kterého stvořila Matka Země. Že si Šrí Ganéši, který je nevinností v nás, nevážíme. Nevážíme si
nevinnosti, která k nám přišla. To, jak jsou týrány, masakrovány a zneužívány děti, je neuvěřitelné! Jak to, že se lidé nebojí, že
jednoho dne může v této zemi, kde se s dětmi zachází takto, vybuchnout obrovská sopka? V takovém případě Matka Země zničí
všechny lidské bytosti, které se chovají tímto způsobem, a všechny ty líbezné děti vezme na Svůj klín a nechá je narodit se znovu
někde jinde. Je velice důležité pochopit, že dokud si nezačneme vážit Šrí Ganéši ve svém nitru, své nevinnosti a cudnosti,
nemůžeme si dovolit nazývat se sahadžajogíny. Tím je třeba začít. To je první krok k našemu vzestupu. Nemůžeme se bavit o
ničem jiném, dokud nebudou v Matce Zemi položeny tyto základy. A proto jsem se dnes rozhodla, že budeme mít v Anglii Bhúmi
púdžu. Doufám, že díky tomu si v této zemi začnou nevinnosti vážit, milovat ji, chránit a vyživovat. Díky tomu se v dospělých
lidech probudí nevinnost, budou si své nevinnosti a své cudnosti vážit víc než čehokoli jiného. Touto Bhúmi púdžou vzdáváme
úctu esenci Matky Země, která je Kundaliní v nás. Tím projevujeme úctu také své realizaci. Doufám, že to, co dnes udělám,
dokáže tuto zemi proměnit do její skutečné podoby, kterou nazývám Srdce Vesmíru. Doufám, že díky tomu Matka Země rozpustí
kamenná srdce této země a přemění je v nádherné lotosy, ve voňavé květy kopretin všude kolem. Nechť vám Bůh žehná! Dnešní
púdža bude velice malá. Nebudeme mít dlouhou púdžu. Bude to jen Šrí Ganéša púdža a Gauri púdža, nebude to moc dlouhá
púdža. Důležité je, že dnes byste se všichni měli s plnou pozorností posadit, dát levou ruku ke Mně, pravou na Matku Zemi,
pravou ruku na Matku Zemi. Jestli sedíte na židli, dejte levou ruku ke Mně a pravou směrem k Matce Zemi.



1986-0818, Rakša Bandhan 18/08/1986, (nekontrolováno), Hampstead, Anglie

View online.

Dnešní den je velmi šťastným a velmi příznivým dnem pro nás všechny, kdy musíme našim bratrům nabídnout šňůrku pro jejich
ochranu. Už jsem vám pověděla příběh Alexandra Velikého. Kolik z vás ho neslyšelo? Zvedněte ruce. Podívejme! Není možné!
Dobrá. Povím vám tedy příběh o Alexandrovi. Jste velmi chytří, Já vím. Dobrá. Příběh o Alexandrovi je tedy o tom, že Alexandr
Veliký napadl Indii, víte, dávno před tím, než se narodil Buddha. Nebo můžeme říci… Ne, až po narození Buddhy. A přišel s
úmyslem podrobit si celou Indii. Byl to velmi mocný muž. Ale Bůh to možná nechtěl, takže byl nakonec poražen a jeden král,
zvaný Puru, ho zajal. Alexandr byl ženat s Indkou. A v době, kdy byl tím králem vězněn, to byl den tohoto Rakša Bandhanu. Ten
samý den. Takže, protože byla mazaná, položila jednu takovou šňůrku na malinký talíř a přikryla ji nějakou hezkou látkou a
poslala ji králi Puruovi na jeho dvůr. Když mu ji na dvůr donesli a dali mu ji, musel si ji vzít. Protože to byl den Rakša Bandhanu. A
v tento den ten, kdo vám pošle tuto šňůrku, se stane vaším bratrem. Tak se pak zeptal: „Kdo je má sestra?“ Oni řekli: „Manželka
Alexandra.“ A on se na sebe rozzlobil. Protože manžel sestry je v Indii považován za velmi významného. Tak spěchal do vězení,
padl rovnou na kolena a žádal ho o prominutí. Řekl: „Pane, je mi líto, nevěděl jsem, že jste manžel mé sestry." Alexandr: „Co?“ Král
Puru: „Ano, jste. A já se omlouvám! Velmi se za to omlouvám, že jsem vás takto uvěznil a dal sem za mříže. Bylo to z mé strany
velmi špatné.“ Choval se tak kajícně, že Alexandr vůbec nic nechápal. Nejen to! Vzal ho zpět a posadil ho na trůn, svůj vlastní
trůn. A řekl: „Teď tu vládni ty, nebudu nic namítat. Budeš zde skutečným králem a ze mě se musí stát něco jako tvůj poddaný.“
Alexandr na něj pouze hleděl. A řekl: „Já… já to nechápu.“ A když se vrátil domů, vracel se domů… s velkou spoustou věcí, které
mu král dal. Dal mu šperky, dal mu sárí, oblečení a všechny různé věci plus koně a slony. A když dojel domů, zjistil, že se na něj
jeho žena skrze dveře usmívá. Řekl: „Co se to děje?“ Řekla: „Cožpak nechápeš?“ On řekl: „Ne, nechápu to, tihle Indové jsou
zvláštní lidé. Víš, jsem pro ně tak nebezpečný - on mě vsadí do vězení a pak mě osvobodí. Prostě tyhle Indy nemůžu pochopit.
Jak to mohou udělat někomu, kdo je tak nebezpečný?“ Ona se usmála a řekla: „Podívej, dnes je den Rakša Bandhanu, a tohle je
šňůrka, kterou jsem mu poslala. A protože mu byla uvázána, stal mým bratrem a musel tě osvobodit. Protože jsi můj bratr.“
(manžel) Byl tak vystrašený. Řekl: „To by stačilo, jedu domů! Protože těmhle Indům, kteří nechají odejít vězně jenom kvůli sňůrce,
nemůžete vládnout, jsou velmi složití." Nemohl to pochopit. Někdo to může přeložit do italštiny, protože jsou tu i Italové. Můžete
to udělat později. Ten příběh jim můžete převyprávět v italštině. Takže, takhle to je. Je to tak důležité. Pokud je v tento den na
vaše zápěstí uvázána šňůrka, stáváte se bratrem a sestrou. A v Sahadža józe je bratrství to nejdůležitější. Je to naše vzájemné
přátelství. Když jste velmi dobrými bratry a sestrami, tak se v první řadě zlepší vaše levá Višudhi. Levá Višudhi tady. Trpíte na
levou Višudhi, protože nemáte náležité bratrsko-sesterské vztahy. Není to tak, že musíte mít svou vlastní sestru, ale tak, že
kterákoli žena, sahadžajogínka, je vaše sestra. Kromě vaší manželky. Je to o vnímání tohoto vztahu. Dokud a pokud uvnitř sebe
nerozvineme tyto čisté pocity, nemůžeme vypracovat Sahadža jógu. Sahadža jóga nebude fungovat. Vím, je poměrně obtížné
tohle strávit, ale je to fakt. Musíte se ve svém srdci cítit čistí a nevinní. Podívejte, je nás tolik sahadžajogínů pohromadě, žijeme v
ášramech. A nemáme problémy. Ale kdybyste začali s těmito problémy, že tamta dívka uteče s tamtím chlapcem, další chlapec
uteče s tamtou dívkou, tak byste ani nevěděli, s kým dnes vlastně žije. A tyhle problémy mohou být vyřešeny pouze, pokud
správně pochopíte vztah mezi sestrou a bratrem. A to je naše dharma. To je naše valence. Že bychom měli vědět, že máme
bratra, který je náš rakhi-bratr, a všichni ostatní jsou také naši bratři. Musí zde existovat čistý vztah mezi bratry a sestrami a
samozřejmě, máte svou vlastní ženu, která je vaší soukromou záležitostí. V Sahadža józe by mělo být něco jako „soukromí“, a to
by měla být jediná věc, která je pro vás „privátní“, že jste manžel a manželka. Všechno zbylé je kolektivní. A musíme spolu žít
kolektivním způsobem ve velmi čistých vztazích. Je to tedy tak, že musíme být v kolektivu. Kvůli sebemenší provokaci se lidé
stávají nekolektivními. Nemohou žít v harmonii s ostatními sahadžajogíny, nemohou se bavit s ostatními sahadžajogíny,
nemohou s ostatními sahadžajogíny žít, pak je tedy s nimi něco špatně. Musí pochopit, že je s nimi něco v nepořádku, ne s
ostatními. Vím o jednom sahadžajogínovi, který ke Mně přišel a řekl: „Matko, jsou ke mně velmi nevlídní, jsou vůči mně
podezřívaví, dělají toto a tamto.“ Nic takového! Byla to jeho vlastní mysl, která takto pracovala a dávala mu ideje proti ostatním
sahadžajogínům. Takže nikdy nekritizujte své bratry a sestry. Není potřeba kritizovat. Pokud potřebujete kritizovat, kritizujte sami
sebe, Nejlepší je kritizovat sám sebe a přijít na to, co je s vámi špatně, že nemůžete zapadnout do kolektivu. Jak víte, je to
ohromný úkol a dnes tak významný, tak živoucí, že my všichni bychom měli Sahadža jógu řádně upevnit. Vidíte zde, kromě
Sahadža jógy, nějaký jiný lék, nějaké jiné řešení pro současný chaos? Žádné nevidíme. Co musíme tedy udělat? Neříkám, že sem
musíte přinést Himaláje, ani neříkám, že musíte uplavat najednou sedm mil, ani neříkám, že musíte nasednout do letadla, které
vás vezme kolem světa za jedinou noc. Nic takového. Takovéto výkony nejsou potřeba. Jednoduchý počin vzájemného souznění,
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lásky sdělované ostatním. Je to jednoduchá věc, ta nejjednodušší. Vidíte děti, že jsou tak jednoduché, jak jsou přirozené, že
ihned cítí lásku a ihned spolupracují. Nám to nejde. Proč? Co je toho příčina? Proč nereagujeme jako ony? Proč nemáme
pozornost nastavenou tak, abychom reagovali takovým způsobem, že bychom byli naprosto spříznění, těšíli se přítomností jeden
druhého. Příčinou je to, že máme pozornost venku. Na Západě, jak jste mohli vidět, je naše pozornost venku na něčem špatném,
protože tu necítí ten bratrsko-sesterský vztah. Dejme tomu, že se bratr a sestra prochází, nebudou se na sebe dívat, že ne?
Budou se navzájem prohlížet? Ne. Tady je však pozornost, která neustále směřuje ven k všemožným nekalým věcem, protože tu
chybí ten čistý vztah mezi nimi. Čistota vám pomůže chápat krásu druhého člověka. Jinak mezi vámi stojí myšlenka, vždy nějaká
myšlenka. A když je to špinavá myšlenka, jistě, pak zde není vůbec žádná čistota. Ale dokonce další myšlenky jako přivlastňování
si, kritizování, řekněme i cítění odporu, cokoli takového může zabít radost. Takže pokuste se pochopit, že je s vámi něco v
nepořádku, a proto se nemůžete stát skutečně kolektivními. Jsme jedna homogenní velká rodina. A pro jakoukoli matku je
největším potěšením, což jsem vám řekla mnohokrát, vidět své děti, jak se těší jeden druhým, jak jeden druhého mají rádi. A když
vidím vás všechny jak se navzájem máte rádi a žertujete spolu, z legrace se pošťuchujete, těšíte se vzájemnou společností…
Toto Mi dává skutečnou radost. A když po sobě pokřikujete a občas se i třeba plácnete, mám z toho radost. Protože je v tom
vyjádřena láska. A to je to, co se musíme naučit - jak sám sebe projevit. Nejprve svou lásku vyjádřete svým blízkým, známým a
příbuzným, tedy sahadžajogínům. Jsou vašimi bratry a jsou vašimi sestrami. Jednou řekli Kristovi: „Přišli Tvoji bratři a sestry.“ On
řekl: „Kdo jsou Mí bratři a kdo jsou Mé sestry?“ Toto jsou Jeho bratři a toto jsou jeho sestry! Je vaším nejstarším bratrem a vy
jste všichni Jeho bratři a sestry. Takhle je to třeba chápat, že je to vztah bratra a sestry. A to je tak čistý vztah. Ale když se tento
vztah naruší, dostanete se do potíží. Do velkých potíží. Kdykoli jsem jela do Cambridge, zjistila jsem že Višnumája tam zkrátka
bombarduje. Pokaždé tam byly blesky, blesky, blesky. Tentokrát to bylo přinejmenším sto osmkrát, když jsem tam byla, jako
bombardování. Celou noc jsem nemohla spát a rozjímala jsem nad tím. Ale teď jsem si uvědomila, co bylo příčinou. Na
univerzitě v Cambridge, je to univerzita jako Oxford, jako každá univerzita, ale univerzita v Cambridge je jedna z nejdůležitějších
univerzit. Na této univerzitě jsou mladí lidé, mladí chlapci a mladé dívky spolu studují. Na univerzitě by měl být vztah mezi
bratrem a sestrou absolutně čistý. Tak čistý, že ani jejich potomci se spolu nemohou sezdat. Tak jako máme v naší zemi gótry.
Co jsou gótry? Jsou to univerzity. A lidé v jedné gótře se mezi sebou nemohou oženit po celé generace. Dokonce i teď, kdy má
gótra je Šhandilja, už snad třináct, čtrnáct tisíc let nazpět. Ani dnes si nemohu vzít někoho, kdo je ze stejné gótry. Tak si
představte, jaká čistota byla dodržována a tak to má být! Na univerzitách však není udržována žádná čistota. To je důvod, proč v
Cambridge, kdykoli tam jedu, se Višnumája takto chová. Nevím, zkrátka se zlobí. A tuto zkušenost jsme tam měli pokaždé. Teď
už jsem přišla na důvod, tak už to příště jistě dělat nebude. Je velmi důležité, obzvláště v mladém věku, pochopit, že svou
pozornost musíme držet ustálenou. Pokud nenabydete moudrosti v mladém věku, ve stáří se jí nikdy nedočkáte. Snažte se
zmoudřet již v mládí. Je to skutečně důležité. A tato moudrost pochází od Šrí Ganéši, jak víte. A co je Šrí Ganéša? Je nevinností,
je čistotou a také věděním. To od Něj k vám vše přichází. A ta čistota musí být udržována stejně, jak ji udržoval Šrí Ganéša ve své
vlastní inkarnaci Krista. Musíme tady pochopit, že naše pozornost musí být tak čistá, tak čistá, abychom neplýtvali žádnou z
našich energií. Víte, že s čistotou ve vašich očích pouhý letmý pohled, dokonce i letmý pohled, může pro druhé vytvořit tak krásný
život. Pouhý pohled. Takže každý by se měl pokusit mít stále velmi čisté oči. „Nebudeš mít cizoložné oči.“ Tím se musíme
všichni řídit a musí být v pořádku naše pozornost. A k tomu je právě velmi dobrý tento Rakša Bandhan. Je to velmi dobrá věc,
skrze kterou si rozvinete takovou osobnost, kdy už nemáte pozornost na nekalých věcech. A tato pozornost se dostává ven kvůli
mnoha dalším věcem, jako je agresivita, i touha po vlastnictví. Ale tím hlavním je, že když nemáte chtíč ve svých očích, pak jste z
padesáti procent v pořádku. A půlka, padesát procent, je nenasytnost, kterou musíte odstranit z Nábhí čakry a kterou
vypracujeme na Divali. Pro dnešek si tedy musíme pamatovat, že abychom se zbavili všeho chtíče ze svých očí, oslavujeme dnes
tento krásný příznivý den, abychom oslavili bratrsko sesterskou lásku. Nevím, koho jste si vybrali, aby se dnes stala vaší novou
sestrou. Ale nemělo by to být něco jako povrchní, neupřímný slib. Sestra je sestra a celý svůj život si musíte pamatovat, že je
vaše sestra. Musíte se starat o její dobro a její dobrý život a ona vám dá požehnání, nebo se bude modlit k Bohu za vaši
neustálou ochranu. Ať vám všem Bůh žehná. Tak tedy, jestli mezi sebou máte někoho… Máte Rakhi? Musíme… Dnes musím říct,
že chudák Warren se musel vrátit do Shudy Camps, protože tam nikdo není a Shudy Camps zůstal prázdný, takže někdo tam
musí zajet uvázat Rakhi i jemu. On ale uvázal nejdříve Rakhi Mně, vidíte, je to velmi chytrý chlapík. A sundal mi hodinky. Dobrá. V
tak velké skupině není snadné udělat celý ten rituál, který jsme dělali posledně, víte? Ale, tedy. Ten je lepší… Nejdříve tedy, ty
dívky, které chtějí uvázat Rakhi, si je odtud vezmou, každá jednu, a mohou ji uvázat komukoli, komu chtějí. Ale uvažte ji jednomu
člověku. A každý by ji měl uvázat jinému člověku. Ne aby ji všichni uvázali jedné osobě, to není dobré. Dobrá. Tak tady jsou. Kdo
vezme tyhle, dáme je později. Tady jsou, můžete si vybrat, kterou chcete. Tak. (Šrí Mátadží hovoří v hindi.) Takže můžete uvázat
jednu šnůrku svému… Každý by měl mít. A měl by ji uvázat na výměnu. V pořádku? Měla by se vázat pouze bratrovi, ale v severní



Indii muži uvazují Rakhi i svým sestrám. Tady jsou. Takže, sestřina je na levou ruku a bratrova je na pravou ruku. Jak to udělat?
Pošlete je každému. Nechoďte všichni za jedním člověkem. (Jogín přinesl Šrí Mátadží Rahki z Austrálie). Můžeš to uvázat. Z
Austrálie. Někdo další by měl přijít rozdávat. Antonio, vezmi je. Vezmi je, tady odtud. Jsou jenom dvě, můžeme je dát lídrům nebo
tak, tady, měj je zvlášť. Omlouvám se za zpoždění, ale pro všechny z vás jsem navařila. Měli byste to přečíst. (Něco od jogínů z
Chicaga) V pořádku. Já si to tedy vezmu? Měli bychom… můžeme mezi tím zpívat nějaké písně, když se to bude rozdávat.
Můžete něco zahrát? Je mi líto, ale dnes nebudeme mít žádnou púdžu, jsem skutečně… Čekají mě teď tři púdže, jedna za druhou.
Bude to příliš. Měli jsme Bhúmí púdžu, tak teď budeme mít vázání, ano? Krišna púdžu, pak Ganéša púdžu, pak Déví púdžu, takže
toho bude moc. Požádala bych vás tedy, aby toto… Dneska je to ostatně úplně jako púdža, že? Velmi krásné. Nech to u Mne.
Helen Mi vezme všechny Moje věci. Toto je… Nemyslím, že to budeme potřebovat. Tak pojďte, pojďte.
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Šrí Krišna sídlí v naší Višudhi čakře. V jejím středu sídlí jako Šrí Krišna. Nalevo sídlí jeho síla Višnumája, jeho sestra. Tam sídlí
jako Gópala. Jako ten, kdo žil v Gokulu a hrál si tam jako dítě. Na pravé straně sídlí jako král, který vládl v Dvarice, jako král Šrí
Krišna. Toto jsou tři strany Višudhi čakry. Lidé, kteří používají svou pravou stranu, aby ovládali ostatní, používají svůj hlas, aby lidi
ponížili, aby ukázali svou autoritu, aby na lidi křičeli, to jsou lidé, které postihuje tato pravá strana. Pravá strana je blokovaná - na
fyzické úrovni získají velký problém, protože pravé srdce nemůže vypracovávat své proudění. Pak dostanete astma a všechny
tyto nemoci. Zejména se to stává tehdy, když je pravé srdce postiženo problémem s otcem. Na levé straně je Višnumája - vztah
se sestrou. Když jednáte s vaší sestrou, která představuje čistotu vztahu, jinak než s vaší sestrou, když je postoj člověka k ženám
plný ledabylosti nebo chtíče, pak dostane levou Višudhi. Když je jeho levá Višudhi příliš velká, když bude mít i špatnou Ádžňu,
která se projevuje jako toulavé oči, tato levá Višudhi způsobí hodně problémů. Levou Višuddhi může způsobit také, když se cítíte
provinile kvůli čemukoliv. Všechny tyto problémy pocházejí z Višudhi. Višudhi čakra ale má svoji zvláštnost. Když lidské bytosti
pozvedly své hlavy od Matky Země k obloze - obloha - etér je přirozeností Šrí Krišny, když člověk zvedne hlavu k etéru, k nebi, pak
se Višudhi čakra rozvine do jiné dimenze a lidé si začnou budovat ego a superego. Superego už bylo vybudováno, ale vybudovalo
se natolik, že začalo potlačovat superego. Takto získáváte na jedné straně Višudhi podmíněnosti a na druhé straně ego. Když
jsem vám jednou říkala, že se zřeknete své svobodné vůle v tom smyslu, že když jste pozvedli hlavu - udělali jste to ze své
svobodné vůle růstu, kterou jste měli jako zvířata. Pak jste dosáhli lidské úrovně. Jak vystoupit nad lidskou úroveň - nyní musíte
hledat svou úplnou svobodu. K tomu vám hodně pomůže Višudhi čakra. Na této Višudhi čakře musíte mít plnou pozornost. Je to
komplikovaná čakra. Má všechny samohlásky devanagarského písma, které vydávají zvuky Šakti, když jí prochází Kundaliní.
Takže všechny tyto hlásky jsou slyšet na těchto čakrách. Těchto samohlásek je 16. Bez samohlásek nic v Devanagari
nenapíšete. Samohlásky tvoří podporu. Jsou silou, která podpírá každou hlásku. Takže je velice důležité, aby naše samohlásky
byly plně vyživovány a respektovány. Pohyb krkem, jak jej dělají lidé, jak jste na světě viděli, je prakticky stejný u všech lidí. I ti,
kteří neslyší, ti, kteří nerozumí vašemu jazyku - můžete hlavou kývnout takto, můžete říct „ne“ takto. Každý rozumí, že toto je
„ano“ a toto „ne.“ V nějakých oblastech máme samozřejmě rozdíly ve významu kývnutí. Není ale dobré příliš hlavou kývat. Viděla
jsem, že lidé na Západě, když jim něco říkáte, tak aby vám ukázali, že to oceňují, tak to budou dělat docela dlouho. To není
potřeba. Stačí říct „jasně,“ „chápu,“ to je vše. Musíte používat svůj hlas místo toho, abyste pořád takto kývali hlavou. Je to velmi
špatné pro vaši Višudhi. Někteří to dělají naopak. Cokoliv se děje, dají hlavu takto a nebudou otevřeně mluvit. Neřeknou oni slovo,
prostě budou zticha. Můžete je štípat, cokoliv, ale neuhnou. Taková osobnost je velmi škodlivá pro růst jejich evoluce. Kromě
toho se jejich Višudhi stane velkým problémem. Kvůli Višudhi existuje mnoho problémů. Například anginu pectoris získáte skrze
Višudhi. I spondylóza vzniká díky Višudhi. Někdy lidé úplně přijdou o hlas. Nebo lidé pořád kašlou. Existuje mnoho tělesných
problémů díky Višudhi, protože, jak jsem vám říkala, je to velmi složité centrum. Stará se o váš nos, uši, hrdlo, o všech 16
podpletení se stará toto centrum. Nad tímto centrem je centrum rozlišování. Centrum rozlišování přichází jen tehdy, pokud jste
svobodní. Dokud jste zaujatí a máte svoje představy, nemůžete mít rozlišování, V tomto bodě musíte pochopit, že pokud máte
získat úplnou svobodu, musíte svou Višudhi úplně vyčistit. Předevší musíme mluvit líbezně, musíte s lidmi mluvit líbezně, ne
afektovaně, ale líbezně. Mluvte s lidmi tak, aby se jim to líbilo. Saptjam vadejt, prijam vadejt. Mluvte pravdu, nelžete. Pokud
budete lhát, po nějaké době i když řeknete pravdu, stane se z toho lež. Pokud ale budete říkat pravdu, pak i když řeknete lež, bude
z toho pravda. Někteří lidé si myslí, že umí být vychytralí a že umí svými slovy podvádět ostatní, podvádějí však sami sebe.
Všichni ti, co podvádějí ostatní sladkými a falešnými řečmi nebo nějakým manévrováním, se dostanou do strašlivého stavu a v
této Kali juze jsou výjimečným způsobem prokleti, budou odhaleni a lidé o nich budou znát pravdu. Budou vědět, že toto jsou ti
největší lháři na světě. Nyní se blíží doba, kdy všichni takoví lidé budou odhaleni a to výrazněji, než kdy předtím. Buďte opatrní a
nemyslete si, že podvádět můžete. Zejména v Sahadža józe nemůžete podvádět. Ti, kteří si myslí, že občas podvádět můžou:
„Matku můžeme obelstít, nějak to půjde. Když se postaráme, aby to bylo před Matkou, nebude vědět, co máme v plánu.“ Tak to
není. Možná to neřeknu, možná použiju své rozlišování, abych nic neřekla, možná vám dovolím takto pokračovat dlouho, ale
buďte opatrní. Nedostaňte se do Mých iluzí, jsem velice iluzorní. Když si budu se svými iluzemi pohrávat, najednou zjistíte, že jste
ve velmi složité situaci, a pak řeknete: „Matko, proč jsem v této situaci?“ Takže toto je jedna z kvalit Šrí Krišny. On je ten, který se
stává iluzorní. Jeho iluzornost není lstivá, ale šálivá. Jeho iluzornost existuje, aby lidem odhalil jejich pravou tvář. Existuje mnoho
příběhů o Šrí Krišnovi, ve kterých zahrál iluzi o tom, že dává některým lidem větší radost, aby jiným lidem udělil pěkné lekce a
někdy aby potrestal. Pro nás je důležité, že jsme sahadžajogíni, že v tomto životě máme šanci na to, aby naše Kundaliní stoupala,
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a že se můžeme sami sobě postavit čelem. Můžeme opravit své čakry, můžeme poznat sami sebe, můžeme vědět, v čem je
problém. Poznala jsem lidi, kteří měli blok v levé Višudhi a stali se ďábelskými, přirozeně ďábelskými. Odešli ze Sahadža jógy.
Kritizovali Sahadža jógu a snažili se Mi dělat dost problémy. Nemyslete si, že když je Višudhi napadena, že to není nic
mimořádného. Může to být velice nebezpečné centrum. Samozřejmě, že srdce, Ádžňa a Višudhi - tato tři centra musíte
ochraňovat, protože tato tři centra vám dovolí, nebo vás přinutí, abyste se sjednotili a ztotožnili se zlem, jako byste to byli vy
sami. Můžete pak mít pocit, že je příjemné být ďábelský, můžete mít pocit, že je to zábava být ďábelský a můžete se tak stát
ďábelským člověkem. Takže u Višudhi čakry musíte být extrémně opatrní. Višudhi čakra se stará o hodně věcí, zejména vaši kůži
a o vaše oči. Viděla jsem, že lidé, co mají špatnou Višudhi, mají různé zvláštní problémy s kůží. Samozřejmě že to souvisí s játry,
ale způsob, jakým vaše pleť září, způsob, jakým je prozářená, závisí na tom, jak se usmíváte, na tom, jak se díváte na svět. Mnoho
lidí má ve zvyku se usmívat bezdůvodně. Zejména jsem to viděla u žen. Jen se hloupě usmívají. To není ... neměli byste být
hloupí, Hloupost je proti principu Šrí Krišny. Viděli jste hloupé lidi, jací jsou. Jazyk mají vždycky napůl venku. Všimněte si, že když
je někdo hloupý, obličej má takto, jazyk vždycky venku, ústa napůl otevřená a vypadá jako naprostý hlupák. V tom hraje roli jen
Višudhi. Další věcí je, když získáte s Višudhi tíseň. Takový člověk má velmi našpulené rty, naštvané rty a nemluví. Další, co se
může stát je, že máte na tváři výraz idiota. Nebo se tak bude jen tvářit, protože je lstivý, může, řekla bych... (říká jogín) masku.
Masku, dá si masku na obličej, aby vypadal jako idiot a bude se snažit vás takto oklamat. Takže s Višudhi není nic definitivní.
Každý výraz v obličeji člověka může být výrazem nevinnosti, protože to je to, co můžete s vaší Višudhi dělat. Jste svobodní,
protože jste pozvedli své hlavy a v tomto bodě jste získali mimořádnou dovednost - můžete sami sebe klamat a můžete klamat
ostatní. Někteří lidé mají nesmírně nevinný obličej. Mohou vypadat jako velmi prostí lidé, ale může se ukázat, že jsou ve
skutečnosti strašliví. Někteří lidé vypadají jako idioti, ale ve skutečnosti jsou velmi inteligentní. Je to podle toho, jak si hrajete se
svou Višudhi, která za to zodpovídá. To hlavní, co se vám snažím říct, je to, že s Višudhi můžete manévrovat. Způsob, jakým
chcete použít svůj výraz, jak se chcete tvářit, jak chcete něco naznačovat, tím vším můžete manévrovat. Můžete své srdce
nechat bokem. V srdci možná pro někoho chováte jed, ale navenek můžete říkat té osobně něco velmi líbezně, abyste na toho
člověka udělali dojem. Ale toto chování, celý tento vzorec chování, znamená, že podvádíte sami sebe, ne toho druhého člověka,
protože jste Duch, který vás velmi dobře zná. Toto bude pokračovat celé vaše životy, které budou následovat. Takže není potřeba
být jakkoliv ve svém výrazu afektovaní. Není potřeba nic z vašeho výrazu skrývat. Pokud se vám někdo nelíbí, není potřeba říkat
„nelíbíš se mi,“ ale v tomto případě (ani) není nutné, abyste toho člověka příliš oceňovali. Aby nebyl vaší chválou oklamán. Oči
jsou velmi důležité. O oči se z velké části stará Višudhi, protože o vaše oční svaly se stará právě Višudhi. Svaly, kterými můžeme
naše oči vypoulit, které také zavírají naše oční víčka, jsou velmi... určitě jste si všimli, že jsou lidé, kteří za Mnou přijdou a jejich
oči dělají takto. Když své oči zavřou, nemůžou je mít dlouho zavřené. Jsou lidé, kteří když otevřou směrem ke Mně své oči,
musejí se pořád dívat, nemohou své oči zavřít. Oba typy mají problém. Ti, kteří mají oči pořád otevřené, jsou ti, kteří jsou v
nadvědomí. Ti, kteří mrkají očima, jsou v podvědomí. Někteří lidé mají zvyk se dívat v určitém úhlu, nikdy se na vás nedívají rovně,
ale dívají se úkosem. Myslí si, že je to někdy moderní, ženy si myslí, že je dobré se takto na lidi dívat, některé z nich mají takové
oči, budou se pořád takto dívat na ostatní chtivýma očima, budou ostatní chlípně sledovat. Toto je to nejhorší, co můžete svým
očím udělat, takoví lidé mohou snadno oslepnout. Takoví lidé mohou mít problémy s očima, budou mít hlavně zarudlé oči. To
mívají takoví lidé velmi rychle. Takže musíte být opatrní, abyste si své oči udrželi v čistotě. Oči od Jógéšvary, který byl Šrí
Krišna... Byl svědek, byl na této Zemi, hrál si s Radhou, oženil se s pěti ženami, bylo to pět živlů. Oženil se s 16 tisíci ženami, to
bylo 16 tisíc jeho sil. Ale On byl Jógéšvara. On byl Jógéšvara. Ve svých očích k nim neměl žádný chtíč, vůbec. Byl nad nimi, On byl
Jógéšvara. To byl jeho bod zkoušky, ve svých očích k těmto ženám neměl žádný chtíč. Takový Jógéšvara je tu! Samozřejmě
nečekám, že vy budete Šrí Krišnou. Máte svou ženu. Ti, kteří nemají ženu, se na ni musí těšit. Na to, že budeme mít každý
manželku... že budete... myslete na manželku, která bude vaší vlastní ženou. aby se vaše oči nedívaly na každou ženu, se kterou
se potkáte. Všimla jsem si, že i když vidí jen fotky je to překvapivé - na fotce nic není, co je na fotce? Ale dokonce i fotka může
přitáhnout jejich pozornost, nevím, co to je, co umí jejich pozornost tak přitáhnout. Jsou tak zranitelní, nemají nad svýma očima
žádnou kontrolu. Žádnou kontrolu, začnou být absolutně ztracení a nemají žádné ovládání. To ukazuje, že v sobě nemají žádné
síly. Jsou otroky svých reakcí. Jak řekl Kristus, oči jsou velmi důležité. „Nebudete mít cizoložné oči.“ Nemělo by tu být žádné
cizoložství. Někteří lidé mají ve zvyku svůj hněv vyjadřovat očima. Když potřebují projevit zlost svýma očima, budou se takhle
dívat a ukazovat hněv. Tak se tady na vás nemusím dívat. Zlostné oči jsou další nebezpečná věc, kterou můžete dělat se svýma
očima, protože takové oči umí hypnotizovat. Když začnete něco pozorovat, vaše oči mohou začít hypnotizovat, to znamená, že z
vašich očí mohou začít vycházet bhúti. Nejdřív chytnete svýma očima bhúty, ti se tam usadí a pak budou na ostatní padat jako
bhúti. Je to velmi nebezpečná věc, dívat se na něco s nepře- tržitým soustředěním. Další hloupá nebo věc plná bhútu je, že vás
lidé žádají, abyste tady meditovali. To je absolutně špatně. Je to napsáno v Gítě, přesto je to špatně. Nikdo by tady neměl dávat



pozornost. Místo toho dejte pozornost na dveře. Na co se dívat na okno? Nemůžete se z toho dostat, že? Když se na něco
musíte dívat, vyhlížejte dveře. Dveře jsou tu. Dveře Sahasráry je potřeba otevřít. Takže byste se na tuto stezku neměli soustředit.
Mnoho lidí, kteří se na tuto cestu soustředili, se zbláznilo. Když se někdo zblázní, lidé říkají: „Jsou to jogíni, ale ... Pohybuje se
jako blázen." Jak může být jogín blázen? Znamená, že je sjednocen s Bohem, jak by mohl být blázen? Všichni takoví lidé jsou
opravdu blázni, nemají s Bohem nic společného. Jsou ale lidé, kteří takovým věcem věří. „Ó, on je zamilovaný do Boha,” takže
prostě v extázi skočí na jeviště, a tancuje jako ztřeštěnec. Jak by Bůh mohl být blázen? Nejvíc příčetná osobnost je Bůh, to je
první pozice, tak to musí být. Odkud pochází příčetnost? Tuto jednu věc člověk musí pochopit, že byste neměli dělat jakékoliv
praktiky, které vás mohou dovést k šílenství. Za třetí - špatné rozlišování, které někdo má, přichází od dobrosrdečných, hezkých
lidí. Nechávají se unést úsměvy a falešnou dobrotivostí lidí, kteří se přetvařují. Znala jsem lidi, kteří měli neustále na tváři
(falešný) úsměv. Ne, tak to nejde. Vždycky, když se na někoho takového díváte.. Znamená to, že se tomu člověku vysmíváte.
Viděla jsem, že někteří lidé mají pořád rty takto. Takže člověk by neměl mít stále jen jednu pózu. Někdy se tyto svaly velmi oslabí
a začnou z toho bolet. Jsou lidé, kteří se snaží pořád poukazovat na to, že jsou chudáci. Nevím, co všechno dělají, aby přitáhli
pozornost. Aby přitáhli pozornost ostatních, přitahují k sobě bhúty. Nevím, co mají v plánu, proč se nemohou tvářit normálně.
Dokonce, i když sedí v meditaci, viděla jsem, že se to snaží Mě nebo ostatním ukázat, Moje oči bývají většinou zavřené, ale to
nevadí. Když otevřu oči, zjišťuji, že někteří lidé dělají to a ono. Proč? Na co? Musíme se tvářit vyrovnaně. To popsal Šrí Krišna v
Sthita Pragje. Ten, kdo je vyrovnaný, se nesměje jako idiot, směje se, ale ne jako idiot. Ani není vážný, jako bývá jiný typ idiota.
Takže ani jedno, ani druhé nevyjadřuje vaši vnitřní bytost. Jak jsem vám dnes říkala, takový člověk není ani lehkovážný, ani vážný,
jeho nitro je ale plné radosti. Nechce, abyste byli nešťastní. Nikdy by nechtěl, abyste byli nešťastní. Pokud ale lidské bytosti chtějí
být nešťastné, co s tím může kdokoliv dělat? (Nic), protože máte svobodnou vůli být nešťastní. Mají svobodnou vůli si useknout
nos, mají svobodnou vůli useknout si uši, mají svobodnou vůli spáchat sebevraždu. Mají takzvanou svobodnou vůli. Největší
svobodná vůle pochází z Višudhi. Jak jsem vám říkala, proto Mu říkali Jógéšvara. On je Íšvara jógy. Ustanovení jógy je možné,
pokud se odevzdáte Šrí Krišnovi. Odevzdejte se Šrí Krišnovi zcela. Vaše jóga bude ustanovena. Co to znamená? To znamená, že
bude ustanovena každá vaše rovnováha. Dostanete se do úplné rovnováhy. Tato rovnováha je kompletní, protože Višnu, který
jako inkarnace podporuje dharmu, který je zodpovědný za to, že vám dá rovnováhu, se sám stane ve formě Šrí Krišny úplný. Proto
řekl: „Všechny dharmy ponechejte (Mně).” „Sarva dharma nam partitte jam ma meik shana wraja", „proto je všechny ponechejte
Mně.” Takže když všechny dharmy odevzdáte u lotosových chodidel Šrí Krišny, to znamená, že přijmete za své jeho ideály, pak
budou všechny vaše dharmy uvedeny do rovnováhy. Vy ale po realizaci odbočíte z dharmy. Kdykoliv odbočíte z dharmy, (dharma
???) ... se tomu říká, když vstoupíte do špatné dharmy, tehdy se musíte odevzdat Šrí Krišnovi, aby vaši dharmu ustanovil. Existuje
mnoho dharem. Existuje pati dharma, to je dharma manžela, patni dharma - dharma manželky, dharma otce, matky, syna, ...
dharma národa. Pak existuje hodně dharem ... můžeme říci, klanět se musíte v životě vyšším věcem. On ale říká „sarva dharma..,”
„zapomeňte na všechny dharmy.” „má meikam čaranam gačchámi,” „jen své dharmy odevzdejte Mně,” tedy Višudhi. Ve Višudhi
čakře odevzdáváte všechny své ostatní dharmy. Znamená to, že vše zesublimuje, stane se úplným, dosahujete celistvosti,
protože On je kolektivní bytost. On je Viráta, protože On je integrovanou formou všech dharem. On je Viráta v našem mozku. On
představuje náš mozek. Když je tato Viráta plně probuzena, všechny dharmy se v našem nitru stanou naší přirozeností.
Nemusíme dělat žádné dharmy. Nemusíme si být vědomi žádné dharmy, automaticky se my sami staneme dharmou. Například,
Kristus, řekněme, můžeme si vzít za příklad Krista. Byl zosobněním dharmy. Nikomu by neukradl peníze, že? Neutekl by od své
ženy, že? Udělal by něco špatného? Ne, On nemůže. Proč? Protože On byl dharmou. Vy jste se nyní stali Dharmatít, to znamená,
že jste vstoupili do Božího království, do podmínek Viráty. Tam je váš stav takový, vaše podmínky takové, váš stav je takový, že
jste dharmou. Když se budete pokoušet konat adharmu, budete trpět. Když se budete snažit dělat špatné věci, budete trpět. Tady
už vám nemusím říkat, abyste byli spravedliví, Nemusím vám to říkat, není to potřeba. Nemusím vám říkat, abyste mluvili pravdu.
Nemusím vám říkat, abyste nekradli. Nemusím vám říkat všechny tyhle věci. Jedinou věc vám můžu říct: „Zbavte se vašeho ega
a superga,” to je vše. Velmi všeobecně řečeno. Automaticky budete následovat Krista. Sahadž, automaticky budete následovat
Krista, protože nyní jste se dostali nad dharmu. Překročili jste limity dharmy, v nich jste museli následovat dharmu. Nyní jste se
stali dharmou. Ať budete kdekoliv, kdykoliv, bude s vámi stát dharma. Lidé se na vás budou dívat a říkat : „Tady stojí dharma. On
je dharmou, kterou je potřeba uctívat.” Není to kvůli ničemu, ale váš stav je stavem dharmy a vy jste se dostali nad ni. Dnes s
vámi mluvím přes tento reproduktor, když se ale, řekněme, tento reproduktor stane Mou součástí, už to nemusím používat,
nepotřebuji to. Stejně tak vy nejdříve používáte dharmu, abyste se co nejdříve upevnili. Když se dostanete nad dharmu, do stavu
Viráty, už nepotřebujete žádnou dharmu, protože jste se stali dharmou Viráty. Co je to dharma Viráty? Dharmou Šrí Krišny je
kolektivita. Krišna je mozek. Šiva je srdce. Brahmadéva jsou játra. Jaká je schopnost tohoto mozku? Říká, že strom života a
evoluce roste směrem dolů. Tento strom roste dolů ve vědomí mozku. Pokud se máte dostat ke kořenům, musíte stoupat a



tohoto vzestupu jste už dosáhli, nyní jste šli ke kořenům vašeho mozku, tam jsou všechny vaše kořeny osvíceny, všechny vaše
nervy jsou osvíceny, váš mozek se osvítí a vy se stanete osvíceným člověkem. Když jste v temnotě, můžete chytnout do ruky
hada a myslet si, že to je lano, když je tu světlo, tak ho hned pustíte. Stejně tak, když se stanete osvíceným, osvítí se vaše
dharma. Nemusíte chodit za žádným guruem, nemusíte číst žádného knihy, nic, znáte sami sebe a víte, co ve vašem vlastním
životě děláte špatně. Kolektivita je velmi důležitá. Lidé, kteří neumí být kolektivní, ještě nejsou sahadžajogíni. Ještě vůbec nejsou
sahadžajogíni. Kolektivita v tom smyslu, že kdo není schopen žít s dalšími sahadžajogíny, ti, kteří pořád na ostatních nacházejí
chyby, ti, kteří se chtějí dát na útěk s cizí manželkou a někde začít jinde, nebo s cizím manželem, ti, kteří chtějí být mimo, ti nejsou
kolektivní. Není potřeba říkat: „Za těchto podmínek nemohu žít, jak žijí sahadžajogíni, já nemohu žít.” Jestliže jste sahadžajogín,
jestliže jste jogín, tak takhle umíte žít. Podívejte se na Mě, jsem už starší paní a umím žít kdekoliv. Vemte mě do vesnice - na
jakékoli místo, kdekoliv mám žít, nevadí Mi žádné tělesné nepohodlí. Protože mám pohodlí ve svém nitru. Moje pohodlí je v Mém
nitru. Stejně tak, člověk, který není kolektivní ... hodně lidí chodí jen na púdže, to je vše. Je to jako když chodíte do kostela jen o
vánocích a pak řeknete: „Kristus se o nás nepostaral.” Samozřejmě, nejde o to chodit do kostela a Krista taky nepotkáte, chci říct,
že ledabylým přístupem k Sahadža józe moc nezískáte. Musíte být kolektivní, kolektivní znamená, že musíte být na každém
kolektivním programu. Vždycky byste se měli kolektivně scházet, kolektivně meditovat, kolektivně žít a snažit se najít způsoby a
metody jak být kolektivní. Existuje mnoho ďábelských sil, které se neustále snaží na kolektivitu zaútočit. Začnou útokem na lídry.
To je první věc. Když nějaký lídr řekne: „Toto bys neměl dělat,” ten člověk okamžitě začne šířit příběhy proti lídrovi. „Ten lídr je
velmi špatný, je takový, je moc přísný. Nedal mi oslavný věnec, nedal mi to a ono.” Jak můžete oslavovat bhúta? To nejde. Když
se to takto nevypracuje, mají své vlastní lstivé metody, chodí a vyprávějí lidem do uší (různé věci), aby vytvořili něco jako
politickou (kampaň). Všichni takoví budou ze Sahadža jógy vyhozeni. Existuje tu odstředivá a dostředivá síla, která koná
rovnocenně i v protikladu. Všichni, kdo jdou proti kolektivitě, kteří se drží svých bhútů, drží se své negativity, půjdou se Sahadža
jógy pryč. To si musíte pamatovat, že kolektiv má být radostný, má být pokrokový a má postupovat. Bylo to v pohodě meditovat
si v Himalájích, fungovalo to, když tam byli sami, meditovali si sami, aby něco pro kolektiv dosáhli. Ale ani tak nezískali svou
realizaci. Když už máte svou realizaci, pamatujte na to, že nyní jste vstoupili do Božího království, do království Viráty, kde jste
nedílnou součástí kolektivní bytosti. Nejste sami, nemůžete být odděleni, nemůžete se osamostatnit. Nyní jste probuzeni v těle
Viráty, nemůžete se dostat pryč. Když se budete snažit oddělit, nemůžete dostávat výživu. Například vás vyjmu ze svého těla.
Bude vás toto tělo nadále vyživovat? Nebude. Nyní jste se stejným způsobem stali nedílnou součástí kolektivity a tato kolektivita,
která je Virátou, se o vás bude starat, bude vás vyživovat, bude dělat vše, co je potřeba pro váš duchovní, tělesný, mentální a
citový, dokonce i finanční rozvoj. Když se ale odříznete, když se budete snažit blokovat kolektivitu, když se budete snažit
kolektivitě dělat problémy, i když se budete snažit jen z kolektivity dostat pryč, pak to není to v našem zájmu, pak to není naše
práce. Toto je potřeba plně pochopit v každém možném směru, a když je to řádně pochopeno - měli byste vědět, že kolektivita
není jen pro váš pokrok, nejen pro váš vývoj, nejen pro vaše úspěchy, je to pro úspěch celého lidstva. Účel vašeho stvoření tak
bude naplněn. Lidé, kteří žijí v ašrámech jsou na tom vždy lépe, než ti, co žijí sami. Vždycky budou mít lepší výsledky než lidé,
kteří žijí sami. Možná žijí sami, protože chtějí mít trochu soukromého života, chtějí soukromí. Jejich soukromí jim ale nepomůže.
To jim vůbec nepomůže. Čím více spolu žijeme, čím více spolu sídlíte, čím více se spolu radujete, tím větší jsou vaše šance na
váš vzestup. Čím více se budete snažit mít pro sebe soukromí, čím více se budete snažit být bokem, ať pro to budete mít
jakékoliv vysvětlení, Bůh tomu všemu velmi dobře rozumí. Všechny ty věci, kterými se vzdalujete z hlavního proudu - když se
snažíte dostat z hlavního proudu, pak je ve vašem nitru velký problém. Samozřejmě, že kvůli jisté vhodnosti můžete... z nějakého
porozumění můžete... měli byste si ale více užívat, když jste se sahadžajogíny, než když jste sami, než když jste v té vaší
neutěšené komnatě. V tomto můžete sami sebe soudit. Užíváte si společnost sahadžajogínů, nebo si užíváte (víc) společnosti
vaší tří - čtyřčlenné rodiny a půjdete radši do cirkusu? To posuďte sami. Jogín: „Problém, Šrí Mátadží.” V Sahadža józe není nic
obtížné. Je to ta nejjednodušší věc být sahadžajogínem. Ještě jednodušší je být kolektivní. Abyste byli nekolektivní, musíte něco
udělat. Je velice snadné nepít, jak jsem vám říkala. Myslím tím pít víno a podobně. Pokud nechcete pít, sedíte doma, je to v
pořádku, nic nemusíte dělat. Ale když musíte pít, musíte jít do hospody nebo za někým, musíte si otevřít láhev, sehnat si
konkrétní typ skleničky, nalít to, spoustu věcí musíte udělat. Například v Indii, kde máme prohibici, sedíte se strachem. Člověk,
který pije vodu, to dělat nemusí. Abyste mohli udělat něco špatného, musíte něco udělat. Abyste byli dobří, nemusíte toho moc
udělat. Úplně to šetří práci, je to proces, který šetří energii. Abyste dělali špatné věci - například, chcete někomu uškodit, tak
musím jít a vymyslet nějaké způsoby a metody. Když chci lhát, musím si těch lží vymyslet deset a pak jednu skrývat. Když ale
říkám pravdu, hotovo, jsem v klidu, řekla jsem pravdu, vyřízeno. Pár slov a je to hotovo. Být kolektivní je také mnohem jednodušší.
Není to tak pro křiváky, protože křiví lidé, kamkoliv jdou, tak svojí hranatostí otravují ostatní. Zraňují svými trny. Ti, kteří jsou jako
květiny, ti se hodí všude, lidé je mají rádi. Milují jejich vůni. Dívají se na ně a radují se z těch krásných (lidí). Podívejte se, dnes



vypadají jako lotosy. Jak je to možné? Aniž by cokoliv udělaly, staly se lotosy. Jak se z nich staly lotosy? Jestli to jsou lotosy
nebo kopretiny, to ví jen Bůh. Staly se ale lotosy sahadž způsobem. Jak to? Protože jsou sjednocení s Bohem. Když se snažíme
stát po svém, osamoceně, když se snažíme něco dělat soukromě, pak Bůh řekne: „Dobře, měj své soukromí.” Když jsme
kolektivní, pak se o nás stará. Jak víte, v Sahadža józe je kolektivní růst jediným způsobem, jak pochopit Sahadža jógu. Někdo
něco ví, někdo zná něco jiného, někdo zná zase něco jiného. Když jsme kolektivní, pak opravdu chápeme každý aspekt Sahadža
jógy. Například, někdo je vědec, někdo je hudebník, někdo má další povolání. Nemůžeme znát vše. Takže něco znáte od jednoho
člověka, od dalšího něco jiného, a něco zase od dalšího. Takže všechny řeky tečou do stejné kolektivity a vy se radujete z tohoto
oceánu všech řek. Takže nemusíte jít ke všem řekám v Indii, jako k Ganze, Jamuně, Sarasvatí a Kaveri, (je to jako) tisíc životů.
Jděte k moři, všechny jsou tam. Takto se budete muset radovat z moře, kde se setkává vše. Jsou tu všechny krásné věci a vy se
z nich radujete. Doufám, že tato púdža... je to velmi pozoruhodná púdža. Za prvé, tolik věcí je sahadž. Nejdříve Mi říkali, že
telefonní číslo sem je 32 16 32. On je doprovázen 64 jogínkami - Šrí Krišna. Takže 32 na každé straně a On sedí zde. Tomuto
místu se říká Černé jezero. Krišna je černý. Tohle místo získali znenadání a je to jediné místo v tomto takzvaném vojenském
režimu Švýcarska, kde lidé mohou spát na zemi. Nepředpokládáte spát na zemi. Když tu není postel, zavěsíte se do vzduchu, ale
nemůžete se dotýkat země. Je tady takový stupidní vojenský styl. Kde najít rozumné, praktické (místo) - toto levné místo je dar z
nebes. Jsme tu obklopení krásnými věcmi, jsou tu krávy, tolik krav v den narozenin Šrí Krišny. Tolik krav, měl krávy moc rád, když
kravám na krku ráno cinkají zvonky - večer je to tak krásné, večer se vracejí domů, jak se říká ... prach z jejich kopyt naplňuje
oblohu, cítila jsem se jako v Gókulu. Dnes musím říct ještě jednu věc, dnes je to šestnáctá púdža ke Šrí Krišnovi. Takže v několika
směrech je to skvělá púdža, které se účastníte, a na kterou člověk čeká tisíce a tisíce zrození. Musí vykonat několik punjas, které
jste získali tak sahadž, protože na vás je (také) něco mimořádného. Nechť vám Bůh žehná.



1986-0823, Chraňte si tyto tři čakry, Višudhi apod., (16 min)
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19860328 - Chraňte si tyto tři čakry, Višudhi apod., Friburg, Švýcarsko

Znala jsem lidi, kteří měli napadenou levou Višudhi, a stali se z nich od přírody ďábelští, démoničtí lidé. Odešli ze Sahadža jógy a
kritizovali ji, zkoušeli Mi dělat velké potíže. Nemyslete si tedy, že když je Višudhi špatná, není na tom nic zvláštního. Může to být
velmi nebezpečné centrum. Samozřejmě srdce, Ádžňu, Višudhi, tato tři centra si musíme chránit, protože tato tři vám mohou
dovolit nebo vás mohou přimět stát se tím, kdo se ztotožní se zlem. Můžete prostě cítit, že je hezké být zlý. Můžete totiž cítit, že
je to velká zábava být zlý. A můžete se stát ďábelským. Na Višudhi čakru musí být tedy člověk velmi opatrný. Višudhi čakra se
stará o tolik věcí, zvláště o vaší pokožku, vaše oči. Viděla jsem, že lidé, kteří mají špatnou Višudhi, mohou mít různé podivné
problémy s kůží. Samozřejmě to má také co dělat s játry. Ale to, jak pokožka září, nakolik se zdravě leskne, závisí na tom, jak se
usmíváte, jak se díváte na svět. Mnoho lidí má ve zvyku smát se bezdůvodně, obzvlášť ženy, jak jsem viděla. Ženy se přihlouple
usmívají. To se nehodí, nemáme být hlupáci. Hloupost jde proti principu Šrí Krišny. Když se podíváte na slabomyslné lidi, mají
stále napůl vyplazený jazyk. Jestli jste si všimli obličeje slabomyslného, má jazyk stále vyplazený, ústa pootevřená a vypadá jako
vyjevený blázen. Za to může jedině Višudhi. Další typ je ten, kdo má Višudhi přetíženou. Takový člověk má stažené rty, zlostné rty
a nemluví. Další může vypadat přímo jako idiot, ale také se tak může jen tvářit. Protože je-li vychytralý, může si na obličeji držet
určitou „rúpu“, masku hlupáka a může se vás pokusit oklamat. U Višudhi tedy není nic definitivní. Ať už člověk vypadá jakkoli,
může se zdát třeba úplně nevinný, protože to jsou věci, které můžete s Višudhi dělat. Máte svobodu, protože jste vzpřímili hlavu a
v tomto bodě jste získali tuto speciální dovednost, že dokážete oklamat sebe a že můžete oklamat druhé. Někteří lidé mají velmi
nevinnou tvář, mohou působit jako velmi prostí lidé, může se ale ukázat, že jsou hrozní. Někteří mohou vypadat jako idioti, ale
mohou být velmi inteligentní. Záleží tedy na tom, jak svou Višudhi používáte, protože za tohle odpovídá ona. Ale to hlavní, co se
vám snažím říct, je, že Višudhi můžete ovládat, můžete tedy působit, jak chcete, můžete si držet tvář, jakou chcete, podle toho,
jaký chcete dělat dojem. To všechno můžete obratně ovládat, a přitom v tom nemít ani kousek srdce V srdci můžete k druhému
chovat jed, ale navenek s ním jednat přesladce, takže tomu člověku můžete imponovat. Ale vším tímto chováním, zažitými
modely chování, podvádíte sami sebe, ne ostatní. Protože vaše Já je Duch, a ten vás zná velmi dobře. A tohle bude pokračovat
stále dokola po všechny vaše budoucí životy. Není tedy vůbec zapotřebí cokoli svým výrazem předstírat, není potřeba svou tváří
cokoli skrývat. Samozřejmě, že když někoho nemáte rádi, nemusíte mu to přímo říkat. V tom případě ale nesmíte ani působit,
jako že si toho člověka velmi ceníte, aby ho vaše oceňování oklamalo. Oči jsou také velmi důležité. A o oči má svým způsobem
hodně na starost Višudhi, protože se stará o oční svaly. Ty svaly, které zavírají naše oči, které zavírají naše víčka, apod., toho
hodně prozradí. Určitě jste si všimli, že některým lidem, kteří za Mnou přijdou, se třesou víčka, když se snaží mít zavřené oči,
nedokážou je udržet zavřené. A jiní lidé, když se na Mě podívají, mají oči vytřeštěné, nemohou je prostě zavřít. Jedni i druzí mají
problém. Ti, kteří mají oči neustále otevřené, mají problém související s nadvědomím. A ti, komu víčka cukají, mají problém s
podvědomím. Někteří lidé mají také zvyk neustále držet oči v určitém úhlu, nikdy se na vás nedívají přímo, jen ze strany. Někteří
si myslí, že je to velice módní. Ženy někdy mají pocit, že je to skvělý způsob, jak se dívat na lidi. Někteří mají takové oči, že skrze
ně na druhé dští svůj chtíč a žádostivě na ně zírají. To je to nejhorší, co svým očím můžete udělat. Protože takoví lidé mohou
snadno oslepnout, takoví lidé mohou mít s očima problémy, zejména mohou mít zarudlé oči, opravdu hodně a z ničeho nic.
Každý musí dbát na to, aby své oči udržoval velmi čisté, jako oči Jogéšvary, což byl Šrí Krišna. Byl ve stavu svědka. Chodil po této
Zemi, hrál s Rádhou, oženil se s pěti ženami, které byly pěti elementy, vzal si šestnáct tisíc žen, které byly Jeho silami, a přesto
byl Jogéšvarou. Byl Jogéšvarou, neměl vůči nim v mysli ani v očích žádný chtíč. Vůbec žádný! Byl nad tím, byl Jogéšvarou. To byl
důkaz zvládnuté zkoušky, že vůči svým ženám neměl v očích chtíč. Takový je to Jogéšvara! Samozřejmě neočekávám, že budete
Šrí Krišnou. Ale máte svou manželku. A ti, kteří manželku nemají, by se měli přičinit o to, aby manželku měli. Měli by chtít
manželku, která bude jen jejich, aby vám oči chtivě nešilhaly po každé, kterou potkáte. Viděla jsem lidi, kteří když vidí i jen fotku
apod... Je to k nevíře! Pochopte, co je fotka? Na fotce přece nic není. Ale i pouhá fotka dokáže upoutat jejich pozornost.
Nechápu, co na tom jejich pozornost může tak upoutat, jenže oni tomu tak snadno podléhají a nedokážou své oči vůbec
kontrolovat. Neovládnou se, úplně se v tom ztratí a nemají nad sebou kontrolu. To ukazuje, že v sobě nemají žádné síly, že jsou
otroky svých reakcí. Oči jsou tedy nesmírně důležité, protože Kristus řekl: „Nebudeš mít smilné oči!“ Neměl by v nich být vůbec
žádný chtíč. Někteří lidé mají zvyk ukazovat očima zlost. Když chtějí projevit zlost, tak budou pořád takhle zlostně zírat. Ani se na
vás neodvažuji tak podívat. Dívat se zlostně je další nebezpečná věc, kterou můžete očima dělat, protože se mohou stát
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hypnotickými. Když se začnete očima na něco usilovně soustředit, můžete si vypěstovat hypnotický pohled, takže vám budou z
očí sršet bhúti. Nejdříve je nachytáte do očí, oni se tam usadí a pak budou napadat jiné lidi. Opravdu je velmi nebezpečné na
něco se upřeně dívat, nepřetržitě a soustředěně. Další velmi hloupá věc, možná bhútická, je, když vám někdo říká, abyste
meditovali sem (na Ádžňu). To je zcela špatně. Ač je to napsané v Gítě, přesto je to špatně. Nikdo by sem neměl dávat
pozornost. Když už musíte, dejte pozornost na dveře. Jaký má smysl dívat se na okno, když jím nedokážete projít. Rozumíte?
Jestliže se musíte na něco dívat, tak jedině na dveře. A dveře jsou zde. Dveře Sahasráry se musí otevřít. Neměli byste se tedy
snažit soustředit se na tuto část (Ádžňu). Mnozí, kteří se soustředili na tuto část, se zbláznili. A když se někdo zbláznil, lidé řekli,
že je jogín, ale má „unmanitaša“, že se chová jako blázen. Jak by jogín mohl být blázen? Vždyť to znamená, že je spojený s
Bohem. Cožpak On je blázen? Všichni tihle blázni jsou skuteční blázni a nemají naprosto nic společného s Bohem. Ale jsou lidé,
kteří tomu věří. „Ó, on miluje Boha, proto skočil na pódium a tancuje v extázi jako blázen.“ Jak by Bůh mohl být blázen? Takže
zaprvé, Bůh je tou nejrozumnější bytostí! Musí být. Protože odkud by se jinak zdravý rozum vzal? Musíme tedy pochopit jednu
věc, že jakékoli takové praktiky vás mohou přivést k šílenství, nikdo by je neměl dělat. Třetí je nedostatek rozlišování některých
lidí, kteří jsou sice dobrosrdeční, milí lidé, ale nechají se zmást úsměvy druhých nebo falešnou dobrotou, kterou předstírají. Znala
jsem některé, kteří měli na tváři neustále úsměv. Jako kdyby se stále smáli. Já to vůbec nedokážu. Neustále se tak na někoho
tvářit, to je, jako byste se mu vysmívali. Skutečně jsem viděla takové, kteří se budou pořád takto tvářit. Člověk by tedy neměl mít
stále jednu pózu. Někdy tyto svaly mohou dost ochabnout a bolet, když držíte pózu. A jsou další, kteří se neustále snaží
ukazovat, jací jsou chudáci. Nevím, na koho se snaží udělat dojem! Upoutat pozornost druhých nebo bhútů, které mají v sobě?
Nechápu, o co jim jde. Proč se nemohou tvářit normálně? I když sedí v dhjáně, v meditaci, viděla jsem, jak se přede Mnou
předvádějí, přestože mám oči většinou zavřené, ale na tom nezáleží. Když otevřu oči, vidím, jak se někdo (culí) nebo se jinak
tváří. Proč?! K čemu to je? Musíte mít vyrovnanou tvář. Tak jak Šrí Krišna popsal sthita pragňa (stav svědka), ten, který je v
rovnováze, který se nesměje jako idiot, který se směje, ale ne jako idiot, ani není vážný jako zase jiný druh idiota. Ani jednou z
těchto věcí se nikdy neprojevuje vaše vnitřní bytost. Taková osobnost není, jak jsem vám dnes řekla, ani frivolní, ani vážná, ale
plná vnitřní radosti. On nechce, abyste byli nešťastní, nikdy by nechtěl, abyste byli nešťastní lidé. Ale když lidé chtějí být nešťastní,
jak jim pomoci? Když mají svobodnou vůli být nešťastní. Mají svobodnou vůli uříznout si nos, svobodnou vůli uříznout si uši, mají
svobodnou vůli i spáchat sebevraždu. Mají tuto takzvanou svobodu. Ale ta nejvyšší svoboda přichází z Višudhi čakry, jak jsem
říkala. A proto Mu říkáme Jogéšvara. On je Íšvarou jógy. Upevnění jógy je možné tehdy, když se odevzdáte Šrí Krišnovi. Zcela se
odevzdejte Šrí Krišnovi a vaše jóga bude upevněna. Co to znamená? Upevní se vám rovnováha ve všem. Dostanete se do
naprosté rovnováhy. Taková rovnováha je úplná proto, že Šrí Višnu, který je Inkarnací pro zachování dharmy, který je zodpovědný
za to, aby vám dal rovnováhu, se stává úplným v podobě Šrí Krišny. Proto řekl, abyste zanechali všech svých dharem: „Sarva
dharmanam parityaja, mamekam sharanam vraja.“ Tedy: „Odevzdejte je všechny Mně.“ Když tedy položíte všechny dharmy k
lotosovým chodidlům Šrí Krišny, tedy když následujete Jeho ideály, pak všechny vaše dharmy budou v rovnováze. Ale po
realizaci se dostanete nad dharmu.
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Dnes slavíme v zemi Šrí Krišny narozeniny Šrí Ganéši. Je to něco nebývalého a velice významného, že byste měli oslavit
narozeniny Syna Šrí Krišny v Jeho vlastní zemi. Víte, že se Šrí Ganéša inkarnoval na tuto Zemi jako Mahávišnu a že byl synem
Rádhy, který se inkarnoval jako Pán Ježíš Kristus. Takže dnešní oslavou těchto narozenin se hlásíte k největší pravdě, že Pán
Ježíš Kristus byl synem Šrí Krišny. V Dévi Mahátmajam existuje příběh o tom, jak se toto Prapůvodní Dítě zrodilo jako vejce a
polovina z Něho zůstala jako Šrí Ganéša a polovina se stala Mahávišnuem. V evolučním procesu byly všechny tyto starodávné
události zaznamenány, ale dnes mě tolik potěšilo, že lidé porozuměli na lidské úrovni, že Kristus je inkarnací Pána Ganéši. Je
Věčným Dítětem, ale když přišel jako Kristus, přišel jako syn Šrí Krišny. Když ale Párvatí vytvořila Šrí Ganéšu, byl synem samotné
Párvatí. Nebyl tam žádný Otec. Párvatí sama chtěla mít své vlastní dítě. Existovali andělé, kteří byli oddaní buď Višnuovi nebo
Šivovi, tak jako ganové byli oddaní pouze Šivovi. Takže chtěla mít svého vlastního Syna, který by dokázal promítnout Její síly na
Zemi. Takže zpočátku, když Šakti vytvářela tento vesmír a Sadášiva sledoval Její tvoření, první věcí, kterou na Zemi vytvořila, byla
nevinnost a ztělesněním nevinnosti byl Šrí Ganéša. Celý vesmír byl pokrytý nevinností, které říkáme Ómkara. Tato nevinnost
chránila všechna stvoření světa a pronikla do vší hmoty. Hmota je nevinná. Když udeříte hmotu, úder vám vrátí, protože je takto
vytvořená. Nechce vám žádným způsobem ublížit s výjimkou toho, když se ji snažíte udeřit, vrátí vám to, ve své vlastní
přirozenosti. Říká se tomu "džada" - ten, který jedná podle své vlastní podstaty. Ve zvířatech je jiný druh nevinnosti - zvířata
nevědí, že páchají zločin. Zvířata, když, řekněme, zabijí zvíře, další zvíře, nebo vniknou na váš pozemek a všude vytvářejí
mrzutosti, nevědí, že se dopouštějí prohřešku nebo že porušují nějaké zákony. Žijí se zákony, které jsou vystavěny uvnitř nich,
proto se jim říká "pašus", což znamená područí - paša. Paša znamená područí. Jsou svázáni zákony Boha. Šrí Šiva se nazývá
Pašupati. Až do tohoto stadia zůstává nevinnost nedotčena, protože v nich není rozvinuto ego. Takže jsou nevinní. Tygr může jíst
krávu, stejně je nevinný, nebo slon může udupat lidské tělo, stejně je nevinný. Když ale přecházíme na vyšší stadium, Matka Šakti,
Prapůvodní Matka, měla v úmyslu vytvořit osobnost, která bude chránit nevinnost lidských bytostí. Nad hmotou i nad zvířaty
vytvořila Šrí Ganéšu. Znáte příběh o Šrí Ganéšovi, jak získal sloní hlavu, což symbolizuje, že Šrí Ganéša, ačkoliv je lidskou bytostí,
co se týče Jeho hlavy, je jako zvíře, a také ten o Šrí Gadžánanovi ve smyslu, že získal hlavu slona, který je nejmoudřejším
zvířetem v živočišné říši. Takže v takové hlavě, která je nevinností, se nemůže rozvinout ego. Není tam žádné ego. Je to stav bez
ega. Lidské bytosti ale byly vytvořeny jiným způsobem. A když byl zařazen uhlík, aby vytvářel aminokyseliny, uvedlo to v lidských
bytostech do pohybu nový typ evoluce, že lidské bytosti ve Višudhi takto zvedly hlavy. Zvířecí hlavy jsou při zemi, takže energie
proudí směrem k Matce Zemi, když ale člověk zvedl hlavu proti zemské přitažlivosti, nastala nová komplikace v proudění energie
a takto ve Višudhi začíná problém, když Kundaliní nemůže vyživovat nebo se starat o tuto problematickou Višudhi. Důvodem je,
že když svoji hlavu pozvednete směrem od Matky Země, oddělujete se od přirozené síly Matky Země. Když svoji Višudhi takto
zvednete - výsledek vidíte v této zemi, která je zemí Višudhi čakry. Začali jste používat stroje, které jsou proti přírodě, vyčerpávají
přírodu, narušují přírodu výrobou atomových bomb, změnou atomu, jeho štěpením. Což znamená, že zvednutím hlavy jste šli
proti samotné přírodě. Když by to ale bylo uděláno v naprosté odevzdanosti Bohu, s hlavou sehnutou k Matce Zemi, neublížilo by
vám to. Když ale sami sebe naprosto odříznete od přírody, která je tak štědrá, tak milostivá... Včera jste viděli nádherné snímky
přírody, která vás v této zemi obklopuje. Tak bohatá země, jako je Amerika, bez jakékoliv vděčnosti vůči svému Stvořiteli, zvedla
svoji hlavu - takto se začal vynořovat problém s Višudhi. Každá profese, celá sociální struktura byla vybudována tak, aby bojovala
s přírodou a ne, aby se s ní ztotožnila. Takže první útok přišel na samotnou nevinnost, na samotnou Múládháru. Zřekli se
přirozenosti Múládháry. Manželský systém tu byl dávno před Kristem, dávno před Abrahamem, dávno před Mojžíšem a
posvěcené manželství, které bylo požehnáno společností, bylo přípustné odpradávna. Ale člověk ve své aroganci zvedl svůj hlas
proti manželství, proti přirozené cestě, jak vést duševně zdravý život. Pokud by bylo přirozené takto vést svůj osobní život, proč
mají lidé všemožné nemoci? Pokud jste přirozený člověk, nemáte žádné nemoci. Ale protože jste proti přirozenosti, je v této zemi
mnoho mužů a žen zavražděno kvůli žárlivosti. Pokud by bylo přirozené zamilovat se do deseti mužů a deseti žen, tak k čemu
žárlivost? Měli byste být šťastní, to je velice přirozené. Protože se ve Višudhi čakře zvedla hlava bez odevzdání se Šrí Krišnovi,
začala narůstat atmosféra, která je proti životu. A tento druh žití přivedl tuto velkou zemi na pokraj naprostého zničení. Útok na
nevinnost je největší slabostí této země. Nevážit si síly cudnosti a počestného života je největší chyba, kterou udělali lidé, kteří
začali všemožné módní trendy. Ganéša je kořenem Stvoření. Když jdete proti Šrí Ganéšovi, začnete ztrácet své kořeny, vůbec
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žádné kořeny nemáte. Pak jste nahnáni do jakékoliv hlouposti, čehokoliv nového, co se objeví. Natolik, že byl uctívaný člověk jako
Freud, a na Krista, který řekl: "Nebudete mít smilné oči," zapomněli. Ganéšou do takové úrovně, že dokonce oči musí být nevinné.
Ve vašich očích nemá být žádný chtíč. Ale díky aroganci cítí: "Co je na tom? Co je na tom špatného? Co je na tom špatného?"
Nyní celá země čelí ohromné krizi - kvůli arogantním podnikům. Stále dělají mučednictví ze všeho, co je destruktivní. Je to velice
velká zodpovědnost sahadžajogínů, kteří žijí v zemi Šrí Ganéši. Ale pro lidi, kteří žijí v zemi Šrí Krišny, je zodpovědnost naprosto
na vašich bedrech a nemůžete se jí vyhnout. Dokud neporozumíte důležitosti nevinnosti ve svém životě, i když se budu pokoušet
o cokoliv, tato země se nemůže zachránit. Jste to pouze vy, kdo ji zachrání. Jste to pouze vy, kdo to provede. Když Kundaliní
stoupá, je Šrí Ganéša ve vás probuzen, Šrí Ganéša, kterého jste si nikdy nevážili, se pomalu probouzí ze své dřímoty, navzdory
bolesti a zranění, která Mu byla uštědřena, přesto vstává. Ale my stále...? Jak Ho budeme vyživovat? Jak se chystáme o Jeho
růst postarat? Zodpovědnost amerických sahadžajogínů je veliká. Nemohou se už dále podvádět. Nemohou být spokojení se
svojí arogancí. Chyby byly tragické. Takže musíte vytáhnout proti těmto chybám do boje a upevnit svého Šrí Ganéšu v úplné
formě, tak aby vám dal nezbytnou rovnováhu a kořeny pro vaši výživu. Předně je to šokující. Chci říct, nemůžete to pochopit; je
nemožné pochopit, jak můžete uznávat tak nesmyslné myšlenky; jak se můžete dát na tak pochybné věci, jež jsou očividně
hrozné. Nejsme si vědomi jistých slov jako prostituce? A všechna ostatní oplzlá slova, která zrovna teď nechci říkat, nebo ztratila
svůj význam? My jsme si jich všech byli vědomi, věděli jsme o nich. Nedělej to... nedělej... Když mluvím, musíte být potichu, ano?
Ztratili jsme všechnu moudrost, že nevidíme, co jsme si způsobili? Nemáme žádnou sebeúctu. Arogance takového stupně je
velice nebezpečná, nesmírně nevyzpytatelná. A Bůh ví, co může přijít se všemi těmito riskantními podniky, na něž jsme se dali.
Pro sahadžajogíny bych řekla, že jsem lidem dala nějaké instrukce, jak by si měli vážit svého soukromého života, zejména ženy v
Americe. Jestliže se mají stát šakti, musí respektovat svoji cudnost. Ale je tak překvapující, že když vidíme, co se všechno venku
děje, že dokonce po příchodu do Sahadža jógy se některé z nás snaží být těmi, kdo míří do pekla. Jestliže je máte zachránit, tak
se snažte náležitě upevnit svoji pozici. Šrí Ganéša má čtyři ruce a na tu, která nese ničivou zbraň Paraša, si musíte dávat pozor.
To je Jeho práce a když Ho opomíjíte, ta síla bude pracovat a to velmi důrazně, že navzdory své realizaci se možná nebudete
moci zachránit. Neberte svoji realizaci jako samozřejmost. Dokud váš Ganéša není upevněný, vaše realizace nemá ani v
nejmenším smysl. Sledujte sami sebe. Máte smilné oči? Máte smilnou mysl? Co očekáváte od Sahadža jógy? Tolik z vás si myslí,
že vám v Sahadža józe Bůh žehná, že musíte mít pěknou dávku zdraví, peněz a postavení, síly. První věc, o kterou musíte žádat,
je čistý Ganéša, Nirmal Ganéša. "Ó, Matko, dej nám, prosím, požehnání ustavení čistoty v našem Ganéša principu." Ve vztazích,
postojích, chování - zkuste soudit sami sebe - jste nevinní? Kristus řekl, že cokoliv může být strpěno proti Němu, ale nic proti Ádi
Šakti. Ale já vám, jako vaše Matka, musím říct, že to není pravda. Možná mohou být strpěny některé věci proti mně, ale nic proti
Kristovi, Pánu, nic proti Pánu Ganéšovi. Cokoliv, co je proti Němu po realizaci uděláno, bude svědčit proti vám a vy budete
vyvrženi z Království Boha jako naprosto ubozí lidé. To je jedna věc, která nebude strpěna, nebude prominuta, nebude přijatelná.
Cokoliv jste provedli v minulosti, je nyní skončeno, protože jste nové ptáče. Ale poté, co se jím stanete, když se zkoušíte oddávat
těmto špatným záměrům, nebo se jimi těšíte, ani trochu vám nedokážu pomoct. Konec konců Šrí Ganéša je můj Syn, protože je
čistý. Není jediným synem, kterého mám. Mám tolik synů a dcer a vytvořila jsem vás stejným způsobem, jakým jsem stvořila Šrí
Ganéšu, bez Otce, jen já sama. Vaši Matku nepotěší nic než čistota srdce a čistota vašeho těla. Cokoliv, co je nečisté, musí být
odhozeno. Samotné moje jméno znamená čistotu. Můžete to udělat. Jste zplnomocnění to udělat. Máte Kundaliní, aby to
udělala. Ale první věcí, kterou musíte udělat, je vyčistit to a o zbytek si nemusíte dělat starosti, Šrí Ganéša se o to postará. Jednu
čakru udržujete čistou - o zbytek je postaráno. Všechny nevyléčitelné nemoci počínaje všemi svalovými problémy jako cukrovka
a podobně, všechny nevyléčitelné nemoci jako rakovina, všechny psychosomatické problémy jako schizofrenie, všechno to
přichází kvůli poruše v Múládháře. Když nejsou v pořádku kořeny, jak můžete léčit strom? Když jsou kořeny v pořádku, pak se
každý lék může dostat do jakéhokoliv centra, jakékoliv oblasti, jakéhokoliv místa, jakéhokoliv ovoce. Když ale kořeny nejsou v
pořádku, jak byste to mohli vypracovat? Dnes jste mě sem pozvali, abyste uctili Šrí Ganéšu, uvnitř mne. Šrí Ganéša uvnitř mne je
silnou entitou. Zatímco Ho uctíváte, měli byste vědět, že takovou silnou věc musíte ustanovit uvnitř sebe. A skrze toto ustanovení
musíte projevit síly Šrí Ganéši. A silou Šrí Ganéšovy velikosti je příznivost. Je to koeficient; je to vzorec - můžeme říct vědeckým
jazykem, který vyzařuje příznivost. Je to magnet v Matce Zemi. Stejný magnet je uvnitř vás, je to Šrí Ganéša. Nechte mě
samotnou a já vám řeknu, kde je sever, jih, východ, západ. Zakryjte mi oči, stejně vám to řeknu. Víte, že existuje tolik ptáků, kteří
létají až do Austrálie, na Sibiř, protože mají uvnitř sebe magnet, mají tuto nevinnost v sobě. Existuje tolik ryb, které mají uvnitř
sebe skutečný magnet. Vědci by to měli objevit. Stejným způsobem je uvnitř nás přitažlivý Šrí Ganéša. Takže se člověk, který má
uvnitř sebe probuzeného Šrí Ganéšu, stává magnetickým a magnet přitahuje ocel, ne suché listí, ne - ocel. A ocel je jako Guru
Tattwa. Řekněme, že je mužem s ocelí. "Ocelový muž" - člověk, který má osobnost, sebedůvěru a který nemůže být ovládán
pokušeními, je člověk z ocele. Takže tento magnet přitahuje ocel. Ocel má pouze jednu špatnost, špatnou vlastnost a to, že není



pružná, je poněkud tvrdá, ale magnet ji přitahuje, což znamená, že v oceli vytváří onu speciální vlastnost, která ji posouvá
směrem k magnetu. Stejným způsobem, když je tento magnet probuzen uvnitř vás, budete překvapeni. Místo toho, aby lidé z
vašich ašrámů utíkali, poběží za vámi. Zjistila jsem, že je to beznadějné. Ať jdu do jakéhokoliv domu, když přijdou na to, že tam
jsem - Bůh chraň! - kdekoliv, na jakémkoliv místě. Takže co je tímto magnetem? Je to čistá láska. Je to čistá láska a pojetí čisté
lásky je takové, že není závislá na ničem, jenom na sobě. Je oporou sama sobě. Je jako světlo, které se šíří jen díky své
přirozenosti, nic nechce, nic neočekává. Jen se šíří kolem dokola a osvěcuje srdce ostatních lidí. Proto jsou přitahováni. Ti, kteří
mě dokonce ani neviděli, ti, kteří mě dokonce ani neznají, jen s mým jménem, viděla jsem, v Kalkatě jsme měli takový problém,
takové davy, že řekli: "Musíme zavolat policii." Řekla jsem: "Není potřeba volat policii, nějak to zařídím." V Púně jsme měli takové
zástupy, že chlapík, co nám pronajímal sál, dostal strach. Řekl: "Matko, dám Ti velmi rozsáhlou plochu, kde můžeš sedět ve
velkém otevřeném prostranství, je mi to líto, ale celou moji halu zničí." Řekla jsem: "Neboj se, vše bude na patřičném místě." Měli
jsme takové zástupy, že lidé seděli na zemi, na schodišti, a dokud jsem měla projev, nikdo se nepohnul ani o píď, víte, jako fotka.
A mluvila jsem hodinu a půl. Zrovna jako fotka. Žádný pohyb ruky, nohy, očí - ničeho. Prostě seděli jako fotka. A člověk, kterému
ta hala patřila, nic takového dřív neviděl. Po celou hodinu a půl vůbec žádný pohyb. Co to způsobilo? Magnet. I když jste ocel,
budete přitahováni, ale pokud jste magnet, budete přitahováni takovým způsobem, že tento magnet nikdy neopustíte. Takže pro
jógu je důležité, že upevníte své magnety Šrí Ganéši, který je jako dítě. Dítě, je tu jedno dítě a každý je k tomuto dítěti přitahován.
Jediné dítě uvízne někde ve vzduchu, ať už jste Rus, Američan nebo Arab, každý se bude o toto dítě strachovat. Co se děje
tomuto dítěti? Nebudou si myslet: Je to arabské dítě nebo americké dítě, ne. Pokud to není ďábel. K čemu tato náklonnost k
dětem? Protože jejich magnety jsou neporušené. Jejich ego se ještě nerozvinulo. Naše ego se rozvinulo, muselo se rozvinout,
protože jsme se museli rozhodnout ve své vlastní svobodě, co je správné a co je špatné. Takže rozvoj ega byl v pořádku. Až do
určitého bodu jsme si museli ego rozvinout. Ale my jsme si ho rozvinuli přespříliš a také jsme si příliš rozvinuli superego. Žádné
podmíněnosti, nic. Budeme dělat, cokoliv máme rádi. Dnes nosíme krátké kalhoty, zítra budeme mít dlouhé, v pořádku. Pak si
ostříháme vlasy, uděláme to a ono. Vůbec žádné podmíněnosti. Celé superego bylo také pokryto - egem. Toto ego by bylo v
pořádku, pokud byste si udrželi svoji Ganéša tatvu. Což je síla moudrosti Ganéši. Druhou Ganéšovou silou je, že vám dává
moudrost. Když potkáte farmáře a velkého profesora nebo velmi vzdělaného muže a s oběma hovoříte, zjistíte, že farmář má
mnohem víc moudrosti než tento šílený PhDr. Proč? Protože se každý den zaobírá Matkou Zemí. Zná živoucí proces. Ví o
nevinnosti Matky Země. Takže nevinný člověk je nejmoudřejší... Dítě, které je nevinné, je mnohem moudřejší než deset
egoistických lidí. Takže druhou schopností Šrí Ganéši je, že se stáváte moudrou osobou. Když mluvíte, lidé se na vás začínají
dívat. Mluvíte jako Kabír, mluvíte jako Nanak. Mluvíte jako někdo, kdo způsobí, že lidé začnou vnímat svého Ducha. Tomuto já
říkám sahadžajogín. Sahadžajogín, který nemá moudrost, není k ničemu. Přijde do Sahadža jógy a je jako slon v porcelánu.
Napadne tohoto člověka, napadne tamtoho člověka a tamtoho člověka. A když se těchto tří zraněných lidí zeptáte, řeknou:
"Tamto zvíře, stejné zvíře." Každý referuje o stejném zvířeti. "Ó, to je on, dobře." Takže to podporuje vaši moudrost. Když máte
sílu Šrí Ganéši, vaše oči září. Máte jiskru v očích, světlo v očích, když vás (On) osvítí. Pak na nikoho nemůžete hledět s chtíčem a
lačností. Ale tento pohled je tak mocný, že stačí dokonce jediný, aby očistil tisíce lidí. Jen je potřeba otevřít oči a objevíte, že se
celá věc proměnila v nádherné ráno z naprosto temné noci. Letmý pohled může vzbudit Kundaliní. Matka Kundaliní se nemůže
pohnout, dokud Jí Šrí Ganéša nedá svolení. Je jako prorektor sedící ve všech čakrách. Musí potvrdit: "V pořádku. Prošel. Běž." V
každé čakře. A když Kundaliní stoupá, Šrí Ganéša je probuzený, jinak Kundaliní nemůže stoupat. Ale když pak usne, Kundaliní je
Jím vtáhnuta. Myslíme si, že jsme ztratili svoji nevinnost. Není jednoduché ji ztratit. Je nezničitelná. Pouze jste ji překryli něčím,
co nedovoluje, aby se v nás princip Šrí Ganéši projevil. Srazili jste ji dolů. Stlačovali jste ji dolů. Dali jste na ni moře a moře
nesmyslů. To je vše, ale ona nikdy neumírá. Je to věčný princip celého vesmíru. Další kvalitou člověka, který je obdařen silami Šrí
Ganéši, je, že On odstraňuje všechny překážky. Pokud je na nějakém místě jediný člověk s touto povahou, všichni ostatní lidé,
kteří jsou poblíž, budou ochráněni, stane-li se nějaká nehoda nebo bude-li tam nějaký problém, nějaký destruktivní, všichni budou
ochráněni. Zjistíte, že se to stává. On je Ganapati, nyní je Mistrem všech Ganů. Vede vás. Sahadža jóga se nemůže bez Šrí Ganéši
vypracovat. Je tím, kdo je sahadža. Je tím, kdo ve světě vytváří všechnu spontánnost. Je tím, kdo vás přivádí na správnou cestu.
Je tím, kdo vám všechno dává bez problémů. Je tím, kdo vytváří všechny čamatkáry, všechna kouzla, všechny zázraky ve světě.
Je Ganapati. Je tím, kdo zasedá s Gany ve smyslu, že je jako král všech Ganů. Ten, kdo potěšil Šrí Ganéšu, potěšil všechny bohy
a bohyně, protože všichni bohové a bohyně těší Šrí Ganéšu, takže co je potřeba? Šrí Ganéša je velice chytrý. On ví, že potěšit svoji
Matku je jedinou jednoduchou věcí, kterou musí udělat. Abyste měli všechny síly světa, stačí jen, aby byla Matka stále potěšená.
Existuje tolik kvalit Šrí Ganéši, které mohou být popsány. Je tím, kdo nám dává radost z jídla. Když jíte nějaké jídlo, můžete ho mít
rádi, nemusíte ho mít rádi, ale On je tím, kdo vám řekne: "Toto je vytvořené sahadžajogíny, vytvořené tvojí Matkou." Znamená to,
že vám dává příchuť lásky do jídla, které je pro vás uvařeno. Protože On je láskou. Dává vám nápady, jak vyjádřit svoji lásku.



Jednou mě požádali, abych zazpívala písničku. Kdysi jsem zpívávala velmi dobře, ale pak po tolika přednáškách, myslím, že jsem
svůj hlas ztratila. Nedokážu zpívat dobře, to jsem si myslela. A jednou mě požádali, abych zazpívala píseň. Tak jsem si jednu
vybavila a zazpívala jsem ji. A asi po roce na programu řekli: "Matko, chceme Ti zazpívat jednu píseň." Byla to pro všechny
neznámá píseň, nevím, odkud ji získali, odkud vzali melodii. Začali zpívat tu samou píseň. A taková radost, chci říct, přišly mi z
toho do očí návaly slz. Nemohla jsem kontrolovat svou radost. Všechno to vnímání radosti přichází z prostředků vytvořených Šrí
Ganéšou. Je zaneprázdněn vytvářením krásných vztahů. Jak? Na narozeniny, narozeniny dítěte, co říkáme? "Dobře, zítra ráno ti
ptáček přinese dárek." A pak dítě vstane a vidí, že tam žádný ptáček není. Je to pouze Ganéša, kdo měl takový nápad. Můžeme
říct, že je Santa Klausem. Dává vám prostředky a metody a říká vám, jak jemně vybudovat vztahy, čisté vztahy. Jak ukrýváte, jak
balíte drobný dárek, jen ho tam dát a ten, pro koho je, ho uvidí: "Ó, Bože." A pak uvidíte květiny, které najednou přinesete, položíte
je - je to všechno úsilí Šrí Ganéši, Jeho způsoby, Jeho vnuknutí. Mezi vším stvořením květiny vyjadřují podstatu Šrí Ganéši. A
podstata Šrí Ganéši, která přichází z podstaty Matky Země, je vůně. Takže člověk, který je obdařený požehnáním Šrí Ganéši, voní.
Někdy jako santal, někdy jako růže, někdy jako gardénie. Nevíte, odkud ta vůně přichází. Přichází od Šrí Ganéši a to je to, co je
uvnitř vás magnetem. Takový člověk voní, nepochybně po celou dobu voní. Šrí Ganéša z takové osoby vyzařuje všechny druhy
vůní. A to můžete vnímat pouze tehdy, pokud je váš Šrí Ganéša v pořádku. Líčením tohoto velkého božstva uvnitř vás nejsou
konce. Je tam prostě usazený, po celou dobu tam je, a čeká, až bude očištěn, aby mohl pozvednout svoji hlavu jako lotos z bláta.
Jen tomu pomozte tím, že to budete respektovat a On tam bude, vůně uvnitř vás. Je to tak důležité v této zemi, kde jsme pozvedli
hlavu bez odevzdání se Virátě, kolektivitě, Šrí Krišnovi. Pozvedli jsme svoji hlavu, se Šrí Ganéšou svoji hlavu skloníme, za všechny
dary, kterými nás Bůh obdaroval. Všechna namyšlenost zmizí u Lotosových Chodidel Šrí Ganéši. Dá nám moudrost. Dá nám
schopnost porozumět. Dá nám sílu přemoci naši aroganci uvnitř nás. Je tím, kde je dárcem vědění. Je tím, kdo nám dává světlo.
V Indii také mnoho lidí uctívá Šrí Ganéšu, omílají: "Šrí Ganéšo, Šrí Ganéšo, Šrí Ganéšo," a dělají všechny druhy divných věcí. Je to
jako zbytečné podvádění sebe sama. Je to tak jednoduché, upevnit uvnitř vás Šrí Ganéšu. Ale porozumět, že je životně důležité,
že vy, lidé, kteří jste sahadžajogíni, byste měli upevnit Šrí Ganéšu, který je tichou silou uvnitř vás, On nemluví. Je tichou silou,
která koná. Prostě silou, která je dynamická, bez jakéhokoliv hluku, bez jakékoliv okázalosti. A řekla bych, že dnes, když jsem ze
svého srdce řekla všechny tyto věci, vy, sahadžajogíni, uvnitř sebe upevníte Šrí Ganéšu. A budete vyzařovat takové síly, že ostatní
v této zemi budou schopni upevnit svého Ganéšu. Nechť vám Bůh žehná. Budeme jí říkat Gaurí. Dnešek je Ganéšovým dnem, tak
jméno je Gaurí. Ahoj. Na Divali se uctívá Šrí Ganéša a také Šrí Lakšmí, takže dnes, když také uctíváme Šrí Ganéšu, musíme uctít
Šrí Lakšmí, tak jí dnes budeme říkat Lakšmí. Dobře? Děkuji. Podívej na to malé dítě, nepláče. Jsi taková slečna. Ale podívej, malé
děti nepláčou. Jsi velká holka... proč pláčeš? A co to máš na nohách? Ukaž. Dělají hluk? Ne? Tak bychom ti měli sehnat lepší.
Ukaž, jak máš velké nohy. Ukaž. Jsou maličké, že? Jsi velká nebo malá holka? Malá? Ne, ne, je velká, může se postavit, ukaž.
Ukaž. Ahoj. Pojď, pojď sem. Co s ní je? Je vždycky taková? Budeme jí říkat Siddhi. To je síla. Siddhi je dobré jméno. Dobře. Nechť
vám Bůh žehná. Bude v pořádku. Podívejte. Udělejte fotku. Nechť vám Bůh žehná. Nechť vám Bůh žehná. Stoupni si. Dobře.
Musíš vstát. Pojď sem. Pojď sem. Budeme mu říkat Vinajaka. To je jméno Šrí Ganéši, Vinajaka. Kdo je další? Pojď. Ahoj. Budeme
mu říkat Ganapati. Nechť vám Bůh žehná. Pojďte. Budeme jim říkat Gaurí a Ganéša. Gaurí a Ganéša. Můžeš přijít? Další
Ganéšovo jméno je Ómkara. Budeme mu říkat Ómkara. Nechť vám Bůh žehná. Pojď sem. Dobře. Jsi nyní Ómkara. Dobře?
Ómkara je dobré jméno. Takže nyní... Ramma. Ramma je jméno Bohyně, jméno Párvatí. Je to jméno Ganéšovy Matky - Ramma.
Ramma je tou, která hraje v srdci. Džanaki. Džanaki. Šarmila, Šarmadájiní, Šarmila, Šarmadájiní. Šarmadájiní je dárkyně
blaženosti. Dárkyně blaženosti. Dárkyně blaženosti. Šarmila je jméno Bohyně. Je dárkyní blaženosti, Šarmadájiní, je dárkyní
blaženosti. Nechť vám Bůh žehná. Můžete přijít sem, pomoct s púdžou.
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Makar Sankranti púdža, Rahuri, 14/01/1987, Rahuri, Indie

Dnešek je dnem, kdy oslavujeme změnu osy Slunce a skutečnost, že se (Slunce) pohybuje k obratníku Raka. Obratník Raka
reprezentuje mateřství, mateřství Země. Obratník Raka prošel přes dost velké území, zatímco obratník Kozoroha nikoliv. A území,
přes které prošel, vytvořilo na Zemi různé krásné projevy kvalit mateřství. Oslavujeme tuto změnu, poněvadž Slunce se nyní
posunulo do nové dimenze, takže po celém světě bude teplo ze Slunce. Sluneční teplo reprezentuje teplo Boží lásky. To je důvod,
proč slavíme tuto slavnost dáváním určitých sladkostí vyrobených ze sezamových semínek. Sezamová semínka se dávají proto,
že také zahřívají, a protože teď přicházíme z chladu do horkého období, do teplejší sezóny, tak vás připravují na sluneční teplo.
Tyto speciality jsou vyrobeny ze sezamového semínka, aby reprezentovaly přicházející teplo a sluneční teplo. Přestože je v Indii
horka příliš, lidé na příchod tohoto období čekají a velmi srdečně ho oslavují. V tuto dobu se nabízejí k jídlu sezamová semínka a
cukr. Teď musíte mluvit sladce "gudd gudd bola" znamená, že musíte mluvit sladce. Mluvit sladce je velmi důležité. Někteří lidé
se domnívají, že je moderní mluvit hrubě nebo že je velice inteligentní křičet na lidi, ale nikdo nemá rád tento typ osobnosti.
Možná jste inteligentní, velmi bystří nebo chytří, možná, že se na vás lidé rádi dívají v televizi, ale ne jako na kamaráda nebo
přítele. Mluvit velice sladkým způsobem je známkou dobrého vychování, dobré kultury a bohabojnosti. Ti, kteří se bojí Boha,
nikdy nebudou mluvit k jiné osobě hrubě, protože v ní také září ten stejný Duch. A proč bychom měli být příkří nebo rozhněvaní na
jiného člověka, kterého stejně jako nás stvořil Bůh Všemocný? Takže tento krásný milující vztah, který máme navzájem mezi
sebou, obzvláště v sahadža józe, vyjádřeme tím, že budeme vzájemně hovořit sladce. Je tolik způsobů, jak můžeme být sladcí.
Existují drobnosti, které když uděláte, vytvoříte spoustu sladkosti, ale nemusíte mít ostrý jazyk, nýbrž ostrou paměť. Zkusila jsem
to mnohokrát. Kdysi jeden ze sahadža jogínů, který je velice dobrým a aktivním sahadža jogínem, jel se mnou v autě a řidič nebo
někdo mu ukradl nůž a on se na něj velmi rozzlobil. Řekla jsem: "Zapomeň na to, víš, je to chudák, tak ho odnesl, na tom nezáleží,
prostě na to zapomeň." Řekl: "Ne, bylo to kvůli tomu, že jsem ho dostal jako dar od někoho, kdo byl ve Švýcarsku a je to švýcarský
nůž, který jsem nosil s sebou. Takže je mi líto, že jsem ho ztratil." Když jsem jela do Švýcarska, koupila jsem mu ten stejný nůž.
Když jsem přijela a dala mu ho, neměl slov. Řekl: "Matko, jak jste si vzpomněla? Jak se Vám po tak dlouhé době podařilo sehnat
tento nůž?" Řekla jsem: "Mám velice dobrou paměť." To je můj problém. Paměť je tak dobrá, že někdy prostě nevím, zda snad
některé lidi neuvádím svojí pamětí do rozpaků. Je tak dobrá, že nezapomenu vůbec nic. Všechno špatné samozřejmě zapomenu,
protože pamatovat si špatné věci, je k ničemu, nemá smysl na ně myslet. Kvůli odpuštění vždy můžete na špatné věci
zapomenout. A pokud si pamatujete to dobré, vaše radost se zmnohonásobí. Zkusíte-li si pamatovat něco špatného, pak se vaše
radost zmenší. Pokaždé, když někoho uvidíte, zkuste si vzpomenout, co dobrého vám ten člověk udělal. Co je v tom člověku
dobrého. Máte-li paměť na dobré věci, budete se mít velice hezky. Nuže dnes je den, kdy všichni opouštíte Indii. Někteří z vás
odjedou pozítří. Ať už je to jakkoliv, musím vám říci, že jsme pro vás udělali, co bylo možné, abychom vám dali radost a
spokojenost. Když se teď vracíte, pokuste se pamatovat si vše, co vám bylo řečeno, všechno, co bylo pěkné. Jak vás lidé chválili.
Jak vás měli rádi. Jak vůči vám byli laskaví. S jak milými lidmi jste se setkali. Jaké hezké zážitky jste měli, ale nepřemýšlejte o
věcech, které jsou bezcenné. Dobrá, někdo vám možná řekl něco nepříjemného, nebo snad vy jste někomu řekli něco krutého,
prostě na to zapomeňte. Pokuste se pochopit, že si kazíte šanci radovat se ze života. Nikdo tím není zraněn, tak se pokuste být
maximálně šťastní, že jste se setkali s tolika lidmi, že jste měli svatby, že jste viděli tolik svateb. Měli jsme se hezky a každá
vteřina byla plná radostných vibrací. Dnes samozřejmě budou někteří trošku smutní, chápu, protože vaše polovičky odjíždějí, něčí
manželé nebo něčí manželky odjíždějí pryč. Vidím, že někteří kvůli tomu vypadají dost nešťastně. Ale to je dobře, protože je to z
lásky a vzájemné náklonnosti, z těšení se vzájemnou společností. Svědčí to o něčem velmi dobrém, a řekla bych, že se
koneckonců spolu chystáte setkat. A vzpomínejte na všechno dobré, co jste si navzájem řekli, čím jste se navzájem potěšili a
snažte se zůstat šťastní. Protože tyto dny velmi rychle utečou. V sahadža józe prostě zapomeňte na čas, čas utíká tak rychle a
všechno to pomine a vy se opět setkáte se svými manžely či manželkami, ať jde o jakýkoliv případ. Takže není nic, kvůli čemu
bychom se měli cítit příliš smutní, ale usmívat se a smát se, takže i když odjíždějí, neměli by vnímat, vidět naposled váš obličej
plný slz, ale zapamatovat si jistotu a odvahu ve vaší tváři, že je tam naděje, že se zakrátko sejdeme a není třeba být kvůli tomu
smutní. Dnešek je dnem pro radost a těšení se ze všeho, abychom vnímali Boží požehnání všude kolem nás. Slunce se vrátilo v
celé své slávě a my mu musíme přát zdar v nadcházejícím roce, protože jak víte, v této části Maháráštry už dlouho nepršelo. S
deštěm je problém a musíme Slunci popřát úspěch, aby mohlo přivodit déšť a vše potřebné ze sluneční energie, kterou v této
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zemi máme. A musíte zářit jako Slunce, až se vrátíte do svých krajin. Protože vaše země nejsou tak horké, jako naše, ani tam
nemáte tolik tepla a přijdete na to, proč jsou naši lidé tak vřelí a milující, protože v sobě máme Slunce. Teď si nesete Slunce s
sebou a dáte jim lásku, srdečnost i vřelost a nechte jim pocítit, že jste s sebou z Indie přivezli Slunce. Ať už jsem cestovala
kamkoliv, do jakékoliv země, Slunce tam bývalo velice zářivé, tak se říkalo- -existuje rčení-, že když Indové cestují, vezou si Slunce
s sebou. Samozřejmě nemůžete Slunce nosit po kapsách, Slunce musíme nosit ve svých srdcích. To je jistě důvod, proč Slunce
tak zářilo a každý vyrazil v nejlepších šatech a radoval se. Takže takto to je, že si Slunce musíte nosit s sebou, mluvit spolu
navzájem sladce dnes i kdykoliv jindy, být přátelští, vstřícní, laskaví, protože vy jste jogíni, nejste obyčejnými lidmi. Jste jogíni,
reprezentujete kategorii lidí, kteří jsou proslulí svou poctivostí, svou dobrotou, svým soucitem a láskou. Takže vám přeji všechno
nejlepší. Těšte se ze svého putování, mějte radost ze všeho a předávejte tuto radost, kterou jste zde získali, jiným lidem, jiným
sahadža jogínům i jiným lidem, kteří ani sahadža jogíny nejsou. Ať vás tímto Bůh požehná. Šrí Mátadží mluví v maráthí. Říká, že
byste měli dát ruce takto, abyste vyjádřili, že jste vázáni Matčinými slovy. A pokusíme se konat druhým dobro a navzájem
budeme k sobě velmi laskaví. Říkala jsem jim, že musíme být kolektivní nejen mezi sahadža jogíny ale také vůči ostatním. Měli
bychom vidět okolí, co je kde špatně, jak můžeme pomoci. Máme mnoho společenských závazků, které musíme splnit. Teď jste
dosáhli stadia, kdy to můžete dělat, bez vytváření jakékoliv společenské organizace, která shromažďuje peníze a má ´svaté´ a
podobné nesmysly. Ale můžete vidět kolem sebe, kteří jsou potřební, komu můžete pomoci. A takto můžete opravdu dát
sahadža józe velice pozitivní formu. Maráthí. Rahurilo Dám vám všem tuto vodu, všem lídrům a také... můžete si ji vzít. Tato voda
je výborná na všechny nemoci od Múládhára čakry.
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Šťastné Velikonoce vám všem. Je to skvělá událost, že jsme se sešli v Římě oslavit Kristovo vzkříšení. A teď musíme docílit
zmrtvýchvstání křesťanství, které se ubírá přesně opačným směrem než Kristovo vzkříšení. Jak víte, Kristus nebyl ničím jiným
než čaitanjou. On ale přišel v těle z čaitanji. Celé Jeho tělo bylo vytvořeno z čaitanji. Vstal z mrtvých, aby světu ukázal, že se také
můžete znovu narodit, když své tělo dokážete naplnit čaitanjou. Neustále probíhá boj mezi hmotou a Duchem. V životě člověka
vidíme, že hmota se nepřetržitě snaží převzít vládu nad Duchem. A proto se nám nedaří naše vzkříšení. Selháváme ve svém
znovuzrození, protože dáváme přednost hmotě. Narodili jsme se z hmoty a je snadné se k hmotě vracet. A všechny křesťanské
národy se daly na rozvoj hmotného, kdy se lidé identifikovali s hmotou, místo aby ji přeměnili. Jdeme na to špatně proto, že
hmota se pro nás stala nadměrně důležitou. Tolik jsme se ztotožnili s hmotou, se svým tělem, se vším, co je pro nás hmotné.
Lidé se tolik bojí o materiální věci. Zjišťuji, že celá kultura se stala materialistickou. Oni se za to velmi stydí, ale přesto v tom
pokračují, zcela nestydatým a ponižujícím způsobem. Lidstvo to degraduje. Od té doby, co jsem na Západě, vidím tento trend
zcela jasně. Například v domácnosti, cokoli si koupí, je neustále na prodej. Pak ať koupí cokoli, budou si hlídat, aby to bylo podle
určitých norem. Když to má být například diamant, musí to být perfektní diamant. Aby byl znovu prodatelný. Když si koupí dům,
bojí se, aby ho nepokazili nebo nezkrášlili nebo nepozměnili tak, že by to snížilo jeho cenu, protože se nám líbí ten určitý druh
dekorací. Vše je na prodej. Nikdy si neužijí žádnou věc, ta radost tam chybí. Ať už koupí cokoli, uvažují, jestli se to bude dát znovu
prodat. Dokonce, jak jsem viděla, i když jde o drahé kameny. V Indii si každý může dovolit mít drahé kameny. Protože bohatí si
koupí ty nejdražší kousky, chudí si mohou koupit ty obyčejnější. Stříbro také může mít každý. Někdo si může dovolit stoprocentní
stříbro, někdo si vezme s příměsí, další bude mít kombinaci s jiným materiálem. Ale ať jedete do kterékoli země Západu, musí to
mít punc. Musí to mít punc, jinak by si to nikdy nekoupili. Ten punc totiž znamená, že se to dá znovu prodat. V Indii se dá koupit
vše, ale bez puncu. Nemají punc. Když to však potřebujete někdy prodat, když už musíte, zajdete na trh, kde poznají, jaká je
vnitřní ryzost toho vašeho stříbra. A podle toho vás vyplatí. Punc nemáme. Totéž dělají se zlatem. Mají devítikarátové zlato. S
puncem. Co je devítikarátové zlato za zlato? To přece není zlato! Ale má to punc. A bude velmi drahé, protože moc zlata nemají,
tak je označují puncem, čímž tomu přidávají hodnotu. Celá ekonomika je postavena takhle hloupě, směrem k materialismu, kdy
materiální věci nejsou pro radost, ale pro rozprodávání. A tak se v životě netěší vůbec ničím. Nevím, jestli se v dnešní době nedá
znovu prodat už i plast. Viděla jsem lidi, kteří si zakládají i na plastu, na nerezové oceli, na všem, co mají. Možná to nejde znovu
prodat, ale v psychice to mají tak, že se snaží uchovat si i plastové věci, nebo dokonce i niť, cokoli, i špendlík, i ten si budou chtít
schovat. Nedokážou nic vyhodit. Tohle všechno z nás dělá nešťastné, frustrované a hloupé lidi. A tak dnes vytvářejí antikulturu.
Přitom ta antikultura není nic jiného než další forma materialismu, prostě ohavnost. Například když si nabarvíte vlasy, budete
něčím antikulturním. Když nosíte děravé kalhoty, pak jste antikulturní. Když nosíte špinavé oblečení, jste antikulturní. Ale i to se
prodává. Je spousta obchodů, kde se dá koupit všemožné špinavé oblečení, seprané oblečení. Všechna tahle móda pochází ze
dvou stran neboli ze dvou tváří materialistického postoje lidí. A chovají se někdy vyloženě nestydatě, jak o něco žádají. Řekněme,
že někdo například u někoho zapomněl lžíci. Bude mu třikrát volat: „Máš u sebe mou lžíci? Máš mou lžíci?“ Beze studu. Nemají
žádné způsoby! Zatímco... nevím, dříve to možná bylo lepší... Ale co vím o Indii, a to i teď, v dobrých rodinách se vždy říká, že
máš-li u sebe něčí špendlík, buď svědomitý a vrať mu ho. Ale i kdybyste u někoho nechali zlato, neptejte se na ně. To se nesluší.
To nemá úroveň. Není to kultivované. Jenže celá ta kultivovanost se stala materialistickou. To je šílené a ta šílenost otravuje
západní mysl. Jako když musíte servírovat víno a podobně, musíte mít různé druhy skleniček, různé druhy talířků, různé druhy
lžiček. Mají jiné lžičky na avokádo, další na všechno možné, prostě jako blázni. A když to náhodou nemáte, tak se vám vysmějí.
Návštěva si řekne: „Ó Bože! Servírovali avokádo se lžičkami na zmrzlinu!“ A to je nejhorší hřích, jakého se lze dopustit. Pak se
celá představa o hříchu stává tak materialistickou a nesmyslnou. Vzkříšení tedy nemůže nastat, jestliže je hmota tak umrtvující.
Protože ta hmota se dostává do mozku. A když se tam dostane, zahnívá tam. Tehdy začnete diskutovat o bankovnictví nebo jak
to či ono zekonomizovat. Mantrou Londýňanů totiž je: „Šetři libry!“ A mají to všude. Jakmile se dostanete na letiště, září na vás
velká mantra: „Šetřete libry s taxi z Heathrow!“ Jen si to představte. A oni si vůbec neuvědomují, co dělají. Stále dokola: „Šetřete
libry, šetřete peníze, šetřete a šetřete,“ ale proč? Protože jsou strašně frustrovaní, celá ta záležitost kolem materiálna je tak
frustrující, že musí šetřit peníze, aby se z té frustrace dostali. Jako protiváhu té frustrace užívají drogy nebo popíjejí víno a
všemožné další věci, také jedí plesnivé sýry nebo další druhy věcí, které jsou absolutně mrtvou hmotou, věci k ničemu, které vás
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umrtvují a uspávají, takže utíkáte od reality. Protože jste tak frustrovaní, že to potřebujete něčím vyvažovat. Jenže pak zjistí, že to
nepomáhá, že jsou stále extrémně nešťastní. Co potom dál? Když jste tak nešťastní, musíte najít něco jiného. Jak ukazuji na
příběhu o zlobivých dětech a matce, která potřebovala jít ven, tak řekla: „Protože jste zlobivé, zamknu vás v kuchyni.“ Kdekoli
jinde by totiž něco rozbily, zničily a už by to možná nemohla znovu prodat. A tak je zamkla v kuchyni s tím, že co by tam tak
mohly zničit. A když se vrátila, řekly, že jí snědly všechny čajové lístky. Až takhle. Jsou-li tak frustrované, nevědí roupama co by,
tak si dávají hřebíky do uší, špendlíky do tváří, něco dalšího do nosu... Nevědí, co si mají se sebou počít, víte? A tak si natahují
kníry nebo si barví vlasy nebo dělají všechny možné nesmysly, absolutně frustrovaní lidé. Ale to nejhorší, co nelze pochopit, je, že
si tím jsou tak jistí. Není v tom ani troška nesmělosti, naopak, jsou velmi sebejistí. Mají pozornost stále jen na tom, jak by měli
vypadat. Když uvidí strom, jehož listy se už jakoby pomačkaly kvůli nedostatečné výživě, tak chtějí být takoví. Chtějí být
podvyživení, tak vypadají jako ubožáci. Tváře propadlé, nos jim ční ven a podobně. Když se na ně díváte, vypadají jako nemocní.
To je znamení toho, že se snaží nějak vyjádřit svou frustraci. Kristus však tu cestu postavil na opačných základech. Řekl: „Vložte
do své hmoty čaitanju, abyste se těšili čaitanjou.“ Vložte čaitanju, vibrace, do hmoty. To je Jeho odkaz. Jeho vzkříšení
neproběhlo tak, že by vyšel jen Jeho Duch, vzkřísilo se celé Jeho tělo. Mluví tedy o vzkříšení našeho hmotného těla. Když přijdete
do Sahadža jógy, Kundaliní vzestoupí, dá vám realizaci, cítíte čaitanju na svých rukou, všude kolem sebe, obličeje vám září jak
krásné lotosy, zlepší se vám pleť, přímo kvetete, všechno je skvělé. Ale přesto máte stále materiální připoutanosti, které mohou
být velmi subtilní, nebo úplně hrubé. Ty hrubé mohou být například: „Tohle je můj koberec, to je moje auto, to je moje ozdoba,“ a
tak podobně. Když se však podíváme na způsoby Krista, připoutat se máte jen k hmotě, která má vibrace, která je vibrovaná,
která má vibrační hodnotu. Ne materiální hodnotu, ale vibrační hodnotu, duchovní hodnotu, Božskou hodnotu. A to může být
cokoli, třeba květiny nebo voda či sárí. Nebo křeslo, může to být cokoli. To pro vás bude cenné. Tím se vaše pozornost začne
přesouvat od hrubého k vibracím. Jestliže však i teď vaše pozornost pokukuje po hmotných věcech, pak je pro vás obtížné
stoupat rychle. Vše, co používáte - pomáhá to vašim vibracím, nebo ne? Vše, co děláte - je to dobré pro vaše vibrace, nebo není?
Nebo si stále jedete po svém, postaru? Jako například ti blázni, které jsem včera viděla přijet na dovolenou a kteří nevěděli, jak si
ji užít. Zkoušeli všechno možné, určitě za cestování utratili spoustu peněz, chudáci, jistě platili velké částky za hotely, utratili
majlant v restauracích. Já ale cítila, že se vůbec neradují. Nikdo si to neužil. Byli nabručení. Nevěděli co dělat. Nakonec už Mě
napadlo, že si snad frustrací půjdou rozbít hlavu. Hmota vám nikdy nemůže dát radost. Jen hmota, která je vibrovaná, která má
vibrace, ta může dát radost. Ani jiný člověk vám nemůže dát radost, ani manželka nebo vaše děti, ani váš otec, matka, nikdo,
dokud ten člověk nezačne mít vibrace. Protože radost je požehnáním Boha. A dokud nebudete spojeni s Bohem, ať už zkusíte
cokoli, ať už získáte cokoli, nikdy nemůžete cítit tuto radost. Můžete cítit tu umělou sebejistotu, protože frustrovaný člověk si
musí říkat, ukazovat navenek: „Ó ne, nejsem frustrovaný, jsem velmi šťastný.“ Jako byste byli nervózní a tvrdili: „Jsem úplně v
pohodě!“ Aby si tedy udrželi fazónu, mohou tvrdit: „Jsme sebejistí.“ Ale jsou to velmi nejistí lidé, jsou to slaboši. Mohou to být i
vaše děti, může to být kdokoli, jakýkoli člověk. Ať je to osoba, na kterou stále myslíte, se kterou jste se možná příliš ztotožnili, o
níž si možná myslíte, že jste potkali nejlepšího člověka na světě, nemůže vám dát radost. Ale obyčejný člověk, dělník, možná
žebrák, možná nějaký poustevník, sedící někde v lese, bude taková radost dávající osobnost. Ať bude mluvit nebo mlčet, bude
vám mnohem vzácnější než nějaký boháč nebo vysoce postavený, vážený člověk. A právě na tom selhalo křesťanství. Že prahli
po spolčování se s králi. Jako zdejší papež. Můj manžel šel k němu na návštěvu. Papež k němu byl velmi milý, protože je v
materiálním světě někdo. Mě vidět nechce. Nebo bych spíš Já nechtěla potkat jeho. Celý hodnotový systém, úplně celý, se tedy
musí změnit. Na takový hodnotový systém, že vás nezajímá nic jiného než váš Duch. Nezáleží na ničem, jen na Duchu. To Duch
vám dá pohodlí jako v paláci. Dá vám blažený pocit naprosté ochrany. Dá vám radost ze všech vztahů na světě. Proč by vám pak
mělo záležet na něčem, co není k ničemu? Můžete to vidět tak jasně! Když máte jasné chápání, můžete to pozorovat všude
kolem sebe. Že tito lidé vypadají tak nešťastně, tak uboze, honí se za tím či oním. Nejdříve byli hipíci, pak se dali na punk, pak se
začnou oblékat jako šviháci, jdou od jednoho k druhému, ale nezavede je to vůbec nikam. Je zcela jasně vidět, že vy jste někde
jinde než oni. Jste v jiné sféře, odkud je vidíte, jen nechoďte za nimi! Pokuste se ukázat svou vnitřní krásu, aby oni přišli za vámi.
A mějte v pozornosti, že jste znovuzrození, že jste vzkříšení. Duch je ve vašem srdci neustále. Je tam stále, pozoruje vás, dívá se
na vás. Nyní je však i hmota obklopující Ducha vzkříšená, navibrovaná. Vaše oči září, pleť vám září, celá tvář vám září, vypadáte
tak krásně. A to je vzkříšení. V Sahadža józe není místo pro stupidní vážnost. Proč jste vážní? „Ach, musím prodat svůj diamant,
víte, a oni říkají, že má malý kaz.“ No a? Tak ho noste! Všechna tato vážnost pochází z mrtvé hmoty ve vaší hlavě. A všichni víte,
že na mrtvém roste plíseň. A také všichni víte, že tato plíseň vám přináší všechny možné nemoci. Držte se tedy co nejdál od
všeho, co je mrtvé. Jen čaitanja činí hmotu vibrovanou. A dokud nebudete spojení s Bohem, nedokážete navibrovat vůbec nic.
Velcí světci, proroci a Inkarnace, které přišly na Zem, ti nám všem zkoušeli říci, abychom se spojili s Bohem. Každý říkal to stejné.
Ale vykonat jsem to musela Já. To je v pořádku, váží si toho. A vy musíte myslet jen na to, že toto spojení by nemělo být chabé,



nemělo by být narušené, nemělo by být nejisté. Řádně je upevněte. Pak je nikdy neztratíte pro nic na světě, ani třeba: má žena je
taková, můj manžel je takový, můj bratr je takový... Takto se projevuje jen velmi slabá osobnost. Pokud jste silnou osobností,
když jste silní díky svým vibracím, pak učiníte i druhého člověka silnějším. A přivedete i toho druhého do Sahadža jógy a dáte mu
nektar života. Dnešním poselstvím tedy je, že naše hmota musí projít vzkříšením, zevnitř i zvenčí. Když si zvedáte Kundaliní
směrem vzhůru, je to v pořádku. Ale musíte Ji rozšířit i horizontálně. Do rukou, do nohou, do celého těla, do své tváře, do svých
myšlenek, do všeho. Mantra není nic jiného než myšlenka, která má vibrace. Každá myšlenka, která má vibrace, je mantrou. Ale
vibrace může nést jen určitý druh... nebo můžeme říci, že je zapotřebí určitý koeficient. V oděvu, v přemýšlení, ve všem světském
je určitý druh koeficientu, který pracuje na vibrační úrovni. Když tento koeficient chybí, nedokážete vibrace zachytit ani je
nedokážete dávat. Existují tedy jen dvě odchylky, jedna vlevo, druhá vpravo, tak málo. Je velmi snadné se jich zbavit. V Itálii máte
jen dvě zatáčky, doleva nebo doprava. A stejně tak i v nás, když nejdete ani doleva ani doprava, ale držíte se středu, jste ve
vibracích a můžete cokoli navibrovat. Abyste se udrželi ve středu, nesmíte jít v ničem do extrému. I v Sahadža józe se lidé chovají
jak blázni, meditují dvanáct hodin. Proč meditovat dvanáct hodin? Chci říci, že vy už jste v meditaci. Nebo si zas udělají ze
Sahadža jógy piknik. Jeden nebo druhý extrém. Potřeba je to, aby si člověk uvědomoval: „Jsem Duch a jsem ve spojení s Bohem.
Jak silné mám spojení? Kolik vstřebávám? Nakolik se do toho dostávám?“ To je vše. Nemusíte pro to dělat příliš mnoho. Ty dny
už jsou pryč, kdy se u toho lidé skoro přizabili, kdy se stavěli na hlavu nebo odcházeli do Himalájí. Podivnosti v chování však
nejsou známkou dobrého sahadžajogína. Všechna svéráznost pochází z hmoty. Když je v Sahadža józe jakýkoli podivín, je buď
bhútický, anebo egoista. Jedno, nebo druhé, je-li to podivín. Sahadžajogín není ničím podivný. Jsou to osobnosti, ale ne podivíni.
To znamená, že každému zůstane jeho nos, ten se nezmění, i oči mu zůstanou, ale bude v nich mít zář. Stejně tak v našem
oblékání - začneme se oblékat decentně, ale ne jalově nebo do špinavého oblečení. Nosíme barevné oblečení, protože jsme
barvití. V Sahasráře je sedm barev. Dnes jsem si koupila tuto barvu, protože v Indii je to barva jara. Protože všechny květiny jsou
žluté, kvete hořčice, která je také žlutá, této barvě se tedy říká barva jara. V indické kultuře máme den, kdy nosíme tuto konkrétní
barvu, abychom oslavili jaro. Protože jsme velmi propojeni s přírodou. Dnes jsme tedy obdrželi velmi milou zprávu z New Yorku,
že měli sen, že se obléknu do barev jara. Přála bych si, aby vám to někdo mohl přečíst, co napsali. Nevěřili byste, jak to souhlasí.
Jak se to shoduje s tím, co mám dnes na sobě. Jakmile jsem si oblékla toto sárí, oteplilo se. Věděla jsem, že se to stane. To byl
ten moment, kdy se oteplilo, za což se omlouvám, protože je to pro vás trošku moc. Dnes je tedy den oslavující jaro, a jak víte,
narodila jsem se na jaře a Kristus na jaře vstal z mrtvých. Jaro tedy začíná po vzkříšení Krista. Stejně tak i my jsme teď v jarním
rozpoložení, radostní a šťastní, prostě v blaženém stavu. Ale nechováme se lehkovážně, vulgárně ani dětinsky. Takoví by
sahadžajogíni měli být. Jsem velmi šťastná, že díky Mému spontánnímu příjezdu do Říma vás sem přijelo tolik. To ukazuje, jak
moc Mě milujete. Opravdu nedokážu vyjádřit, jakými pocity Mě to celé naplňuje, až mám slzy v očích. Vše, kvůli čemu Kristus
obětoval svůj život, což byla strašná událost, že obětoval svůj život a tolik trpěl, to vše teď nese plody, jimiž jste vy všichni, kdo
jste dnes znovuzrození, komu se čistí Ádžňá. Všechno je tak úžasné. Bůh vám žehnej!
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Šťastné Velikonoce vám všem. Je to skvělá událost, že jsme se sešli v Římě oslavit Kristovo vzkříšení. A teď musíme docílit
zmrtvýchvstání křesťanství, které se ubírá přesně opačným směrem než Kristovo vzkříšení. Jak víte, Kristus nebyl ničím jiným
než čaitanjou. On ale přišel v těle z čaitanji. Celé Jeho tělo bylo vytvořeno z čaitanji. Vstal z mrtvých, aby světu ukázal, že se také
můžete znovu narodit, když své tělo dokážete naplnit čaitanjou. Neustále probíhá boj mezi hmotou a Duchem. V životě člověka
vidíme, že hmota se nepřetržitě snaží převzít vládu nad Duchem. A proto se nám nedaří naše vzkříšení. Selháváme ve svém
znovuzrození, protože dáváme přednost hmotě. Narodili jsme se z hmoty a je snadné se k hmotě vracet. A všechny křesťanské
národy se daly na rozvoj hmotného, kdy se lidé identifikovali s hmotou, místo aby ji přeměnili. Jdeme na to špatně proto, že
hmota se pro nás stala nadměrně důležitou. Tolik jsme se ztotožnili s hmotou, se svým tělem, se vším, co je pro nás hmotné.
Lidé se tolik bojí o materiální věci. Zjišťuji, že celá kultura se stala materialistickou. Oni se za to velmi stydí, ale přesto v tom
pokračují, zcela nestydatým a ponižujícím způsobem. Lidstvo to degraduje. Od té doby, co jsem na Západě, vidím tento trend
zcela jasně. Například v domácnosti, cokoli si koupí, je neustále na prodej. Pak ať koupí cokoli, budou si hlídat, aby to bylo podle
určitých norem. Když to má být například diamant, musí to být perfektní diamant. Aby byl znovu prodatelný. Když si koupí dům,
bojí se, aby ho nepokazili nebo nezkrášlili nebo nepozměnili tak, že by to snížilo jeho cenu, protože se nám líbí ten určitý druh
dekorací. Vše je na prodej. Nikdy si neužijí žádnou věc, ta radost tam chybí. Ať už koupí cokoli, uvažují, jestli se to bude dát znovu
prodat. Dokonce, jak jsem viděla, i když jde o drahé kameny. V Indii si každý může dovolit mít drahé kameny. Protože bohatí si
koupí ty nejdražší kousky, chudí si mohou koupit ty obyčejnější. Stříbro také může mít každý. Někdo si může dovolit stoprocentní
stříbro, někdo si vezme s příměsí, další bude mít kombinaci s jiným materiálem. Ale ať jedete do kterékoli země Západu, musí to
mít punc. Musí to mít punc, jinak by si to nikdy nekoupili. Ten punc totiž znamená, že se to dá znovu prodat. V Indii se dá koupit
vše, ale bez puncu. Nemají punc. Když to však potřebujete někdy prodat, když už musíte, zajdete na trh, kde poznají, jaká je
vnitřní ryzost toho vašeho stříbra. A podle toho vás vyplatí. Punc nemáme. Totéž dělají se zlatem. Mají devítikarátové zlato. S
puncem. Co je devítikarátové zlato za zlato? To přece není zlato! Ale má to punc. A bude velmi drahé, protože moc zlata nemají,
tak je označují puncem, čímž tomu přidávají hodnotu. Celá ekonomika je postavena takhle hloupě, směrem k materialismu, kdy
materiální věci nejsou pro radost, ale pro rozprodávání. A tak se v životě netěší vůbec ničím. Nevím, jestli se v dnešní době nedá
znovu prodat už i plast. Viděla jsem lidi, kteří si zakládají i na plastu, na nerezové oceli, na všem, co mají. Možná to nejde znovu
prodat, ale v psychice to mají tak, že se snaží uchovat si i plastové věci, nebo dokonce i niť, cokoli, i špendlík, i ten si budou chtít
schovat. Nedokážou nic vyhodit. Tohle všechno z nás dělá nešťastné, frustrované a hloupé lidi. A tak dnes vytvářejí antikulturu.
Přitom ta antikultura není nic jiného než další forma materialismu, prostě ohavnost. Například když si nabarvíte vlasy, budete
něčím antikulturním. Když nosíte děravé kalhoty, pak jste antikulturní. Když nosíte špinavé oblečení, jste antikulturní. Ale i to se
prodává. Je spousta obchodů, kde se dá koupit všemožné špinavé oblečení, seprané oblečení. Všechna tahle móda pochází ze
dvou stran neboli ze dvou tváří materialistického postoje lidí. A chovají se někdy vyloženě nestydatě, jak o něco žádají. Řekněme,
že někdo například u někoho zapomněl lžíci. Bude mu třikrát volat: „Máš u sebe mou lžíci? Máš mou lžíci?“ Beze studu. Nemají
žádné způsoby! Zatímco... nevím, dříve to možná bylo lepší... Ale co vím o Indii, a to i teď, v dobrých rodinách se vždy říká, že
máš-li u sebe něčí špendlík, buď svědomitý a vrať mu ho. Ale i kdybyste u někoho nechali zlato, neptejte se na ně. To se nesluší.
To nemá úroveň. Není to kultivované. Jenže celá ta kultivovanost se stala materialistickou. To je šílené a ta šílenost otravuje
západní mysl. Jako když musíte servírovat víno a podobně, musíte mít různé druhy skleniček, různé druhy talířků, různé druhy
lžiček. Mají jiné lžičky na avokádo, další na všechno možné, prostě jako blázni. A když to náhodou nemáte, tak se vám vysmějí.
Návštěva si řekne: „Ó Bože! Servírovali avokádo se lžičkami na zmrzlinu!“ A to je nejhorší hřích, jakého se lze dopustit. Pak se
celá představa o hříchu stává tak materialistickou a nesmyslnou. Vzkříšení tedy nemůže nastat, jestliže je hmota tak umrtvující.
Protože ta hmota se dostává do mozku. A když se tam dostane, zahnívá tam. Tehdy začnete diskutovat o bankovnictví nebo jak
to či ono zekonomizovat. Mantrou Londýňanů totiž je: „Šetři libry!“ A mají to všude. Jakmile se dostanete na letiště, září na vás
velká mantra: „Šetřete libry s taxi z Heathrow!“ Jen si to představte. A oni si vůbec neuvědomují, co dělají. Stále dokola: „Šetřete
libry, šetřete peníze, šetřete a šetřete,“ ale proč? Protože jsou strašně frustrovaní, celá ta záležitost kolem materiálna je tak
frustrující, že musí šetřit peníze, aby se z té frustrace dostali. Jako protiváhu té frustrace užívají drogy nebo popíjejí víno a
všemožné další věci, také jedí plesnivé sýry nebo další druhy věcí, které jsou absolutně mrtvou hmotou, věci k ničemu, které vás

http://amruta.org/?p=21703


umrtvují a uspávají, takže utíkáte od reality. Protože jste tak frustrovaní, že to potřebujete něčím vyvažovat. Jenže pak zjistí, že to
nepomáhá, že jsou stále extrémně nešťastní. Co potom dál? Když jste tak nešťastní, musíte najít něco jiného. Jak ukazuji na
příběhu o zlobivých dětech a matce, která potřebovala jít ven, tak řekla: „Protože jste zlobivé, zamknu vás v kuchyni.“ Kdekoli
jinde by totiž něco rozbily, zničily a už by to možná nemohla znovu prodat. A tak je zamkla v kuchyni s tím, že co by tam tak
mohly zničit. A když se vrátila, řekly, že jí snědly všechny čajové lístky. Až takhle. Jsou-li tak frustrované, nevědí roupama co by,
tak si dávají hřebíky do uší, špendlíky do tváří, něco dalšího do nosu... Nevědí, co si mají se sebou počít, víte? A tak si natahují
kníry nebo si barví vlasy nebo dělají všechny možné nesmysly, absolutně frustrovaní lidé. Ale to nejhorší, co nelze pochopit, je, že
si tím jsou tak jistí. Není v tom ani troška nesmělosti, naopak, jsou velmi sebejistí. Mají pozornost stále jen na tom, jak by měli
vypadat. Když uvidí strom, jehož listy se už jakoby pomačkaly kvůli nedostatečné výživě, tak chtějí být takoví. Chtějí být
podvyživení, tak vypadají jako ubožáci. Tváře propadlé, nos jim ční ven a podobně. Když se na ně díváte, vypadají jako nemocní.
To je znamení toho, že se snaží nějak vyjádřit svou frustraci. Kristus však tu cestu postavil na opačných základech. Řekl: „Vložte
do své hmoty čaitanju, abyste se těšili čaitanjou.“ Vložte čaitanju, vibrace, do hmoty. To je Jeho odkaz. Jeho vzkříšení
neproběhlo tak, že by vyšel jen Jeho Duch, vzkřísilo se celé Jeho tělo. Mluví tedy o vzkříšení našeho hmotného těla. Když přijdete
do Sahadža jógy, Kundaliní vzestoupí, dá vám realizaci, cítíte čaitanju na svých rukou, všude kolem sebe, obličeje vám září jak
krásné lotosy, zlepší se vám pleť, přímo kvetete, všechno je skvělé. Ale přesto máte stále materiální připoutanosti, které mohou
být velmi subtilní, nebo úplně hrubé. Ty hrubé mohou být například: „Tohle je můj koberec, to je moje auto, to je moje ozdoba,“ a
tak podobně. Když se však podíváme na způsoby Krista, připoutat se máte jen k hmotě, která má vibrace, která je vibrovaná,
která má vibrační hodnotu. Ne materiální hodnotu, ale vibrační hodnotu, duchovní hodnotu, Božskou hodnotu. A to může být
cokoli, třeba květiny nebo voda či sárí. Nebo křeslo, může to být cokoli. To pro vás bude cenné. Tím se vaše pozornost začne
přesouvat od hrubého k vibracím. Jestliže však i teď vaše pozornost pokukuje po hmotných věcech, pak je pro vás obtížné
stoupat rychle. Vše, co používáte - pomáhá to vašim vibracím, nebo ne? Vše, co děláte - je to dobré pro vaše vibrace, nebo není?
Nebo si stále jedete po svém, postaru? Jako například ti blázni, které jsem včera viděla přijet na dovolenou a kteří nevěděli, jak si
ji užít. Zkoušeli všechno možné, určitě za cestování utratili spoustu peněz, chudáci, jistě platili velké částky za hotely, utratili
majlant v restauracích. Já ale cítila, že se vůbec neradují. Nikdo si to neužil. Byli nabručení. Nevěděli co dělat. Nakonec už Mě
napadlo, že si snad frustrací půjdou rozbít hlavu. Hmota vám nikdy nemůže dát radost. Jen hmota, která je vibrovaná, která má
vibrace, ta může dát radost. Ani jiný člověk vám nemůže dát radost, ani manželka nebo vaše děti, ani váš otec, matka, nikdo,
dokud ten člověk nezačne mít vibrace. Protože radost je požehnáním Boha. A dokud nebudete spojeni s Bohem, ať už zkusíte
cokoli, ať už získáte cokoli, nikdy nemůžete cítit tuto radost. Můžete cítit tu umělou sebejistotu, protože frustrovaný člověk si
musí říkat, ukazovat navenek: „Ó ne, nejsem frustrovaný, jsem velmi šťastný.“ Jako byste byli nervózní a tvrdili: „Jsem úplně v
pohodě!“ Aby si tedy udrželi fazónu, mohou tvrdit: „Jsme sebejistí.“ Ale jsou to velmi nejistí lidé, jsou to slaboši. Mohou to být i
vaše děti, může to být kdokoli, jakýkoli člověk. Ať je to osoba, na kterou stále myslíte, se kterou jste se možná příliš ztotožnili, o
níž si možná myslíte, že jste potkali nejlepšího člověka na světě, nemůže vám dát radost. Ale obyčejný člověk, dělník, možná
žebrák, možná nějaký poustevník, sedící někde v lese, bude taková radost dávající osobnost. Ať bude mluvit nebo mlčet, bude
vám mnohem vzácnější než nějaký boháč nebo vysoce postavený, vážený člověk. A právě na tom selhalo křesťanství. Že prahli
po spolčování se s králi. Jako zdejší papež. Můj manžel šel k němu na návštěvu. Papež k němu byl velmi milý, protože je v
materiálním světě někdo. Mě vidět nechce. Nebo bych spíš Já nechtěla potkat jeho. Celý hodnotový systém, úplně celý, se tedy
musí změnit. Na takový hodnotový systém, že vás nezajímá nic jiného než váš Duch. Nezáleží na ničem, jen na Duchu. To Duch
vám dá pohodlí jako v paláci. Dá vám blažený pocit naprosté ochrany. Dá vám radost ze všech vztahů na světě. Proč by vám pak
mělo záležet na něčem, co není k ničemu? Můžete to vidět tak jasně! Když máte jasné chápání, můžete to pozorovat všude
kolem sebe. Že tito lidé vypadají tak nešťastně, tak uboze, honí se za tím či oním. Nejdříve byli hipíci, pak se dali na punk, pak se
začnou oblékat jako šviháci, jdou od jednoho k druhému, ale nezavede je to vůbec nikam. Je zcela jasně vidět, že vy jste někde
jinde než oni. Jste v jiné sféře, odkud je vidíte, jen nechoďte za nimi! Pokuste se ukázat svou vnitřní krásu, aby oni přišli za vámi.
A mějte v pozornosti, že jste znovuzrození, že jste vzkříšení. Duch je ve vašem srdci neustále. Je tam stále, pozoruje vás, dívá se
na vás. Nyní je však i hmota obklopující Ducha vzkříšená, navibrovaná. Vaše oči září, pleť vám září, celá tvář vám září, vypadáte
tak krásně. A to je vzkříšení. V Sahadža józe není místo pro stupidní vážnost. Proč jste vážní? „Ach, musím prodat svůj diamant,
víte, a oni říkají, že má malý kaz.“ No a? Tak ho noste! Všechna tato vážnost pochází z mrtvé hmoty ve vaší hlavě. A všichni víte,
že na mrtvém roste plíseň. A také všichni víte, že tato plíseň vám přináší všechny možné nemoci. Držte se tedy co nejdál od
všeho, co je mrtvé. Jen čaitanja činí hmotu vibrovanou. A dokud nebudete spojení s Bohem, nedokážete navibrovat vůbec nic.
Velcí světci, proroci a Inkarnace, které přišly na Zem, ti nám všem zkoušeli říci, abychom se spojili s Bohem. Každý říkal to stejné.
Ale vykonat jsem to musela Já. To je v pořádku, váží si toho. A vy musíte myslet jen na to, že toto spojení by nemělo být chabé,



nemělo by být narušené, nemělo by být nejisté. Řádně je upevněte. Pak je nikdy neztratíte pro nic na světě, ani třeba: má žena je
taková, můj manžel je takový, můj bratr je takový... Takto se projevuje jen velmi slabá osobnost. Pokud jste silnou osobností,
když jste silní díky svým vibracím, pak učiníte i druhého člověka silnějším. A přivedete i toho druhého do Sahadža jógy a dáte mu
nektar života. Dnešním poselstvím tedy je, že naše hmota musí projít vzkříšením, zevnitř i zvenčí. Když si zvedáte Kundaliní
směrem vzhůru, je to v pořádku. Ale musíte Ji rozšířit i horizontálně. Do rukou, do nohou, do celého těla, do své tváře, do svých
myšlenek, do všeho. Mantra není nic jiného než myšlenka, která má vibrace. Každá myšlenka, která má vibrace, je mantrou. Ale
vibrace může nést jen určitý druh... nebo můžeme říci, že je zapotřebí určitý koeficient. V oděvu, v přemýšlení, ve všem světském
je určitý druh koeficientu, který pracuje na vibrační úrovni. Když tento koeficient chybí, nedokážete vibrace zachytit ani je
nedokážete dávat. Existují tedy jen dvě odchylky, jedna vlevo, druhá vpravo, tak málo. Je velmi snadné se jich zbavit. V Itálii máte
jen dvě zatáčky, doleva nebo doprava. A stejně tak i v nás, když nejdete ani doleva ani doprava, ale držíte se středu, jste ve
vibracích a můžete cokoli navibrovat. Abyste se udrželi ve středu, nesmíte jít v ničem do extrému. I v Sahadža józe se lidé chovají
jak blázni, meditují dvanáct hodin. Proč meditovat dvanáct hodin? Chci říci, že vy už jste v meditaci. Nebo si zas udělají ze
Sahadža jógy piknik. Jeden nebo druhý extrém. Potřeba je to, aby si člověk uvědomoval: „Jsem Duch a jsem ve spojení s Bohem.
Jak silné mám spojení? Kolik vstřebávám? Nakolik se do toho dostávám?“ To je vše. Nemusíte pro to dělat příliš mnoho. Ty dny
už jsou pryč, kdy se u toho lidé skoro přizabili, kdy se stavěli na hlavu nebo odcházeli do Himalájí. Podivnosti v chování však
nejsou známkou dobrého sahadžajogína. Všechna svéráznost pochází z hmoty. Když je v Sahadža józe jakýkoli podivín, je buď
bhútický, anebo egoista. Jedno, nebo druhé, je-li to podivín. Sahadžajogín není ničím podivný. Jsou to osobnosti, ale ne podivíni.
To znamená, že každému zůstane jeho nos, ten se nezmění, i oči mu zůstanou, ale bude v nich mít zář. Stejně tak v našem
oblékání - začneme se oblékat decentně, ale ne jalově nebo do špinavého oblečení. Nosíme barevné oblečení, protože jsme
barvití. V Sahasráře je sedm barev. Dnes jsem si koupila tuto barvu, protože v Indii je to barva jara. Protože všechny květiny jsou
žluté, kvete hořčice, která je také žlutá, této barvě se tedy říká barva jara. V indické kultuře máme den, kdy nosíme tuto konkrétní
barvu, abychom oslavili jaro. Protože jsme velmi propojeni s přírodou. Dnes jsme tedy obdrželi velmi milou zprávu z New Yorku,
že měli sen, že se obléknu do barev jara. Přála bych si, aby vám to někdo mohl přečíst, co napsali. Nevěřili byste, jak to souhlasí.
Jak se to shoduje s tím, co mám dnes na sobě. Jakmile jsem si oblékla toto sárí, oteplilo se. Věděla jsem, že se to stane. To byl
ten moment, kdy se oteplilo, za což se omlouvám, protože je to pro vás trošku moc. Dnes je tedy den oslavující jaro, a jak víte,
narodila jsem se na jaře a Kristus na jaře vstal z mrtvých. Jaro tedy začíná po vzkříšení Krista. Stejně tak i my jsme teď v jarním
rozpoložení, radostní a šťastní, prostě v blaženém stavu. Ale nechováme se lehkovážně, vulgárně ani dětinsky. Takoví by
sahadžajogíni měli být. Jsem velmi šťastná, že díky Mému spontánnímu příjezdu do Říma vás sem přijelo tolik. To ukazuje, jak
moc Mě milujete. Opravdu nedokážu vyjádřit, jakými pocity Mě to celé naplňuje, až mám slzy v očích. Vše, kvůli čemu Kristus
obětoval svůj život, což byla strašná událost, že obětoval svůj život a tolik trpěl, to vše teď nese plody, jimiž jste vy všichni, kdo
jste dnes znovuzrození, komu se čistí Ádžňá. Všechno je tak úžasné. Bůh vám žehnej!
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Jsem ráda, že jste tu všichni meditovali a snažili se rozvíjet svoji hloubku. Všichni máte hloubku, velmi hlubokou osobnost ve
svém nitru. Ale musíme se jí dotknout, to je velmi důležité, protože víte - zpíváme, provozujeme hudbu, to je moc dobré; radujeme
se ze vzájemné společnosti, což je také velmi dobré a to je pěkná věc. Ale musíme si užívat svoji vlastní společnost také
meditací, tím, že jdeme do svého nitra. A teď: „Jaký to má smysl?“ Někdo se může zeptat: „Matko, teď máme realizaci, máme
pěkný život, těšíme se sami sebou, máme se tak dobře.“ Čím hlouběji jdete, tím hlouběji se dotknete podstaty všech věcí, stejně
jako všech elementů. Když jste skončili meditaci, viděli jste, jak déšť padal dolů, jak najednou přišel déšť. Takže déšť ucítil vaši
hloubku, nebo vy jste ucítili hloubku deště. Nyní víte, že pokud si zapálíte jednu malou svíčku a dáte prst směrem k ní s Mojí
fotografií tamhle, ona jedná, reaguje a dává vám plamen, který hoří, někdy dává kouř, někdy plápolá. Takže jste si všimli, že je tu
reakce a to i v ohni. Takže všechny prvky mají vliv, pokud světec chce mít vliv. Ale v první řadě je třeba dosáhnout své vlastní
podstaty. Jakmile se dosáhnete své vlastní podstaty, pak dosáhnete podstaty všech elementů a pak můžete zvládnout všechny
prvky, jak se vám líbí nebo si je můžete objednat, jak se vám líbí. Nejprve budou jednat, vyjádří, že byly dotčeny, jako dnes - začalo
proudem pršet. Ppozději pak můžete přikázat a můžete požádat déšť, ať přijde. Abychom vypracovali mnoho věcí tohoto druhu,
musíme být hlubokými lidmi, musíme jít mnohem hlouběji do svého nitra, abychom se dotkli naší podstaty. To znamená, že velmi
dobře víte, že všechny naše čakry jsou vytvořeny z těchto duchovních podstat, a když jdeme hluboko do sebe, zjišťujeme, že se
můžeme velmi dobře dotknout elementů. Zatímco to ale děláme, pohybujeme se vlastně ve vodorovném směru. Když se
začneme pohybovat vodorovně, v jádru toho zjišťujeme, že zde jsou tyto duchovní podstaty umístěny, a tyto duchovní podstaty
pak začnou stimulovat duchovní základy napříč (všude). Stejně jako v rádiu - viděli jste, že existuje éter. Když mluvíte na jedné
straně rádia, projeví se plně podstata éteru a pak to každý může slyšet. Když vy, lidé, prostě dáváte někdy bandhan, zjistíte, že
jste komunikovali s jinou osobou. Ale to je jen podstata éteru, můžeme říci, jemnější z nejjemnějšího. Lidé jen šli na tu jemnější
stranu, můžeme říci vědecky, ale jdete k jemnější straně a ta jemnější strana vám dává všechny tyto účinky. Nuže, viděli jste také,
že na některé z fotografií najednou vidíte světlo vycházející z Mojí hlavy, nebo je tam někdo znázorněn se světlem, někdo s
hlavou, z níž vychází světlo, viděli jste to všechno. To se provádí také stejným způsobem, ale tady to vypracují Božstva jako
Višnumája. Ona je velmi aktivní, Ona to vypracovává, Ona dělá všechny tyto věci. A víte také, že když Mi jednou ve Švýcarsku dali
krásnou korunu, na obloze získali stejnou fotografii. Velmi krásně se povedla, byla tam koruna, koruna Fátimy, Můj obličej, oči a
všechno tak jasně. To vše se děje pomocí Višnumáji. Takže všechny ty duchovní podstaty to vypracovávají pro vás, stejně jako
všechna Božstva pracují pro vás. Jsou velmi horlivá, aby se tyto věci udělaly, a vy jste pro ně těmi kanály, aby to vypracovaly.
Například - jak jsem vám onehdy řekla, když se neudržujete v pořádku. Jednoduchá věc, kterou jsem vám řekla - dát do nosu
nějaké ghí. Je to velmi jednoduchá věc, ale Mě to pomáhá hodně, protože to pomáhá Mojí Višudhi. Ale pokud to neuděláte - v
každém případě absorbuji, bez ohledu na to, jaké problémy máte, já je absorbuji. Vysávám problémy sahadžajogínů, také
problémy města, kde jsem, také problémy země, kde jsem, možná celého vesmíru. Ale Můj horizontální pohyb je poměrně velký a
je velmi subtilní, a Já to dělám tiše a klidně. Ale musíte také pochopit, že hodně můžete udělat svým horizontálním pohybem.
Horizontálním pohybem se stane, že začnete meditovat na určitý předmět, který bude velmi obtížným předmětem a který je pro
lidstvo destruktivní. Cokoliv - stačí dát na něj svou pozornost a meditovat. Pokud jste tak hluboko, což znamená, že pokud se
vaše osobní síla zlepšila až do té míry - budete na to mít okamžitě vliv. Okamžitě uvidíte, že dojde ke změně, v tomto směru se
něco stane. Toto je vaše síla, kterou si musíte skutečně rozvíjet. Takže musíme meditovat a meditací rozvíjíme tuto sílu uvnitř
nás, a tak automaticky začneme řešit problém. Podobně do tohoto bodu vyrostou naše (antény) tykadla, jak jsme silní uvnitř, ony
rostou vně, aby pomohly s tolika věcmi, se kterými má být pomoženo. Nyní můžete vidět, že lidé si začínají uvědomovat, že svět
je ve velkém nepořádku a že existuje spousta problémů, které přicházejí přes materialismus, přes špatné myšlení, přes
emocionální myšlení, díky hlouposti můžeme říci. Nemáme čas na to všechno. Co musíme udělat, je rozvinout sami sebe
hlouběji a hlouběji a hlouběji, takže na horizontální rovině jsme také efektivní. Sahadža jóga je v první řadě určena pro osobní
zlepšení, je určena pro vnitřní zlepšení, pokud jde o osobní stranu, znamená to, že vaše inteligence se musí zlepšit, vaše povaha
se musí zlepšit, vaše srdce se musí vyčistit, vaše city musí být v pořádku. Pak by vaše zdraví mělo být v pořádku, pak váš vztah s
ostatními by měl být v pořádku, vaše ego by mělo jít pryč, vaše superego by měl jít pryč. Všechny tyto věci tam jsou. Ale tady
pomáhá jen osobnost, jen osobnost, která je velmi omezená, kterou jste vy sami. Ale teď se tato osobnost může stát nástrojem,
pokud si můžete vytvořit v sobě tuto hloubku. Ale co se běžně děje - lidé mají neustále obavy o sebe, nebo o své manželky, o své
děti, o jejich manžely nebo o jejich domácnosti, atd. Toto není důležité, protože musíme být těmi nástroji, které jsou, jak říkáte,
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jako bezpilotní bomby, musíme rozvíjet tuto hloubku v našem nitru. Tato hloubka je možná, a můžete tím skutečně vyléčit mnoho
problémů vaší země, pokud byste jen mohli na ně meditovat. Pro dnešek jsem skutečně absorbovala většinu problémů, které
jsem cítila, že v hlavním městě (Canbeře) jsou, a později na té konferenci a konečně zde. Všechny tyto problémy vešly do Mého
vnímání, řekla bych, a Já jsem se snažila na nich pracovat. Můj pracovní styl je jiný, protože mám velmi ostré a velmi efektivní
nástroje. Ale musím na to dát pozornost a také trochu trpím, ale to nevadí. Nyní je pro vás také důležité, abyste také rozvinuli to
hlubší cítění ve svém nitru, hlubší smysly uvnitř sebe. Ale lidé jsou většinou velmi povrchního typu. Přemýšlejí jen o svém těle, o
svých dojmech, jak se společensky chovat. Nanejvýš budou myslet, že musíme přísně dodržovat zákony nebo musíme nanejvýše
nepít alkohol, nekouřit, a že když se všech těchto věcí dosáhne, dosáhli jsme všechno. Ale myslím, že tomu tak není. A druhá
verze je, že si myslíme, že pokud se budeme navzájem milovat a pokud milujeme Matku, že to je konec všeho. To také není
pravda. Protože víte, o vaší lásce ke Mně není pochyb a měla by být intenzivní, měla by být hlubší; ale čím hlouběji jdete do té
lásky, pak budete překvapeni, že dostanete speciální kvalitu opravit věci, které jsou kolem vás špatné. Postupně se tato kvalita
zlepšuje. Například sahadžajogín nejde do domu kohokoliv, ten dům se musí stát příznivým. Ale takový sahadžajogín musí mít
dobré srdce. V případě, že to srdce není dobré, že v tom srdci stále existuje hněv, vášeň, chtíč, chamtivost, pak takové srdce
nebude mít vliv, nezapůsobí. Ale člověk, který se pročistil, když půjde do jakékoliv rodiny, domácnosti, společnosti, proběhne tam
celá změna. Okolnosti se změní. Věci, které nefungují, se začnou okamžitě vypracovávat. Řekli například: „Matko, jakmile jsi to
odeslala tuto neděli, všechno se začalo vypracovávat, co se týče televize i rádia.“ Jistým způsobem - vlastně jsem neudělala nic.
Ale to by se mělo stát i s vámi. Všude tam, kam světec jde, věci se mění. Ale musíte být svatý a světec má velmi hluboké
porozumění pro jiného člověka. A to je to, co chybí. Nemáme tu pro sebe navzájem hluboké porozumění. I když je máte pro
některé z vašich vlastních přátel, nebo možná ve stejném ášramu, kde bydlíte, mělo by se to ale mnohem více prohloubit. Měli
byste jít dál a dál. Teď, i když na Mě myslíte, řeší se to. Naopak je to také. Zvýšit by se měl ale především meditativní proces.
Všichni musíme meditovat, to je velmi důležité, upřímně meditovat. Nejen proto, že musíme meditovat ale proto, že musíme být
hlubocí, musíme vnitřně růst, abychom vyjádřili svoje skvělé síly Božské lásky; abychom opravili tolik věcí, což můžete udělat
velmi snadno. Já vím, že vy všichni to můžete udělat. Není potřeba být na to obzvlášť studovaný, není potřeba žádné veliké
vzdělání, nic takového není potřeba. Co je potřeba, je hluboký cit lásky k celému vesmíru - a to vyvolá změny. Všechny
destruktivní síly změní svůj kurz, svůj směr, a ten pak bude pro konstruktivní síly. Ale v celku se to vypracuje mnohem rychleji,
pokud všichni budete dělat meditaci s upřímností, s intenzitou, s pochopením. Dobře? Kéž vám Bůh žehná. To je mnohem více
než naše hudba, mnohem víc než Moje přednášky nebo cokoli, co máme dělat. A teď se ten kurz - směr musí změnit. Jsem si
jistá, že vy, lidé, naberete nový kurz. Kéž vám Bůh k tomu žehná. Máte nějaké otázky?



1987-0616, Sahasrára - Struktura s šestnácti tisíci silami (20 min)

View online.

19870616 - Sahasrára - Struktura s šestnácti tisíci silami Po zabití Kansy se Šrí Krišna vrátil do Dváriky, aby tam vládl. Tam se
musel oženit ještě s pěti dalšími ženami. To už měl šestnáct tisíc manželek. Proto se mnozí mohou ptát: „Matko, jaký to asi tak
mohl být manžel?“ Těchto šestnáct tisíc znamená, že má šestnáct plátků ve svém působišti ve Višudhi čakře. Šestnáct plátků
násobených tisícem plátků Sahasráry dá šestnáct tisíc. Je to tedy šestnáct tisíc sil, které jsou k dispozici i nám. Těchto šestnáct
tisíc sil pracuje v mozku. Tyto síly nemohly přijít jako sahadžajogíni, tak přišly jako ženy, kterých se zmocnil jeden král, bylo jich
přesně šestnáct tisíc. A tak si je vzal, protože díky manželskému svazku to celé získalo dharmičnost. Později se oženil ještě s
pěti ženami, které představovaly pět elementů. Inkarnace nelze pochopit lidským úhlem pohledu. Nikdy je nelze pochopit, musím
říct. Protože Jejich způsoby a metody jsou jiné. Mají své vlastní způsoby a metody. Ale lidem je neodhalují. Ne, že by se je
obávali odhalit nebo by je odhalit nechtěli, ale zůstaly by nepochopeny. Lidé jim nedokážou porozumět. Když Mi položíte otázku:
„Matko, jak jsi to dokázala zařídit?“ Já prostě jen chytře změním téma. Teď vám tedy povím o šestnácti tisících plátků Sahasráry.
Můžeme začít s překladem. Můžete jim to v kostce přeložit. Nyní k pochopení těch šestnácti tisíc sil, které se už projevují ve
vašem mozku. Protože jakmile dostanete realizaci, těchto šestnáct tisíc sil se začne projevovat. Každý plátek Sahasráry, má
šestnáct sil, které jsou... Chci říci, že tyto plátky jsou stvořeny z pěti elementů. Takže těchto pět elementů, které vytvářejí těch
tisíc plátků, má na každém plátku šestnáct sil. Těch pět elementů je pravá strana, která je obsahem, můžeme říci hmotou mozku.
Mozková hmota je vytvořena takovým způsobem, aby měla také ochrannou část. Máme tedy šedou kůru mozkovou a také vnější
bílou kůru na ochranu té šedé. Těchto šestnáct sil, které se projevují skrze každý plátek, pochází z levé strany. Šrí Krišna je
Inkarnací levé strany. Takže těch šestnáct sil, které pocházejí z levé strany, zdobí plátky, které jsou vytvořeny z pěti elementů. Ale
tyto síly už v mozku existují. Těmito pěti plus šestnácti silami vykonáváme všechnu práci svého nervového systému. Když
například máte takto zvednout ruku, nejdříve se to zpracuje levou stranou, jako přání, aby se zvedla. Pak se předá pokyn pěti
silám, pěti elementům, aby to vykonaly. Ve svém nervovém systému máme také specifické uspořádání, které má na starost
reflexní reakce a vzniklo dříve během naší evoluce. Když lidé cokoli dělají vědomě, není to reflexní reakce. Ale teď, když je vaše
Sahasrára díky Kundaliní osvícena, všech těchto tisíc sil se znásobí na šestnáct tisíc. Takže dojde k osvícení všech nervů těla.
Vaše pozornost začne být osvícená. S tímto tisícem dimenzí se dostanete do kolektivního vědomí. Můžeme to říci takto - jestliže
je šestnáct lidí, kteří bydlí v pěti domech a pracují každý zvlášť, občas spolupracují. Najednou přijde povodeň, povodeň, záplava.
Kvůli té povodni se všechny ty domy sjednotí a jsou obklopeny energií té povodně. Pak začnou spolupracovat. Zapomenou na
své domy a začnou používat novou energii kolektivního vědomí. Přesně tohle se událo ve vás. Že jakmile ve vás Kundaliní
vzestoupila a dala vám realizaci, ta záplava zapojila tyto vaše nečinné energie do hry. Nemusíte přemýšlet o tom, že je třeba
navzájem se držet, když přijde povodeň, držíte se automaticky, spontánně. Všechny energie se tedy náhle dají do pohybu. Tuto
sílu, kdy se náhle probudí jeden tisíc mozkových energií, nazýváme silou Virátangany. Ona je silou Viráty. Ona je silou, která činí
Šrí Krišnu Virátou. Těch šestnáct tisíc sil, kterých On ve vaší bytosti dosahuje, se tedy projevuje skrze sílu Virátangany. A vy víte,
kým Ona v této moderní době je. Ádi Šakti na sebe tedy bere podobu Virátangany. Díky tomuto osvícení dosáhnete své realizace.
Kundaliní tedy prochází skrze různá centra, dává osvícení jejich různým energiím, až vstoupí do mozku, kde osvítí sílu
Virátangany. V tomto bodě, na úrovni mozku, se Kundaliní začíná šířit v hlavě. Samozřejmě prýští ze Sahasráry, ale také stéká
skrze spodek mozku dolů, do sympatiku. To vás uvolní, proto se cítíte relaxovaní. Zklidňuje sympatikus. Rozšiřuje vaše centra.
Navrací je do jejich přirozené podoby. Rozšíření parasympatiku neboli Sušumny umožní Kundaliní stoupat ve větším množství. A
to všechno se děje díky reflexní reakci Kundaliní. Kundaliní je tedy už stvořena tak, že když stoupá, tohle všechno dělá
automaticky. Vaše Kundaliní má tedy sílu osvítit všechna vaše centra, osvítit váš mozek, zklidnit vás, rozšířit vaše centra, kudy
vaše Kundaliní může znovu stoupat. Kundaliní má ale ještě jednu velmi speciální schopnost, a to, že Kundaliní každého člověka
Mě zná. Pouhým pohledem na Mou fotku mnozí získali probuzení Kundaliní. Pokud jsou však vaše centra velmi zanesena nebo
vyčerpaná, stažená nebo od sebe oddělená, pak se tam Kundaliní zastaví. Proto někteří dostanou realizaci velmi snadno a jiným
to trvá.
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1987-0712, Guru púdža, 12/07/1987,(nekontrolováno), Shudy Camps, Anglie

View online.

Dnes je skvělý den a vy jste zde, abyste uctili svého gurua v říši srdce vesmíru. Pokud tohle dokážeme v říši svého srdce,
nemusíme už dělat nic jiného. I dnes mám pocit, že vám musím říct o Sahadža józe a její hodnotě, která souvisí s jinými druhy
jógy, přijímanými v dřívějších dobách po celém světě. Říkali tomu jen jóga, ne Sahadža jóga, jen jóga. Začínala různými typy
praktik „Aštanga“ jógy - osmisložkové jógy - s guruem. A bylo potřeba projít mnoha obtížemi. Nikdo, kdo byl ženatý, neměl
povolen vstup do této Aštanga jógy. Museli se vzdát svých rodin, svých vztahů. Museli se stát úplně a naprosto odpoutanými a
teprve pak jít ke guruovi. Všech svých věcí, všeho vlastnictví se museli vzdát. Ne dát to svému guruovi, jak je tomu dnes, ale
úplně to dát pryč. A to se nazývalo jóga. Druhý styl se nazýval Sánkhja. Sánkhja je, když celý život... musíte odpoutaně
shromažďovat věci, pak je úplně rozdat a dát se ke svému guruovi, úplně odevzdaní, a pak získat realizaci. Sánkhja je
pravostranné - omlouvám se... Sánkhja bylo levostranné chování, a jóga byla pravostranná. Kde používali Gajátri mantru, tam
byla Sánkhja. Protože byli levostranní, používali Gayatri mantru. Šli velmi do levého kanálu, - čili shromažďovali věci, vlastnictví,
majetek, shromažďovali všechny druhy přátel a vztahů a společností - báli se, že se ve všech těch věcech úplně ztratí. ve všech
těch věcech. Uchýlili se proto ke Gayatri, Gayatri mantře, která učí ... základy našich čaker - center. Už jsem vám o tom také
říkala. „Bhu“, „Bhurv“, „Swaha“. “Bhu” je základ nebo “bídža” Múládháry. „Bhuv“ představuje stvořený vesmír, je to bídža
Svadišthány. „Swaha“ je bídža Nábhí. „Manah“ je podstatou srdeční čakry. Pak „Džanah“ jsou lidé, kolektivita a je podstatou nebo
bídžou Višuddhi čakry. Pak “Tapah” je to, když se dáte na tapasja, tedy odříkání, těžkosti - je to základem Ádžňa čakry. A potom
je „Satya“, tedy pravda, je podstatou Sahasráry. Ne ta pravda, kterou mysl považuje za pravdu, ale pravda vyjádřená naším
centrálním nervovým systémem. Tohle je tedy objev sedmého stupně - Sahasráry. Takže ti, kteří dělali Sánkhju, nebyli příliš
respektováni jako duchovní lidé, protože byli považování za příliš upoutané ve světských věcech a vztazích a v dění a světský
majetek a světské události. Takže byli považování za něco druhořadého. Naopak ti, co byli jogíny guruů, byli považováni za vyšší,
protože se už všeho vzdali, šli ke guruovi a vzdali se všech věcí, které měli. Ale tady ti guruové měli mezi sebou problém, protože
zjistili, že ti, co k nim přišli, se všeho vzdali - bezpochyby - ale stále u nich byly skryté připoutanosti. Ve svých vlastních ašrámech
zjistili, že... že tito lidé mají své vlastní připoutanosti k věcem. Ačkoliv se navenek všeho vzdali, niterně to ale neudělali. Takže
stále lpěli na takových myšlenkách: „No, dobře, stále můžeme mít takové drobnosti, to nevadí.” A tak nějak přetrvávaly malé
kompromisy. Jako když my zde máme ženské kláštery a to všechno. Takže oboje bylo svým způsobem povrchní. Na jedné
straně sánkhjové, kteří se snažili stoupat se všemi těmi věcmi, které nesli. A ti druzí se zase snažili klesat se všemi ambicemi
růstu. Takže se jednalo o velmi zvláštní věc v každém aspektu, v obou těchto stylech jógy. Jak můžete vidět dnes, když přijedete
do Ameriky a zjistíte: „Ó Bože, co je zač tato Amerika? To není demokracie, to je „démonokracie.“ Ale když odtamtud jdete do jiné
velké země, jakou je Rusko, zjistíte - co je zač tohle? Pracuje se zde pod naprostým tlakem a strachem. Ale jakmile Rus vyjde z
této země, stane se horším než Američan. Co to tedy je? Jedna teorie funguje zde, jiná tam. Jaká teorie je tedy správná? Stejně
tak u náboženství. Řekněme třeba náboženství, které věří v mnoho Bohů, jako hinduisté, ti také věří v mnoho „bhútů”. A také
sledují cestu posedlostí. Když půjdete do chrámu, každý chrám má pěkné zařízení, jak vás posednout. Nebo i kostel, mešita -
tam, kde by měl přebývat Bůh, najednou zjistíte, že na vás útočí, a vyjdete ven naprosto zmateni sebou samými, zralí do blázince.
Co jsou tedy zač tato místa uctívání, kam jdete hledat Boha a místo toho na vás útočí hrozné satanské síly? Proto se lidé v
moderní době stali tak zmatenými. Nenacházíme pravdu v ničem - v žádné ideologii, filosofii, v ničem, co začalo... například
Konfucius založil humanismus, Sokrates začal jinou věc, Mohamed Sáhib ještě jinou. Například Mohamed Sáhib řekl, abychom
neuctívali Boha jako modlu, ale jako „Nirakara”, jako beztvarého Boha. Ale vidíte tu beztvarost? Jak se teď zabíjejí navzájem?
Myslím, že když pozorujeme muslimské země, nemůžete uvěřit, že by tam mohl jakýkoliv Bůh s formou nebo bez formy
existovat, všichni museli utéci před tím, jak se tam válčí. Pak se podíváte na křesťanské země. Kamkoliv šli, snažili se ovládnout
další národy, které nebyly křesťanské. Jako by na to měli právo, když jsou křesťané. Žáci Krista, který řekl: „Odpusť jim, neboť
nevědí, co činí.” A Já musím říct to samé za všechny křesťany: „Odpusť jim, neboť oni nevědí, co činí.” A když vás tyhle věci
šokují, musíte se posadit a zamyslet se, co je potřeba udělat, co je to za problém. Není to tedy ani sánkhja, ani jóga. Čeho vlastně
tedy máte dosáhnout? Je to Sahadža jóga. Sahadža jóga je systém, v němž vám není jako první dána teorie, nýbrž světlo do
vašich rukou, abyste se sami podívali, v něm obě věci vypadají stejně. Například jste nechali tento krásný dům udělat pro vaši
Matku, zatímco vaše Matka neumí být připoutaná ani ke špendlíku. Je to komická situace. Každý Mi musí připomínat: „Matko, je
to Tvůj dům.“ Chápu. A musí se Mi připomínat, že vám všem musím poděkovat, obzvláště Angličanům, a hlavně lídrům
anglických sahadžajogínů, za jejich plné nasazení získat tento dům. Ale pak si říkám, proč bych měla děkovat? Není můj, je jejich
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- a tak to je. Takže začíná nový druh zmatení, a u něj cítím, že toto zmatení je velmi milé a krásné. Je pravdou, že nám nepatří nic
a přitom nám patří vše. Když pomyslím, jak krásně jste upravili tohle místo, patří Mi, v pořádku, tento dům Mi patří, Anglie Mi patří
a především Mi patří celý svět. Takto vidíme, jak jak se Sánkhja a Jóga v Sahadža józe stávají jedním. A říká se, že jakmile vidíte
Sánkhju a Jógu jako jednu, pak jedině “Sápašjati” - to je ten, který vidí. Je to ten, který je svědkem. Takže normální lidé se možná
zeptají, jak je možné, že když vaše Matka má být vaším guruem, tak nosí šperky. Ale co se dá dělat? Ona je také Matkou a
Bohyní. Další zmatení. Jak to skloubit dohromady? Pochopte, guru musí být velmi zlostný člověk, nosí jen jedny šaty nahoru nebo
dolů, nevím jak, s velkou silnou tyčí v ruce, nikdy se neusmívá, natož aby se smál. A guruové musí mít velmi protáhlý obličej s
dlouhou bradkou, a ženy nejsou povoleny. V situaci, kdy ženy nesmí být vůbec viděny, chci říct, nesměla bych vidět vlastní tvář -
tak je to. Probíhá velká diskuse ve všech písmech, ne v písmech, řekla bych, mezi kritiky, zda by ženám mělo být dovoleno
provádět duchovní praktiky. Představte si to. Nejen mezi křesťany, budete překvapeni, že dokonce i v indických písmech, - zda
ženy smí nebo nesmí provádět duchovní praktiky. A když je vaše Matka žena a je vaším guruem, co uděláte? To je další zmatek,
protože je to špatné, celá ta věc je falešná, není postavená na žádných základech. Můžete zkusit jakékoliv argumenty, že ženy
nejsou určené k duchovnímu životu, zkuste jakýkoliv argument, selže. Jednou jsem se setkala s jedním Johnem na univerzitě -
velký chlap, mohla bych říct, opravdu velký cvok, a ten začal říkat: „My, křesťané, nemůžeme přijmout, že by žena mohla být
Bohem.“ Řekla jsem: „Proč?“ „Protože...“ Takže aby uvedla všechny tyhle převrácené příběhy na pravou míru, musela vaše Matka
přijít na tuto Zem jako guru. Dostala jsem se k tomuto bodu z jednoho menšího zmatení, které jsem o sobě měla. Jednou Mě
nutili, abych si koupila náramek. Řekla jsem: „Nemám už peníze, nechci nic kupovat. “ „Dobře, tak ho darujeme při púdži.” Řekla
jsem: „Ale teď je jen Guru púdža.” Řekli: „Dobrá, dáme ho při Guru púdži.” Já jsem řekla: „Kupovat náramek pro Guru púdžu, to
jsem udělala něco velmi zvláštního.” Koneckonců, při Guru púdži nedáváte svému guruovi náramek, že? Můžete dát třeba velkou
hůl, nebo sandály ze santalového dřeva ... khada, jak se tomu říká? Čappaly, nebo můžete dát šál. Ale budiž, souhlasila jsem:
„Dobře, dejte to při Guru púdži.“ Z jakého důvodu? A Já si začala být vědoma vlastního zmatku a myslela jsem na to. Řekla jsem:
„Je to, jak to je. Muselo se to tak stát, abyste při Guru púdži museli dát náramek svému guruovi.” Pojďme to změnit. Celá
záležitost musí být uvedena na pravou míru do souladu se skutečností. Všech těch falešných představ je potřeba se vzdát.
Například, pokud máte koberec naruby, celý vzor je naruby. Ale pokud koberec otočíte na líc, všechno krásně pasuje. A proto jste
potřebovali Matku, aby vám dala realizaci, a gurua jako Matku, aby vás naučila, že vzestup k Bohu nemůže být nikomu zakázán.
Takhle funguje Sahadža jóga v současné době. Ve všech směrech, kde to zjistíte, dát do pořádku všechny záležitosti, které jsou
vzhůru nohama, aby byly odhaleny. Přinést všechny skutečné hodnoty, zrušit všechny zkažené hodnotové systémy, všem
politickým, ekonomickým systémům, všem duchovním teologiím, psychologickým a jiným takovým nesmyslným představám dát
správný směr. Dovedete si představit, jak se to vypracovalo během jedné inkarnace? Jak byly všechny tyto představy během
jediné inkarnace napraveny. Další představa, která existuje mezi hinduisty, je, že náboženský člověk by měl být vegetarián. Věří
tomu všichni brahmíni, a dokonce i ne-brahmíni. Ale měli jsme brahmína, který pracoval na jednom z míst, kde jsem bydlela, a
tam říkali: „Matce musíme dávat maso, Ona nejí nic jiného. Ona musí jíst proteiny-bílkoviny.” On řekl: „Ano, ano, samozřejmě.
Matka musí.” Ať už brahmín nebo ne, všichni chápou, že Matka musí jíst proteiny-bílkoviny, protože Ona musí pít krev všech těch
rakšasů. Jak by mohla být vegetariánem? A pokud musí zabít tolik ďáblů, jak by mohla být nenásilná? Takže ten kontrast, který
jste viděli v popisu Matky, je, - že Ona je tou nejzuřivější osobou, když přijde na zabíjení těch, kteří jsou negativního původu, těch,
kteří se snaží zničit Její stvoření, Její vlastní děti. A Ona je tou nejsladší a nejmírnější osobou pro své vlastní děti. Tyto dva
kontrasty by měly být vidět. Dokonce i u zvířat najdete ten samý kontrast, ale velmi evidentní je u takovéto inkarnace. A dnes,
skrze Sahadža jógu, jsme byli schopni dokázat, že Sánkhja a Jóga jsou stejné. Ať už hromadíte věci, či vlastníte majetek nebo ho
darujete, nedělá to žádný rozdíl pro člověka, který je vnitřně odpoutaný. Pokud hromadíte věci pro druhé, tím lépe. Ale pokud je
hromadíte pro sebe ... a pak to darujete, je to dokonce ještě lepší. Protože nejprve to hromadíte sebe, protože si myslíte: „Ó, tohle
je pro mě dobré, to použiji pro sebe, dobrý nápad.” Takže vaše já je zde, ale pak to darujete. Což znamená vaše odpoutanost je
úplná. Nebo třetí typ osobnosti by rád... neustále hromadil a neustále rozdával. Aniž na to myslí, hromadí, a aniž na to myslí,
dává, protože myšlení není Moje práce. To je jedna z věcí, jichž jsem se vzdala - myslet. Nechci myslet - to je vaše práce, ne Moje.
Kolika věcí jsme dosáhli skrze Sahadža jógu bez přemýšlení. Jóga a Sánkhja jsou produkty myšlení, ne spontánnosti. Tento dům
sám je produktem spontánnosti. Víte, my nazýváme Angličany „sahib-logy“. Šla jsem tedy s několika „sahib-logy“ do okolí podívat
se po okolních domech. Chtěli nějaký „dům s charakterem“, to znamená něco, co vystupuje z řady, něco zkrouceného, kde nejsou
přímé linie. Řekla jsem jim: „Nesnesu všechnu tu pokroucenost.“ Oni: „Ne, ne, ale má to charakter.” Řekla jsem: „Takovou
pokrouceninu nechci. Musí to být jednoduché.“ Takže byli ze Mě zklamaní. A „sahib-logové“ měli ještě i jinou představu.
Například, když jedete třeba na místo zvané Windermere, je to nóbl místo. Pokud jedete dál na sever, už to není tak pěkné a
pokud jdete dál na východ, je to zbytečné. Řekla jsem:„Pojďme na sever či na severovýchod, kam až to jde. “ Protože, jak víte,



Bohyně musí být “Dakšinamurthy. Musí být na severní straně, aby Její oči byly na jih. To je ten důvod, proč musí být ... Chci říct,
nemohli bychom být ve Skotsku to by už bylo na vás příliš. Ale toto bude pro všechny ideální, protože pak je naše „Drišti” a náš
pohled namířen k jihu a my vidíme celý vesmír pod svým krásným pohledem. Takto spontánně jsme našli toto místo. A
„sahib-logové“ byli pro: „Ano, ne, ne, ano.“ Ale spontánně jsme to dostali. A pak jsme objevili jeho historii. Potom jsme objevili
jeho krásné vibrace, pak jsme objevili jeho potenciál. Cokoliv získáte spontánně, je plné potenciálu. K tomuto bodu musím říct
pár slov, je to důležité. Můžete mi prosím podat kapesník? Musím se dostat k - pár věcem, které musím říct o spontánnosti a
které jsou velmi zajímavé. Způsob, jakým lidé myslí, že spontánnost funguje. Jako třeba, že většinou je to ego, které říká tolika
lidem, že „toto je spontánní.” Obzvláště velmi staří sahadžajogíni si myslí, že jsou odborníky na spontánnost. Například jsme měli
pozemek ve Vaitarně. Jeden ze starších tam přišel a řekl: „Zde tato země má vibrace a tady ne.” Všichni to tedy přijali: „Dobře,
dobře, je to tak. “ Pak řekli: „V této části pozemku by nikdo neměl jíst jídlo.” Odkud ale pochází tahle znalost? Jíst jídlo přece není
hřích, ne? Jako by to byl hřích, že tam jíte jídlo. Takže se nábožně drží a, b, c, d, f, g, h, z ... a znovu a, b, c d... v Sahadža józe až do
takového extrému, že si začínám myslet, že se z nich stali další fanatičtí sahadžajogíni. Fanatismus je proti Sahadža józe -
naprosto. Pak se zeptají: „Kolikrát bychom měli recitovat tuto mantru?“ Tak řeknu: „Nulakrát.” „Kolik kapek ghí si máme dát do
nosu?” Tak řeknu: „Plný džbán.” Nebo: „Ach, neměl jsem jít zleva, měl jsem jít zprava.” Pak řeknu: „Tak prostě vyskoč.” Musíte být
jak děti. Ale ty představy jsou v Sahadža józe tak usedlé, i když je to mnoho let, ale neměly by se usadit. Pokud se usadí, pak to
není Sahadž, není to spontánní. „Pokud to děláte takto, je to špatně, tím způsobem je to špatně” - nic takového. Pro vás není
špatně nic. Pokud uděláte něco špatně, vaše vibrace se ztratí, hotovo. Proč je třeba být tak opatrný? Jako když někdo řekl:
„Nechci se podívat na cigaretu.” Ptám se: „Proč?” „Protože je to hříšné.” Já na to: „Co se stane, když se podíváte?” - „Pak bych
chtěl kouřit.” Tak jsem řekla: „Tak si radši jednou provždy zakuř.” Nebo: „Nemohu vzít do ruky láhev vína.” - „Proč?” „Protože držet
láhev vína je hříšné.” Chci říct, můžete plavat ve víně. Tento druh pochopení byste měli mít. I když jsem to vždycky říkala - jakmile
řeknu jednu věc, přilepíte se k tomu. Tak to vždycky říkám z druhé strany - nepřilněte k ničemu. Sahadža jóga tu není od toho,
abyste se k něčemu připoutali. Jako třeba někdo, kdo se na začátku v Sahadža józe naučil určité lekce, určité mantry, a teď se
stále drží stejného schodku. Ne, ne, ne, musíte jít vpřed. Toto je jen schodiště. Nezůstaňte trčet na místě. Měli jsme tolik
takových případů. Lidé se stávají opravdu zkostnatělými - jak se říká. Budou vám stále říkat tolik nesmyslů: „Vidíte, pokud to
uděláte tak, stane se toto.” Zaprvé, nepředávejte ostatním své představy. To je jedna věc - pokud se rozhodnete, že nebudete
říkat, co je s ostatními špatně, půl práce je hotovo. Protože vy nemusíte dělat žádnou práci, tak jako já nedělám. Když někdo
přijde, hned mu řeknou: „Jste bhút. Asi ho máte.“ Dostávám zprávy od ostatních. Říkají mi, že vaši sahadžajogíni jsou zlomyslní
lidé. Ptám se: „Proč?” Protože řeknou: „Vy jste zlý.“ Řeknou vám: „Jste posedlý.“ Říkají - jste takový a takový. Jsou to velmi
zlomyslní lidé.“ Jsem opravdu šokována, když to slyším o sahadžajogínech - jak mohou být zlomyslní? Pokud někdo něčím trpí,
do telefonu mu řeknou: „Ach, buďte rád, je to pro vás dobré.“ Takhle to nejde. Musíme být nejen pokorní, ale také taktní a milí k
novým lidem, pokud chcete, aby přišli další. Ale pokud se rozhodnete nemít další, protože byste museli přidat další velký stan,
další šapitó, pak nemám co říct. Ale pokud chcete, aby přišli další, pak je velmi důležité mluvit k nim velmi milým a krásným
jazykem. Způsobem, kterému porozumí. Hrubost, arogance a předvádění se jsou k ničemu. Měli byste pochopit, že Sahadža jóga
je tam, kde se jí zcela těšíte; jste úplně ztraceni v tom potěšení. Kde je čas pamatovat si, kolikrát si máme dát bandhan? Proč je
potřeba si dávat bandhan? Pro vás to teď všechno je vtip, měl by být. Malé dítě saje mléko z láhve, protože nemá žádné zuby. Ale
k čemu to takto děláte vy? Je to velmi dětinské a neukazuje to žádný růst. Sahadža jóga musí růst uvnitř. Už byste neměli být
nedospělými sahadžajogíny. Řekla bych, že dospělý sahadžajogín je ten, který dovede kombinovat plno věcí při zachování všech
krásných linií, tenkých linií, jemných maryjád. Ale nemůžete to dělat naopak. Neměli byste např. říkat: „Dobře, teď budu milý. Teď
budu naštvaný, teď budu milý, teď budu takový a pak makový.“ Bude to mišmaš. Je to podivná osobnost, chápete - najednou se
naštvu - takto - a pak takto. Lidé si budou myslet, že předvádíte něco jako „Bharatanatjam” (ind.tanec). Ukázat všechny nálady -
během pěti minut ukázat deset nálad. Toto je růst uvnitř vás, který se projeví. Takže musíme mít svůj růst a pro svůj růst buďme
uvnitř tiší. Nereagujme na ostatní: „Ten člověk je takový a ten je takový.” A co vy? Jsou i další způsoby. Jako když řeknu někomu,
že má nějaký problém. Tak ten člověk okamžitě půjde k druhému a řekne mu: „Matka říká, že máš tento problém, radši se o něj
postarej.” Neřekla jsem to tomu druhému, řekla jsem to vám. Nechte si o pro sebe. Nechte si o pro sebe. Takže tvrzení - Matka
říká - byste se měli vzdát, úplně. Pokud to Matka má říct, tak to řekne. Proč byste to měli řešit vy, proč byste to měli říkat vy?
Nikdy jsem vás o to nežádala. Pochopit Sahadža jógu je velmi jednoduché, extrémně jednoduché, když pochopíte jednu věc -
vaše nevinnost musí být neporušená. Lidé řeknou: „Jak tedy získat nevinnost?” Jak získat nevinnost? Je to začarovaný kruh. Jak
získat nevinnost? Je to velmi začarovaný kruh. Musíme se k nevinnosti dostat - ale skrz co? Své ego nebo superego? Jak získat
nevinnost? Matka říká: „Nezvedejte si Kundaliní.” Chci tím říct, sedím tady - a lidé to prostě dělají. Co se děje? Já sedím zde -
vaše Kundaliní je nahoře na vaší hlavě. Co zvedáte? Jak tento problém zvládnout? Je to velmi jednoduché. Na začátku jsem



řekla: „Nechte svého gurua přebývat ve svém srdci.” Jak to zvládnout - proč? Nechte to na Matce. Matka mě řídí. Držte se toho.
Vaše pravá strana se vyčistí. Vaše levá strana se vyčistí, když řeknete: „Nikdo kromě Matky mě nemůže řídit.” Dvě věci zaráz.
Věci se vypracují. Díky Bohu, že máte někoho, jako jsem Já, kdo sedí zde, kdo vám to může říct. Pomyslete na ty, kteří nikdy
neměli nikoho, aby jim to řekl, nebo aby byl v jejich společnosti, aby jim řekl - tohle zvládnu, tohle zvládnete. Že teď můžete být v
rovnováze. Dovolte své Kundaliní růst. Všechno pracuje. Jako když jsem kupovala tento dům, nebo oni kupovali nebo kdo
kupoval - tolik otázek a komplikací. Jak, jak, jak? Ale je to hotovo, je to tam, docela netknuté, nic neodpadává, nic se nepokazilo.
Jednou jsem musela křičet, dobře. Ale křičet nechte Mě, vy nekřičte. Jakmile skončím, vezmou mikrofon a křičí ještě hlasitěji.
„Matka řekla to, jste to a tamto.“ Já mluvím o vás, komu kážete? Jen byste ale měli vědět, že když vám něco řeknu, udělejte to
prosím. Udělejte to prosím. Pochopte, vím docela dost. Protože jsem gru, jsem váš guru, protože jsem Guru všech guruů. A ten,
který je opravdovým guruem ví, že má Matka ví všechno. Ona sama je znalostí. Když něco řekne, něco to znamená. A někdy vás
musím i zkoušet, to nevadí. Tak se stanete guruem. Šivadží měl gurua Rámdasu. V té době guruové hodně zkoušeli své žáky. Já
jsem vás nikdy nezkoušela. Ale vy zkoušíte sami sebe, to je vše. A jeho guru jednou řekl: „Myslím, že potřebuji mléko tygřice.
Musím pít mléko tygřice.” Polovina jich zemřela a většina to neslyšela. Šivadži řekl: „Dobře, donesu ti ho.” Šel do džungle. Uviděl
tygřici se svými malinkými, velmi malými dětmi. A ta koťata ležela bokem. Šel tedy a jen jí řekl namaskar. Řekl: „Můj guru chce
tvé mléko.” To je vše - protože guruové jsou Parabrahma, jejich příkazy poslouchá Parabrahma. „Můj guru, Šrí Ramadasa, chce
tvé mléko. Dáš mi tedy prosím své mléko?” A ona se pěkně zvedla a postavila se před něj. On ji podojil a donesl mléko svému
guruovi. Tak je to. Pochopili jste význam Gurupady (pozice gurua)? Když se úplně sjednotíte s přáními svého gurua, dosáhnete
pozice gurua. Jestli o tom ale máte určité představy, tak Šrí Rámadasa řekl, že Bůh pak Alpadhrištapaje... vidí, jak málo máte
odvahy: „Dobře, tak si jděte. Natlučte si hlavy a pak se vraťte. Dám je do pořádku.“ Je tedy velmi důležité, abychom jednu věc
dělali vážně - a to, abychom brali vážně svou Matku, když přijde na nějakou žádost. Samozřejmě, v angličtině vždycky řeknu:
„Můžeš to prosím udělat?“ Nebo dokonce: „Omlouvám se, ale můžeš to prosím udělat?” Ale to by nemělo hrát žádný rozdíl.
Jednou, když jsme jeli do Cardiffu, jsem řekla, že první třída přijede na druhou stranu. Ale všichni na nástupišti řekli: „Ne, přijede
na tuto stranu.“ Tak jsem řekla: „Dobře.“ Sedli jsme si tedy a pak bylo hlášení, že první třída přijede na druhou stranu. Tak jsme šli
zase všichni zpátky. Pro ty lidi je to dobré, ale co vy? Viděli jste to mockrát. A pokud se u požadavků gurua stane něco špatně,
vždycky by to mělo být přijato jako zákon Boha - protože guru je dárce zákona Boha, ne světských zákonů. Dává vám zákon
Boha. Boží zákon, chápete, takže se musíte odevzdat tomuto zákonu Boha, a tak se stanete mistry toho zákona. Dnes při Guru
púdži k vám můžu dál mluvit. Ale dnes bych vás požádala, abyste pochopili, že při odevzdání - jak se nazývá islám - je velmi
důležité - že když je Bůh vaším guruem, dovolte mu vás vést: „Tvá vůle se staň.“ Nenechme se vést svým egem. Někdy se
dokonce snažíte vést i gurua. Pak na vás guru zkouší triky a vy se pak chytnete do pasti triků a pak zjistíte, že je to příliš. Je lepší
poslouchat, co vám guru říká a radši to udělat. Cokoliv guru říká, je dobře. Guru vás může požádat o cokoliv. Chci říct, Já jsem
docela milý guru. Např. sám Rámadasa požádal své žáky: „Mám velký hnisavý bolák. Zkuste mi jej prosím vysát, je plný hnisu.“
Představte si to. Netušili, co dělat, víte. Jak vysát hnis gurua - to bylo příliš. Ale Šivadži šel dopředu. Sundal si klobouk, sedl si k
němu a začal sát. Lidé se ptali: „Jaké to je?“ On řekl: „Je to velmi sladké, velmi dobré.“ Ve skutečnosti tam měl přivázané mango.
Takto dává guru mnoho zkoušek. Nikdy jsem vám nedala test a vy nezkoušejte jiné. Nechte je Mně. Zvládnu je jednoho po
druhém. Cokoliv se má stát, to se stane. Myslet si, že v Sahadža józe budeme 100% bohatí, zdraví, zámožní a na vrcholu světa je
nesmysl. Pokud bychom se stali velmi bohatými, pak by přišla recese, protože ostatní by byli velmi chudí. Pokud bychom byli
příliš zdraví, nikdo by se k nám nepřiblížil. Pokud bychom všichni vypadali jak zápasníci, kdo by přišel blíž? Pokud bychom se
stali velmi moudrými, lidé by se báli tak chytrých lidí. Nic by... nemůžou nic pochopit, měli by toho až nad hlavu. Buďme tedy ve
středu. Měli bychom být bohatí, ale ne příliš; měli bychom být zdraví, ale ne příliš; měli bychom být moudří, ale ne příliš. Doteď
dobré - takto bychom se měli pohybovat. Držme se tedy svých maryád a staneme se krásnými sahadžajogíny, kteří budou
příjemní k ostatním, kteří budou schopni získat k nám další, kteří budou schopni vrhat obraz magnetických osobností. A to je to,
co musíme dělat. Pokud se pokusíme jakkoliv předvádět - vídám lidi, kteří se snaží zbytečně předvádět - není to nutné. Buďte
prostě v pozadí. Pokud jste příliš v pozadí, buďte vepředu. Snažte se být v rovnováze. Snažte se hlídat se a vést se a říct si: „Staň
se svým vlastním mistrem.“ Posuďte sami sebe, nakolik jste od středu, jak moc rostete, jakého růstu jste dosáhli. Jste stále tu a
tam připoutáni k drobnostem? Stále se trápíte malými věcmi? „Matko, měl jsem dostat 80% a dostal jsem jen 75% bodů.“ Ó,
Bože. Jestliže dostal 75% bodů, má z toho vzejít něco dobrého. Možná to má být lekce. Nebo má možná jít do jiného kurzu. Nebo
má vypracovat něco, co je dobré pro jeho růst - takto byste to měli vidět, pokud máte být mistry. Pokud to tak nevidíte vy, jak to
mohou vidět druzí? To je třeba si uvědomit. Ne přes mozek, ale srdcem. Musíte si to uvědomit v říši svého srdce, musíte to vidět
v říši svého srdce. Je pěkné, že jsme v Anglii, srdci vesmíru, že mluvíme o otevření našich srdcí. Pokud si Mě tam máte vložit, je
to oceán lásky, a abyste mohli obsáhnout tento oceán lásky, musíte mít velmi, velmi velké srdce - větší než vaše bytosti, větší než



je tato země, větší než tento svět, větší než tento vesmír. Kéž vám Bůh žehná!
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Dnes ve Švýcarsku oslavujeme korunovaci Šrí Rámy na den Dassera.

V tomto dni Dassera se toho stalo hodně. Tím nejdůležitějším bylo, že Šrí Ráma byl „korunován“ v tento den za krále. V tento den
také zabil Rávanu. Mnozí mohou říci: „Jak to, že mohl zabít Rávanu a tentýž den být korunován?“ Tehdy jsme v Indii měli
nadzvuková letadla - -to je fakt - a to letadlo se jmenovalo „pušpak“, což znamená „květina“. Jmenovalo se pušpak a mělo
obrovskou rychlost. Takže po zabití Rávany přijel se svou ženou do Ajódhje a téhož dne byl korunován. Devátého dne uctil
Bohyni, aby získal sílu - Šakti - pro své zbraně a desátého dne zabil Rávanu. Můžete si tedy představit, jak velice pokročilí byli lidé
v době Šrí Rámy a Jeho království. Důvodem bylo, že král byl inkarnací. Taktéž byl, jak popsal Sokrates, dobrotivým králem.

Příběh Šrí Rámy je celkově velmi zajímavý a my nyní o Něm máme krásné seriály, vyrobené naší televizí v Indii, které se prodávají
za velmi dobrou cenu. Možná bychom vás mohli všechny jedním podarovat, až tam přijedete. Říká se, že příběh o Rámovi byl
napsán předtím, než se narodil. Dokonce předtím, než o tom byl nějaký náznak. Věštec Válmíki celý ten příběh Šrí Rámy sepsal.
Narození Šrí Rámy a to vše mělo původ v Agním, ohni a On byl zrozen v dynastii Súrja, to je Slunce. S tím vším byl zrozen z
požehnání Agního, což je oheň a také byl narozen v dynastii Súrjů. Byl jedním z nejmírnějších avatárů, jakého jsme kdy měli. Je
známo, že byl velmi - anglicky řečeno - zdvořilým člověkem, ve smyslu sankóča, to znamená, že by zašel až do té míry, aby na
sebe raději převzal problém, než aby řekl ostatním, aby něco udělali. Stále máme v Indii takové lidi.

Jako jsme měli premiéra, Lála Bahádura Šastrího ten, když seděl v místnosti a seděli tam lidé a měli tam něco na elektřinu,
řekněme světlo a podobně a on chtěl, aby se vypnulo, nepožádal nikoho, aby to vypnul. Pomalu vstal ze své židle, došel k
vypínači a prostě ho vypnul, tak, aby nikoho nemusel o nic žádat. To je jedna z největších kvalit Šrí Rámy, že nikoho nenutil, aby
něco pro Něj dělal, aby někoho pro ten účel využil a také nic nenařizoval. Víte, byl požehnáním ohně a zrozen ve Slunci. Avšak co
shledáváme u těch lidí, kteří byli zrozeni možná ve velmi nízko postavených rodinách, v negativních rodinách, v levostranných, jak
to můžete nazvat, se všemi možnými problémy, že mají strašnou Ádžňu a strašnou surjadu. Člověk, který byl zrozen ve Slunci,
musí být obzvlášť pokorný. Je tím, kdo ukazuje, že se ho nic nemůže dotknout. Nic mu nemůže způsobit, aby se cítil, že je cosi
velkolepého. Tedy, když sledujeme Jeho další život, On byl velmi skromným člověkem. Nyní jsme viděli lidi, kteří se pokoušejí
ostatními opovrhovat: „Nemám tě rád”, „Nelíbí se mi to”, „To není dobré“, „Je to velmi náročné“, to je známka toho, že takový
člověk má velmi nízký charakter, nemá vůbec žádný charakter, je charakterově ubohý.

Každý, kdo má nějaký charakter, projevuje ho tolerancí, kterou má vůči ostatním lidem. Intolerance je známkou osoby, která je
obzvláště egoistická a je nafoukaná, je tu ješitnost. Šrí Ráma byl velice milován lidmi ve státě, kterému vládl, měl tu nejkrásnější
manželku - - dceru nejctěnějšího otce, Džanaky a byl milovaným synem svého otce. Ale byl tak skromným člověkem, tak
pokorným člověkem, že v celé Jeho povaze vidíte krásu. Například – jel na malém člunu, když odcházel do vyhnanství. A ten,
který Ho převážel, byl obyčejný lodník. A ten lodník se cítil velmi rozrušen, že sedí před králem Ajódhje a že nemá patřičný oděv.
Tak Šrí Ráma, který sám nebyl oblečen v ničem jiném, než ve „valkalasu“, což je oblečení, které nosili vesničané nebo lidé, kteří
žili v primitivních oblastech, je to jen druh listů, který mají. Musel to nosit, protože Jeho matka, macecha, požádala o tento druh
laskavosti Jeho otce. A pak mu Šrí Ráma prostě řekl: „Proč si děláš starosti?

Nosím toto. Už nejsem králem. Sedím před tebou takto. Měl bys být docela potěšen. A Já opravdu nevím, jak tu loď kormidlovat,
zatímco ty víš, jak tu loď řídit, tak proč by sis měl dělat starosti?“ Stejně tak vyzdvihoval lidi, které bychom nazvali společensky
nízko postavenými, na velmi vysoký piedestal, což ukazuje, jak si lidských bytostí vážil. On sám je nazýván Maryjáda
Purušóttama, což znamená toho, který musel vědět, jak daleko vůči komukoliv zajít, maryjády. Jak s někým mluvit, jak se k
někomu přiblížit. My však nacházíme lidi, kteří se špatně chovají dokonce vůči svým manželům, vůči svým ženám, vůči svým
dětem, vůči každému a také mimo domov se chystají na druhé skočit. To je naprosto proti Rámovi. Je to jako Rávana.
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Ba ani Rávana takový nebyl. Nebyl takové povahy, protože určitou dharmu v sobě měl. On byl realizovaná duše, ale stal se
rakšasou, protože se stal arogantním, ale dokonce ani jeho arogance se nedá srovnat s mnoha moderními lidmi a moderními
dívkami a muži, které slyším a vidím a je překvapující, že opravdu Rávanu překonali. Rávana měl jenom deset hlav, ale někdy
cítím, že moderní muži nebo obzvláště ženy mohou mít sto osm hlav. Ta arogance a množství výrazů nenávisti jsou tak absurdní
a způsobují, že člověk vypadá tak zbytečný. Ale viděla jsem takové lidi velmi běžně a i do Sahadža jógy se jaksi vplížili. Ve
skutečnosti Bůh Všemohoucí takovými lidmi opovrhuje. Doprovázíte-li Ho dál v Jeho životě, vidíte, že šel a ve vesnici, kde velmi
stará žena, která patřila k primitivní třídě lidí a měla velmi málo zubů, přinesla jakési malé ovoce, říkáme mu „jujuba“ a ona to
přinesla a dala Mu to se slovy: „Šrí Rámo, pohleď, mám je pro Tebe. Nemám nic jiného. A tyto, všechny jsem je ochutnala.“ Víte v
Indii, když něco vložíte do úst, je to „utišta“, nikdo se toho nedotkne.

Ale ona řekla: „Všechny jsem je okusila, nakousla jsem je svými zuby a viděla jsem, že žádná z nich není kyselá.“ Věděla, že Šrí
Ráma nemá rád kyselé ovoce, takže: „Žádná z nich není kyselá a můžeš je mít.“ Myslím, že kdyby se to stalo někomu na Západě,
ošklivě ho ztlučou. Šrí Ráma hned přispěchal a vzal si z její ruky bobule jujuby, políbil jí ruku a řekl: „Dobře, dobře, vezmu si je.“
Snědl je s velkým nadšením. Lakšmana byl na tu ženu poněkud rozzloben: „Co se to tu děje?“ Sítadží řekla: „Ó, to Ti tolik
chutnají?“ On řekl: „Ano, ale nic Ti nedám.“ Ona na to: „Nikoliv, Já jsem Tvoje polovička. Musíš Mi dát.“ Dal jich tedy několik
Sítadží a Sítadží jedla: „Jéé, to je ale dobrota! To, co jím, je jako nebeský nektar.“ Lakšmana pocítil velkou závist. Řekl: „Švagrová,
mohu mít taky trochu?“ Řekla: „Ne. Nemohu Ti dát. Popros svého bratra. Nedám Ti. Sama mám velmi málo.

Proč nepožádáš svého bratra?“ Šel tedy k bratrovi a řekl: „Mohu mít ještě nějaké?“ Šrí Ráma se usmál a dal mu tu bobuli jujuby,
která byla ochutnaná nebo dotýkaná či prokousnutá zuby té prosté ženy, která byla vlastně podle bráhmanských zákonů Indie
vyvržencem. Přívětivost Šrí Rámy, způsob, který užíval, aby se lidé cítili dobře, je podobný, řekla bych, například ústřici, která, když
se jí dostane do ulity malý kamínek, vytvoří jakousi lesklou kapalinu a pokryje ho lesklou kapalinou. Aby se cítila dobře, přetvoří
ho v perlu. On tedy neusiloval o své vlastní pohodlí, Ráma byl trošku odlišný, když chtěl z každého udělat diamant nebo perlu tak,
aby ten druhý člověk zářil a aby krásně vypadal a takovým způsobem se On cítil dobře. Máte-li vstřebat Jeho vlastnosti, nejdřív
musíme pochopit situaci, do níž byl Šrí Ráma zrozen. Šrí Ráma je umístěn na pravé straně vašeho srdce, na pravé straně, v
pravém srdci. Je tam umístěn. Tedy v lidské bytosti žádné pravé srdce není. Když někomu řeknete, že zde je pravé srdce, řeknou:
„Cože, cožpak existují dvě nebo tři srdce?“ V naší Sahadža józe máme tři srdce: jedno je levé, druhé je pravé a jedno je střední.
Tedy pravé srdce je velmi důležitá věc.

Pravé srdce se stará o celé plíce, o obě plíce, celý hrtan, o průdušnici, o nos, o jeho vnitřní část. O vnější stranu se stará - můžeme
říci, že vzhled je dán Šrí Krišnou, ale jeho vnitřní část je celá vytvořena Šrí Rámou. Jsou totéž, ale jeden působí jako vnitřní část,
druhý jako vnější část. Z vnitřní části vám to dává uši, což dělá Šrí Ráma. Dává vám oči, vnitřek očí. Je tedy tak důležité mít vnitřní
část v pořádku, spíše než vnější stránku. To je příklad Šrí Rámy, který se nikdy nestaral o vnější stránku nebo vnější vzhled
nějakého člověka. Protože přišel před Šrí Krišnou, snažil se vystavět vnitřní stránku lidské bytosti. Takže můžeme říci, že přes to,
že je v pravém srdci, působí prostřednictvím vaší Hamsa čakry a částečně prostřednictvím vaší Višudhi čakry z její vnitřní strany.
Protože Šrí Krišna, je ze své vnitřní strany Šrí Ráma, což jest Šrí Višnu.

Takže když někdo řekněme nevypadá dobře podle západních norem, podle Mne jsou západní normy spíš směšné, protože
západní normy nevypadají ani jako Krišna nebo Šrí Ráma. Jako osoba byl Šrí Ráma velmi zdravý, vysoký člověk s rukama
sahajícíma až ke kolenům, „adžanabav“, říkáme tomu, že má „adžanabav“ a byl boubelatý, oba byli boubelatí. Museli být
zavalitými lidmi, přestože byli zrozeni z Agního, On byl zrozen z ohně, ale voda je hlavním živlem Šrí Višnua. Tedy byli všichni
boubelatými lidmi. Nebyli hubení jako tyčky podle moderních představ, kdy máme být hubení jako tyčky a jako lidé s
tuberkulózou. Neznamená to ale, že všichni obtloustlí lidé jsou hodní. Vždycky logicky uvažujeme, že obtloustlí lidé jsou, když to
Matka tak říká, pak zavalití lidé jsou dobří. V tom to není. Vnitřní stránka toho, co říkám. Vnitřní stránka toho je prostě opačná.

Vnitřní stránka je naprosto krásná a zcela plná lásky, laskavosti a vřelosti. Když některý člověk tyto vlastnosti nemá, je to
známkou člověka, který vůbec není sahadžajogínem. Člověk, který je velmi hlučný, hovoří nápadně, hlasitě mluví, směje se na
nevhodných místech, musí být poloviční blázen - nemůže být sahadžajogínem. Pohleďte na tu měkkost Šrí Rámy, jdoucí až do
extrémů, čemuž říkám „sankoča“- etiketa, zdvořilý, ale v angličtině není „zdvořilý“ to správné slovo pro „sankoča“. Kdysi, když



bojoval s Rávanou, odstřeloval šípy jednu za druhou z jeho deseti hlav. A když jednu srazil, pak srazil druhou, ta první se vrátila,
protože (Rávana) měl určitý druh požehnání, že ho nikdo nemůže zabít ranou do hlavy. Lakšmana tedy řekl: „Vždyť víš, že tento
Rávana nemůže být zabit odstřelováním jeho hlav, tak proč ho nestřelíš do srdce?“ On odpověděl: „Důvodem je, že právě teď je v
jeho srdci Mahálakšmí, Síta. Síta sídlí v jeho srdci. Jak ho mohu udeřit do jeho srdce? Jelikož je tam Ona, mohla by být
poraněná.“ „Tak k čemu je střílet mu na hlavu?“ On řekl: „Protože když ho začnu rychle zasahovat do hlavy, jeho pozornost se
tam přemístí.

A jakmile přejde jeho pozornost do jeho hlavy, pak ho mohu střelit do srdce.“ Vidíte toho sankoču? Podívejte se na toho sankoču,
na způsob, jak mluvil. Teď máme – Tino, co je to s tebou? Proč se po celou dobu takhle směješ? Nemůžeš zůstat zticha? Co je
tady k smíchu, ohledně některých věcí, kde se nemáš co smát. Buď zticha! Nyní, co se stalo, že byl jednou tak laskavý, když velmi
odporná žena Šúrpanaka, přišla, aby Ho sváděla. A řekla to, že Ho přišla svádět, řekla: „Rámo, proč se se mnou neoženíš?“
Myslím, dávat takové osobě jako Ráma, který je Maryjáda Purošóttama, dávat takové hrozné otázky. Někdo by ji opravdu praštil,
když ne něco jiného.

Šrí Ráma se smál. Řekl: „Madam, lituji. Mám manželku a vyznávám pouze jednu manželku, „éka patnivrat“. Tak se omlouvám, že
si vás nemohu vzít.“ Ale poťouchle říká: „Dobrá, Můj bratr je támhle. Svou ženu zanechal v Ajódhji. Můžete se Ho zeptat.“ Tak šel
k ní a zeptal se, šla k Němu a zeptala se: „Lakšmano, proč se se mnou neoženíš? Stala se velmi krásnou. Sama se proměnila v
krásnou ženu. Musela jít do nějakého salónu krásy, nebo něčeho podobného, ale sama se takto předělala a byla tam. A On se na
ni díval tak rozzlobeně a říkal: „Ty, hnusná, proč dáváš takovou otázku?“ A uřízl jí nos.

Bylo to v Násiku, když jí ten nos uřízl a proto Násika znamená nos, a proto jste byli v Násiku, což je místo, kde jí uřízl nos. Byl
velmi rozzlobený. Ale Ráma nebyl. Řekl způsobem, který je velmi přesvědčivý : „Víte, mám manželku a jsem člověkem, který věří
pouze své jedné ženě.“ Další Jeho vlastností bylo, že byl velmi zásadový. Nikdy nebyl vrtkavý jako Šrí Krišna. Šrí Krišna byl
diplomat a diplomacie je velmi proměnlivá. Styl Šrí Krišny byl odlišný. Ale… Proč? Co je s tebou? Proč, co je to?

Pojď a sedneš si tady. Pojď na tu stranu vedle Tiny. Pojď a sedni si na druhou stranu. Proč na ni mluvíš. Jdi a sedni si dozadu.
Jdi. Už mi způsobila velmi ošklivou chvíli v Púně a teď je tady. Když mluvím, prosím, nemluvte mezi sebou. To je to nejmenší, co
pro Mne můžete udělat. Viděli jste nějaké Indy, aby se takto chovali?

Velmi to ruší. Soustřeďuji se na vás, proč se nesoustředíte na Mne? Je v pořádku, pokud je nějaký vtip, cokoliv – že se smějete.
Nemohu pochopit, k čemu je potřeba mluvit mezi sebou. Dobře. Promiňte, že jsem to musela říct. Víte, ve chvíli, kdy hovořím o
Šrí Rámovi. Šrí Ráma by to neřekl. Ale v Sahadža józe nemůžete jednat jako Šrí Ráma, někdy musíte také být jako Parašurama,
jinak se věci nevyřeší. Tedy, když s tím pokročíme v jeho charakteru, který byl tak nádherný, zjistíte, že byl tak zásadovým
člověkem.

Cokoliv řekl, to po celý život prováděl. Například řekl: „Jsem tím, kdo věří v jednu ženu - éka patní vrat.“ Tedy měl velice hezkou
ženu, nepochybně, velmi krásnou ženu, ale Ona odešla k Rávanovi a On zůstal sám. Když chtěli začít určitý druh jadžni (oběti),
nazvané rádžasúrja jadžňa, která byla zaměřena k podrobení celého světa, požádali Ho: „Musíš se oženit, protože musíš mít svoji
ženu.“ On řekl: „Ne, nemohu se oženit, protože žádná nemůže být jako Moje manželka a nemohu se oženit. Mohu se vzdát tohoto
druhu jadžni, ale nemohu se znovu oženit.“ Tak Oni tedy řekli: „Dobře, je tedy možné udělat jedinou věc, udělat zlatou sochu Síty a
můžeš použít tuto sochu jako představitelku manželky.“ Řekl: „S tím souhlasím.“ Sundal všechny své ozdoby, všechno, udělal tu
sochu a vykonal tu jadžňu. Cokoli tedy řekl, toho se důsledně držel. Ve své dharmě byl dokonalý. Jiná příhoda se udála, když se
Síta ztratila. Nikdy nespal, nikdy nespal na posteli, vždy na Matce Zemi. Nikdy nespal v posteli, vždy na Matce Zemi. Bolest,
kterou měl kvůli svojí manželce, velmi dobře popisovali všichni indičtí básníci.

A když Ho nakonec Síta opustila velmi tajuplným způsobem - prostě zmizela v Matce Zemi, protože Matka Země Ji zrodila, tak
zmizela v Matce Zemi - pak se Šrí Ráma stal naprosto ztracený a skočil do řeky Sarayu a zmizel ve vodním živlu, z něhož povstal.
Tento muž se tedy musel vzdát své manželky. V tomto kontrastu můžete vidět stoupající a klesající vlnu osobnosti. Společnost,
ve které žil, stát, kterému vládl, protestovaly proti manželce, která žila s Rávanou. A veřejnost o tom začala mluvit. On, jako dobrý
král rozhodl, že by Ho Jeho manželka měla navždy opustit. A poslal Jí nádherný povoz se svým prvním ministrem a svým



bratrem Lakšmanem, který Ji sesadil z trůnu. Vzal Ji ven a řekl Jí, co se přihodilo a že ho Šrí Ráma požádal, aby Ji vzal do
ášramu Válmikiho. V důsledku toho se velmi rozrušila, ale protože byla Ádi Šaktí, tak se nemusela obtěžovat. Řekla: „Prostě Mě
tady nech.“ Osoba s velkou sebeúctou.

Neřekla: „Ne, ne, ne, ne, půjdu za Ním. nebo: Budu Ho žalovat. Půjdu k soudu, abych získala všechny Jeho peníze. Jak se
opovažuje Mne vyhodit.“ Nic takového. To je ušlechtilost ženy. Laskavě řekla: „Dobře, musíme nyní poslechnout Tvého bratra.
Jsem Tvoje švagrová a jsem také starší. Nyní poslechni Mne. A jako Tvoje švagrová Ti říkám, že nyní musíš jít. Nech Mě tady
samotnou a nechci, abys šel se Mnou dál, abys Mne s někým deportoval.“ A to byla těhotná.

Když se to stane tady, mohou se ovšem stát hrozné věci, ale když se taková věc stane v Indii, manželka se zabije nebo to nebude
schopná snést. Domnívám se, že obojí je totéž a sice únik. Když není agrese, pak je ústup. Ale Ona řekla: „Ne, musím porodit ty
dvě děti. Umím se o sebe postarat, dobrá. On to udělal taktně, Já nejsem ničím a prosím, řekni Mu, aby si o Mne nedělal starosti.“
A řekla Šrí Lakšmanovi o Šrí Rámovi: „Dobře, dávej na Něho pozor, to je vše, co si přeju.“ Dále řekla hlavnímu ministrovi,
mantrimu: „Musíš se postarat o království.“ Pohleďte na tu důstojnost, na tu vyrovnanost, pohleďte na charakter, na osobnost Šrí
Rámy. Byl nazýván Maryjáda Purušóttama. A pohleďte na Jeho manželku. Vyrovnala se Mu ve všem všudy. Když byla v zajetí u
Rávany, Rávana byl tak vystrašený z Její Šakti, že se Jí nedokázal dotknout.

Pokoušel se Ji postrašit, řka: „Tohle udělám všem ženám Indie. Tohle udělám všem ženám na světě. Budu dělat všechny tyto
strašné věci. Podruhé se narodím. Budu se chovat nemravně.“ Ona řekla: „Dělej si, co chceš. Nemůžeš se Mne dotknout.“
Nemohl se ani dotknout Její ruky, byl tak vyděšený. A když Hanumana přinesl prsten Šrí Rámy, ukázal Jí ho a řekl: „To je prsten
Šrí Rámy.“ Řekla: „Ano, vím. Jak se má?“ On řekl: „Dobře.“ To byly všechny otázky, které měla ohledně sebe. On tedy řekl: „Matko,
mohu Tě vzít na záda. Snadno Tě mohu odnést.

Vlez si na Moje záda a Já Tě vezmu.“ Ona řekla: „Ne, nepůjdu s Tebou. Je to Můj… Je to Šrí Ráma, který je statečným králem, On
by měl sám přijít, bojovat s tímto Rávanou, zabít ho, protože je zlý a pak s Ním se vší slávou půjdu.“ Nebyla z ničeho vystrašená.
Pro Ni bylo důležité, aby byl ten Rávana zabit. Je hnusný a měl by být Rámou zabit. Na ženu tak velká odvaha. Když vidíte obě
strany, budete překvapeni tím, jak mocnou věcí je charakter ženy. Není to reagování toho druhu: „Můj manžel je takový, a proto
jsem taková já“ nebo: „...můj manžel mi neudělal toto, proto jsem taková. Můj manžel odešel, tak já končím. Co si počnu bez
svého manžela?“ Nic takového. Stojí na svých nohou.

Řekla Hanumanovi: „Ne,“ zůstala na svých nohou a řekla: „Když Ráma přijde a toho zloducha zabije a odstraní toto zlo z této
země, pouze tehdy si Mě může odvézt. Nechci jít s Tebou. Nechci uprchnout. Nechci utéci. Nikoliv. Budu tomu tady čelit sama.“
Na ženu je to velice mnoho, aby toto řekla, když je uvězněná v žaláři strašného člověka nebo na místě, které je pro Ni velmi
nebezpečné, aby řekla: „Nepůjdu. Ať se pokusíš o cokoliv, ať zkusíš jakýkoliv trik, ať řekneš cokoliv. Já nepůjdu.“ Jen si to
představte. A Rávana byl tak hrozný chlap. Prováděl Jí všechny možné věci a Ona zůstala naprosto klidná a tichá a čekala na
manžela, že se vrátí.

Můžeme pomyslet na takové ženy v moderní době? Tak o sobě přesvědčených, tak velice v rovnováze, tak plné sebejistoty a síly.
Toto je poselství života Šrí Síty. Dobrotivost Šrí Rámy se ukázala, když začal lidem panovat. Byl tím, kdo pečoval o potřeby lidí.
Pro Něj bylo důležité, aby lidé, kterým vládl, byli šťastní a radostní. Staral se o ně s velkou láskou. Měl dva syny, o které po
krátkou dobu pečoval, protože se ztratili se svojí matkou, Sítou a oni jsou těmi, kdo Ho našli tím, jak je Válmiki naučil zpívat
Rámájanu. Šli do Ajódhje a zpívali Rámájanu. Ráma šel s nimi.

A jednoho dne, při jedné z jadžní, když chytili koně Šrí Rámy, shledal Hanumana, že je nemožné přemoci tyto dva chlapce a
nemohl to pochopit. Tady se musí nyní popsat charakter velkého Hanumany. Šel říct Šrí Rámovi: „Nechápu, že se těm dvěma
chlapcům nemohu postavit. Nevím, kdo jsou.“ Tak tam Šrí Ráma šel. A ti chlapci stáli se svými luky. Objevila se před nimi Šrí Síta
a řekla: „Nemůžete bojovat. On je vaším otcem.“ To způsobilo, že si to Hanumana uvědomil, a řekl: „Dobře, mohu teď bojovat se
Šrí Rámou. Proč vás takto opustil?“ Pohleďte na sladkost Šrí Hanumany, který byl tak velkým oddaným, tak velkým oddaným Šrí
Rámy. Viděl, že: „On spáchal bezpráví na Mojí Matce“ a stál si za tím. Je to od Šrí Hanumana velmi hezké, že to udělal.



Hanumana je, jak víte, je archandělem Gabrielem, který je nevinností, prostotou a dynamikou. Jeho dynamika je taková, že
jakmile se narodil, prohlásil: „Raději to Slunce sním, protože Slunce spaluje lidi v Indii.“ Tak šel a spolkl Slunce. Lidé museli říci:
„Víš, přesto, že Slunce spaluje, je velkou pomocí. Prosím, osvoboď Slunce. Proč jsi ho snědl?“ Takže On Slunce uvolnil.
Hanumana strávil celý život ve službách Šrí Rámy. A byl takový oddaný bhakta Šrí Rámy. Zde je také rozdí v tom, že Hanumana
měl navadha siddhi, navadha siddhis, devět siddhi, anima, ganima, raguma - všechny možné síly - že se mohl stát malým, mohl
se stát velkým, mohl…. Měl tolik schopností. Nehledě na všechny tyto siddhi a množství sil, které měl, tak Ho Šrí Ráma jednou
požádal: „Můj bratr Lakšmana je zasažen a je na tom velmi špatně.

Myslím, že právě umírá. Tak jdi a získej určitý druh sandžívanu, druhu byliny, kterou chci potřít Jeho hlavu.“ On tam tedy šel,
hledal a nemohl ji nalézt, takže popadl do ruky celou horu a dal ji Rámovi: „Teď si vyber, Já nevím, nemohu ji najít.“ To je
Hanumanova Šakti. A se všemi těmito silami byl tak skromným a oddaným člověkem. To je známkou silného sahadžajogína.
Kdokoliv, kdo je silný, musí být skromný a nenásilný. Mahátma Gándhí říkával: „K čemu je nenásilí slabocha?“ Slabý musí být
nenásilný, co je na tom tak velkolepého? Ale to je politika, či druh ochrany, kterou má. Slabý člověk tedy musí být nenásilný,
protože se nemůže postavit tváří v tvář, nemůže protestovat. Ale nenásilí silného je známkou skutečného nenásilí. Ti, kteří jsou
silní, pokud jsou nenásilní, tak to znamená, že jsou si docela jistí svými silami.

Takoví lidé, jsou přesvědčeni o svých silách, proč by měli útočit na druhé? Pouze stojí: „Dobře, pojď, copak chceš?“ Ba, i když to
řeknou, lidé utíkají. Tak ti, kteří jsou násilní, zlostní, nakvašení, vyskakují si na každého, mučí každého, každého obtěžují, jsou
lidmi, kteří mají velmi slabý charakter. Jejich charakter je slabý. Kdyby jejich charakter byl v pořádku, pak by všechny tyto věci
nedělali. Je to známka člověka, který je buď posedlý a dělá to pod vlivem této posedlosti nebo je tak slabý a posedlý svým
hněvem proto, že nemá tolik sil, aby něco snesl. Tou nejsilnější je Matka Země, protože má sílu snášet. Ten, kdo má sílu snášet,
je silný. Ten, který nemá žádnou sílu snášet: „Nemohu to snést. Nemám to rád.

Já toto…“ Takový člověk je pro tuto zemi neužitečná věc a někdy si myslím: „Proč je Bůh stvořil?“ Je to bolest hlavy, mít nějakého
takového člověka blízko sebe: „Tohle nemohu jíst. Toto se mi nelíbí.“ Proč jste potom zde? Ani vás nemá nikdo rád. Nikdo nemá
rád takového člověka a to je důvod, proč takový člověk pořád říká: „Tohle se mi nelíbí. Tamto se mi nelíbí. Já…“ Takže síla
člověka spočívá v tom, jak věci snáší. Kolik můžete snést, kolik můžete podstoupit, aniž byste to pociťovali? Řekněme například,
že v džungli jste šťastní. Když jste v paláci, jste šťastní, když máte tuto barvu nebo tamtu barvu pleti, když jste této rasy nebo
tamté rasy, máte-li tento druh života či tamten druh života, můžete to snášet. A tato síla snášet určuje váš formát, hodnotu pro
Sahadža jógu.

Není to o předvádění, neznamená to trpět, nemáme říkat: „Takto trpím.“ Ne, netrpíte. Je to jen tak mimochodem. Člověk, který
požaduje veškerý komfort, člověk, který chce žít v samém luxusu, ale ne s nějakým nedostatkem nebo nedokonalostí, ten člověk
je žebrák-chudák, řekla bych, v každém smyslu slova. Domnívám se, že nejlepší věcí, jak se zbavit problémů, je nemít je - ve
smyslu: „Neřídím, nemám tedy problém s řízením. Nikdy netelefonuji, tak nemám problém s telefony. Nechodím do bank, tak
nemám problém s bankami.“ Nejlepší je: „Nemám žádné příjmy, tak nemám žádné problémy se zdaněním příjmů.“ Nemějte
prostě cokoliv, co vám dělá starosti. Proč to chcete mít? Mít něco a pak se tím trápit? Zdá se to velmi zvláštní, že se velmi
snadno něčeho, co vás na tomto světě trápí, můžete zbavit. Nepotřebujete tedy takovou věc mít na své hlavě.

Ale i když slovo ´problém´- obzvlášť v evropské společnosti - je velmi obvyklé slovo ani v angličtině jsme se nikdy toto slovo
´problém´ neučili. Víte, slovo ´problém´ se používalo, jen když jsme se učili geometrii, geometrické problémy, ale nikdy jsme
nevěděli, že existuje ´problém´ v životě. Později, když jsem přišla do styku s evropskou společností, říkali: „V tom není problém.“
„Toto je problém.“ Za den přinejmenším stokrát užijí slova ´problém´. Tedy pro problémy je řešením nemít tu věc, která vám
problémy způsobuje. Můžete se vzdát čehokoliv. Můžete se vzdát, čehokoliv chcete, pokud víte, jak se od toho odpoutat. Mnoho
lidí přichází a říkají Mi: „Matko, my máme ego. To je ten problém.“ Řekla jsem: „Tak se ho zbavte.“ Domnívám se, že je to
jednoduché, proč ho máte? Víte, jako kdyby chtěli říci: „My máme potíž s touto věcí, ale pořád na ní lpíme.“ Například: „Bojíme se
krokodýla, ale chceme svou nohu strkat do krokodýlí tlamy. A máme problém, že krokodýl naši nohu sežere.“ Takže se toho
zbavte.



Ale oni budou zkoumat krokodýla, otevírat mu tlamu a strkat do ní nohu a pak přijdou za Mnou a řeknou: „Matko, my máme
problém. Moje noha je v krokodýlově tlamě.“ Abyste se dostali do problému, musíte s ním začít. Ale když s ním nezačnete, jak
dostanete problém? Například, lidé mají velmi směšné, hloupé problémy. V dnešní době. První problém, který někdo může mít:
„Ó, musím mít své šaty upnuté.“ K čemu je to potřeba? Žádný problém. Noste je, tak jak jsou. Kdo se na to dívá? „Vidíte, tam jsou
všichni lidé s upnutými šaty.“ Nestarejte se, co je tam.

Když nejsou vypasované, tak a tak… Pro ně je to problém. Jsou to takovéto pošetilé věci, uvidíte velmi směšné věci. Ale myslím
si, že největším problémem, který máte, jsou vaše hodinky. Ve Švýcarsku bych to neměla říkat. Víte, například je problém, že teď
musíte jet na letiště... Jakmile někomu řeknete, že musíme jet na letiště, tedy přesněji řečeno, Já musím jet, vy nemusíte, každý
začne jaksi skákat, jako když stojíte na skákacím prkně. Vidíte všechny, jak takto poskakují. „Co se děje?“ „Matko, musíte jet na
letiště.“ „Tak dobře, musím jet. Ale co se děje s vámi?“ „Je tu problém.“ „Jaký problém? Musím jít Já. Vy pouze víte, že vůbec
nemusíte jít a nemusíte na letiště chodit.

A pokud to letadlo přiletí a nevezme Mne, nevrátím se, abych vám přidělala starosti, zůstanu v hotelu. Nedělejte si starosti.“ Ale
proč jste kvůli tomu tak vzrušení? Ten způsob, jak jsou lidé vzrušení, že musím stihnout letadlo, někdy pociťuji tak, že se Mne
chtějí zbavit. Tedy to je problém pro lidi, kteří jsou velmi úzkostliví. Nyní předpokládejme, že řeknu: „Já vím, že Mi letadlo neuletí.“
Vím to, protože vím mnoho věcí. Takže nemám žádné problémy, ale předpokládejme, že když si i myslíte, že možná nestihnete
letadlo, tak ho možná nestihnete. Ale pokud ho stihnete, je to v pořádku. Když ho nestihnete, je to v pořádku. Tak kde je problém?
Buď vás vezme nebo vás nevezme.

Co je mezi tím? Stále nechápu, kde je problém. Buď se to vyřeší nebo se to nevyřeší. Držte se dvou možností. Jsou pouze dvě
možnosti. Co je třetí možnost, která vám dělá ten problém? Řekněte Mi. Řekněme, že Mi někdo dluží peníze, dobrá, tak buď Mi je
dá, nebo Mi je možná nedá. V čem je problém? Problémem je, že to nazýváte problémem a chcete se vyhnout tomu, abyste čelili
pravdě.

Když se pravdě postavíte, poznáte jednu věc, že uvidíte, že nyní mi tento člověk musí peníze dát. Dobře, půjdu a budu tomu čelit,
řeknu mu: „Pane, musíte mi ty peníze dát. Musíte Mi zaplatit. Je to vaše povinnost a pokud Mi nezaplatíte, děláte chybu.“ Zajděte
za ním, postavte se mu tváří v tvář a řekněte mu to. Ale vy to nechcete udělat. Budete sedět doma: „Bože, to je problém. Víš,
mám problém, ten člověk mi nehodlá dát peníze. Bože, to je problém.“ Když budete sedět tady, po celou dobu tlouci hlavou, jak je
dostanete? Když se tomu přímo postavíte, budete překvapeni, že tu není kvůli ničemu žádný problém. Řekněme, že vaše auto
selže.

Tak selže, vystupte, těšte se pěkně sami sebou, dokud někdo nepojede kolem a nevezme vás s sebou. Nebo předpokládejme, že
vás nikdo nesveze, dobrá, zůstanete tam přes noc. Co na tom? Žádný tygr vás nepřijde sežrat. A když vás tygr musí sežrat, sní
vás. V čem je problém? Stále ho nevidím. Nevidím v tom problém. Když vás tygr musí sníst, je to už souzeno, že tygr musí jíst. V
žádném případě nikdo neumře.

Narodíte se znovu. Když se na to podíváte z tohoto úhlu, pak budete překvapeni, že většina problémů neexistuje. Jsou jako
bubliny, vytvořené vaším vlastním myšlením, vlnami našeho myšlení: „Toto je problém. Tamto je problém.“ Jako když dnes řekli,
že není žádná hala na to a to datum. Dobře. „Kde máte tu halu?“ „Tady.“ „Když žádná hala není, udělejme to na volném
prostranství.“ Tedy způsob, jak to udělat co nejlépe, je způsob, který vám ukazuje Šrí Ráma. Podívejme se nyní, jakým způsobem
nám pomohl. Šrí Ráma nám se svým charakterem, se svou vyrovnaností, klidem a se svou mírností a sladkostí ukázal, jak by měl
být král dobrotivým králem a současně velmi milujícím manželem a milujícím otcem, i člověkem v dharmě, ale kromě toho sešel
dolů do Maháráštry. Všechny ty záležitosti zařídil tak, aby mohl jít do Maháráštry bosýma nohama, aby tu zemi provibroval,
protože sahadžajogíni jednoho dne přijdou do Maháráštry, a Maháráštra musí být navibrovanou zemí. V Ajódhji si nikdy nezul
své střevíce, protože tam byl králem.

Ale když On i Šrí Síta, oba dva, když přišli do Maháráštry, zuli si boty, aby ji navibrovali. Na své cestě uviděl velký kámen, který
nebyl ničím jiným, než ženou zakletou v kámen, Ahíljou. A On způsobil pouhým dotekem, že znovu ožila. Zrovna tak, jako by jen



mimochodem dělal jedno po druhém, ale byl to smysl Jeho života, aby tam šel. A ten, kdo napomohl velikému dovršení v nás, je
tento Šrí Ráma. Šrí Ráma ručí za pránavaj, což je životní dech, který vdechujeme. Pro tento životní dech a tento životní dech, když
se ohřeje, musíme vědět, že už nejsme se Šrí Rámou. Z vašeho nosu musí foukat chladný vzduch i z vašich úst. Nevím, jak je to u
vás u lidí, ale Mně se to stává po celý čas. Když se rozzlobíte, nozdry se zvětší, zduří a horký vzduch, horká slova i všechno horké,
žhavé oči, všechno takhle stoupne, pokřiví se a vy se stanete zuřivým Rávanou.

Jelikož jste zapomněli krásu povahy Šrí Rámy. To, co udělal pro naše srdeční centrum, je největší věc - - že do našeho nitra vložil
otcovství. Protože Šrí Ráma představuje otcovství. Musíte se nyní rozhodnout, jakým typem otce jste. Ti lidé, kteří nejsou
dobrými otci, si rozvinou problémy s pravým srdcem. Také ti lidé, kteří nejsou dobrými manželi, si také rozvinou pravé srdce.
Pravé srdce je tak důležité, protože obzvlášť na Západě, kde je podnebí tak zvláštní, se musíte zdržovat uvnitř místností a po
celou dobu být zavřeni, takže v té době vnitřně vyschnete, pokud nemáte tu sladkost, tu vřelost a tu laskavost Šrí Rámy a
dostanete se do potíží s astmatem. Tolik lidí zemře na Západě na astma. Vrcholem toho je, že bojujete se svými ženami, špatně
s nimi zacházíte, berete jim jejich peníze, podvádíte je s jejich penězi a každým způsobem je trápíte. Pak se to stane ještě horší.

Tak to musí mít cosi společného s penězi v tom smyslu, že Sítadží byla Šrí Lakšmí a Sítadží byla tou, která byla silou Šrí Rámy.
Takže Šrí Lakšmí se také na vás rozzlobí, jste-li špatný otec nebo špatný manžel. To je důvod, proč je Gruha Lakšmí velice
důležitá. Ale žena musí být Gruha Lakšmí. Neměla by být nějaká dračice a pak předpokládat, že na ni bude manžel laskavý. Pak
se to kazí. Je to velmi špatné. Žena musí být Gruha Lakšmí, krásná žena s velmi něžnou povahou, která mluví se svým manželem
velmi 'sankoča' způsobem a rovněž se stará o děti, stará se o rodinu a stará se o hosty, kteří přijdou do jejich domu. Ale pokud
podporujete a stojíte o takové ženy, které jsou k ničemu (což znamená, že v kolektivu by měly být dobré), pokud kolektivně
nebudou působit dobře, pokud jsou v kolektivu agresívní, pokud budou v kolektivu ostatní mučit, pak by se takové ženy neměly
vůbec povzbuzovat, ale měly by pak, jak říká Tulsidás, dostat nabito. Je to záležitost, která v moderní době vypadá velmi špatně,
pokud se něco takového řekne, že ženy by měly být zbity v případě, že mají takové vlastnosti, které je diskvalifikují od toho, aby
byly Gruha Lakšmími.

Samozřejmě není žádná potřeba bít, ale chci říci, že musíte vyhnat všechny ty badhy ze svých žen, je to velmi důležité, protože
jinak, pokud selžete v oné aktivitě, jak udržet své manželky ve správných kolejích, můžete nakonec dostat také pravé srdce a
astma. Protože vaše manželka a vy jste částí společnosti. A společnost má určité zákony, které jsou velice důležité. Existuje cosi
jako šrí dharma, existuje cosi jako pati dharma, existuje cosi jako mátá dharma, pitá dharma, všechno má dharmu. Muži, kteří
trápí své manželky, mají velmi špatné srdce. Stejným způsobem ti, kteří nahrávají svým manželkám, mají také velmi špatné pravé
srdce. Musíte být v rovnováze. Jste manžel a ona vaše manželka a oba jste odpovědní za udržování velmi dobrých rodinných
vztahů. Není to jednostranné. Není to pouze manžel nebo manželka, ale oba dva by měli být takoví, že konají podle své
přirozenosti ženy a muže a respektují jeden druhého, vzájemně se milují, sdílejí vzájemně jeden s druhým vše a existují
způsobem, aby lidé viděli, že zde jsou dvě kola vozu, jedno nalevo, jedno napravo, není tu žádná nerovnováha.

Jsou si rovni, ale ne podobní, jak jsem vám mnohokrát říkala. Tedy v případě Šrí Rámy On svoji ženu opustil. Když došlo na Sítu,
Ona Ho také opustila. Ale opustila Ho, jak má žena odejít a On Ji opustil, jak má muž odejít. Ona Ho také opustila. Ale způsobem,
který je pro ženu vhodný. A On to učinil způsobem, který je vhodný pro krále. Stejným způsobem žena, když koná, musí konat
jako žena. Stejnou věc může dělat, jak ji udělá muž, ale musí být žena a muž musí být muž. Tedy toto je Maryjáda Purušóttama,
což je ten, který je nejvyšší mezi všemi muži, což jsou všechny maryjády, všechny hranice, které zachovává.

Hranice jsou takové, že nezkoušíte podmanit si ostatní nebo nezkoušíte zabrat jejich místa. Viděla jsem například ty, kteří byli
agresívní, také se předvádějí na našich programech, vždy jsou první přede Mnou. Jsou tam, jakmile otevřu bránu, budou tam
někde stát. Budou ve všem první. To není maryjáda. Měli byste být v pozadí. Měli byste…, jsou to lídři, které jste dostali, ti mohou
sedět vpředu. Snažte se být vzadu. „Chci být první…“. Kdysi jsem řekla: „nejprvnější z prvních.“ Znáte příběh o nejprvnějším z
prvních.

Stanete se nejprvnějšími z prvních a to se vám stane, pokusíte-li se předvádět. A znám je všechny, kteří jsou takoví. Být v pozadí
je nejserióznější věc, kterou máte udělat. Jít první dopředu, první skočit dopředu, stát u dveří, když Matka přichází, víte... Jakmile
toho člověka uvidím, říkám: „Ó, zase je tu.“ Někteří dělají ártí kvůli tomu, aby se předváděli, někteří házejí květiny, aby se



předváděli, že musí být první. A tak, či onak, získají také postavení, kvůli svému prosazování a požadavkům. Lídři musí být opatrní
a nedávat tyto okázalé povinnosti lidem, kteří Mne skutečně kvůli své aroganci velice dopalují tím, jak se vytahují. Musím vám
dnes vzhledem k okolnostem říci jednu věc, že se musíme rozhodnout, že pokud lídři nemají manželky, které jsou skromné, které
jsou laskavé, které jsou soucitné a které jsou Gruha Lakšmími, které jsou velmi příjemné ke kolektivu, budeme muset odvolat
manžela, stejně jako manželku z lídrovství. Nemůžeme mít lídry, kteří mají hrozné manželky. Nemůžeme, protože manželka lídra
je jako matka. Popisuje se pět typů matek, jedna z nich je ta, která je manželkou gurua nebo lídra.

A pokud má lídr manželku onoho typu, je ze všech ohledů lepší, aby odstoupil. Aby svou ženu polepšil. Aby dělal, co je možné.
Dokud ona nebude v pořádku, neměl by on být lídrem. Je to velmi důležitá věc, protože jsem viděla, že takové ženy podrážejí
muže, nejen to, ale podrážejí Sahadža jógu. Sahadžajogíny a celou organizaci Boha. Musíme tedy být opatrní a ženy by měly
pochopit, že pokud jsou opravdovými manželkami lídrů, musí být obzvlášť hodné, laskavé, štědré, účastné, starající se, zcela
mateřské a neměly by tolerovat nesmysly a měly by opravovat, pokud lidé chybují. Neměly by na nikoho žalovat svým manželům,
neměly by na sebe přebírat odpovědnost za věci, o nichž se předpokládá, že jim nepřísluší. Pokud nejsou na této úrovni, nejsou
lidem k ničemu a nemají být co hrdé na to, že jsou manželkami lídrů. Ze života Šrí Rámy se toho dozvídáme spoustu a rovněž ze
života Sítadží.

Oba dva pro nás toho tolik udělali, předvedli takový velkolepý život. Ve svých životech trpěli a trpěli a trpěli. Žili ve vesnicích. Žili v
pralese. Když byli králem a královnou, neznali nikdy, co je nepohodlí. Celou cestu šli na bosých nohou. Prošli všemi možnými
útrapami života. Síta byla unesena Rávanou, který byl hrozným člověkem. Ona musela žít s rakšasou, dovedete si to představit?
Žila s rakšasou a tam ukázala svoji velikost.

Charaktery rozdílných vlastností, jako Síta a Šrí Ráma, ukazovaly doplňující se vlastnosti, které zde jsou, zcela doplňující a pokud
tomu tak je, pak jsou vztahy muže a ženy v Sahadža józe nádherné. Takto by to mělo být. Zjišťuji, že někteří lidé jsou velmi pěkní.
Někteří lídři jsou obzvlášť hodní, ale manželky mohou být velmi tvrdé, mohou být velmi přísné nebo by mohly být velmi zlomyslné,
mohly by být nepříjemné, sobecké. S těmito vlastnostmi v Sahadža józe růst nemůžete. Je to takové štěstí a příležitost, že váš
manžel je lídr, nejvyšší člověk ve vašem národě v Sahadža józe a vy se musíte vyrovnat jeho důvtipu, schopnostem a jeho jménu,
jinak žádnou autoritu nemáte. Proto vám v tento den Dassera musím říci, rozhodněme se, že budeme v Sahadža józe mít
Rámrádž (Rámovo království), kde je laskavost, kde je láska, soucit, bezpečí, mír, radost, kázeň mezi sebou. Celé ukáznění je
uvnitř nás. O Šrí Rámovi chci říci, že On sám se podrobil kázni maryjád. Stejným způsobem bychom se my sami měli podrobit
disciplíně maryjád.

Je to velmi skvělá věc, že se to mělo stát ve Švýcarsku, protože Švýcarsko nejvíc potřebuje požehnání Šrí Rámy. Způsob, jak to
pokračuje ve vaší zemi, tyto velmi sobecké, neštědré činnosti pokračují a ničí všechny chudší národy tímto druhem sobeckého
postoje, velmi omezeného postoje, postoje velmi nízké úrovně, vůči financím těchto chudších národů. Je důležité, je pro nás
dnes velmi důležité, abychom se modlili za osvobození srdcí těch lidí, kteří jen masakrují. V těchto moderních dobách nemáme
války, ale oni finančně vraždí lidi, zabíjejí je tím, že je připravují o jejich vlastní peníze a jejich vlastní dobrotivost. Pokud tedy má
přijít Rámarádž - Rámovo království, pak se má Ráma zrodit v srdcích lidí, kteří jsou u kormidla. A takto se musíme modlit ke Šrí
Rámovi: „Buď laskavý a milosrdný, tak aby ses mohl zrodit v srdcích těchto lidí.“ Nechť vám všem Bůh žehná! Mohu prosím mít
trochu vody? Nevím, jak jsem dnes mluvila, protože je taková spousta vibrací, že je to velmi obtížné. Mohu mít trochu vody,
prosím. Děkuji vám.
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Omlouvám se, byla jsem s nějakými lidmi od novin, s novináři, a ti přišli velmi pozdě. Ať už je to, jak chce, připadali mi velmi
rozumní a chápaví. Všichni jsme teď přijeli do Aurangábádu a zdá se, že toto místo je plné vibrací. Možná zde vládl Šalivahana,
ale také se na této straně Maháráštry narodilo mnoho světců, kteří udržovali dharmu. Vždy hovořili o seberealizaci. Dharma vám
dává rovnováhu. Dává vám ukotvení ve správném chování, správném porozumění, správném životě, ale nedává vám završení
vaší cesty. Nedává vám uspokojení z dosažení cíle. A vaše osobnost je stále neúplná. Je tedy třeba získat zkušenost Ducha.
Když jsem s nimi dnes hovořila, řekla jsem jim, že ti, kdo nemají zkušenost Ducha, jsou nejen neúplní, ale jsou to také limitovaní
lidé. Takže cokoliv vidí, cokoliv vědí nebo cokoliv kritizují, je limitované, omezené. Stejně jako v angličtině říkáme, že máme
„nenávidět hřích, a ne hříšníka“. Stejně jako mnozí lidé, kteří najdou něco špatného na křesťanství, začnou obviňovat Krista.
Především Kristus křesťanství nevytvořil. On křesťanství nevytvořil. Nestvořil křesťany. Takže mezi nimi není žádný vztah. Jak
víte, nedávno se našly knihy, které napsal Tomáš, Kristův učedník, který šel do Indie a na své cestě se dostal do Egypta a tam
napsal tato pojednání a nechal je uložit do velké hliněné nádoby, nebo to snad byla kovová věc, a ta byla objevena před 42 lety.
Lidi, které považuje za autorizované křesťany, nazývá gnostiky. „Gn“ v sanskrtu znamená „vědět“. „Gn“ znamená „vědět“. A
napsal, že vědět a mít osobní zkušenost je jediná cesta, jak následovat Krista. Zcela jasně. Nejen to, řekl, že Všemohoucí Bůh,
který je tak laskavý, proč by po vás chtěl, abyste trpěli? Zpochybňuje tedy všechny křesťanské zásady utrpení. Stejně tak ve všech
náboženstvích se lidé odchýlili od správné cesty a přešli na špatnou cestu a libují si v náboženstvích, která si sami vytvořili, která
nemají žádný vztah se skutečností ani s inkarnacemi, tedy s těmi, kdo tato náboženství založili nebo kdo těmto náboženstvím
poskytli ideje. Doufám, že tohle mi neuděláte, protože jste gnostici. Jste těmi, kdo vědí, kdo získali seberealizaci. Bez
seberealizace nemůžete mít úplnou osobnost. Ale jak vidíte, v Sahadža józe nemusíte chodit do Himalájí, vzdávat se svých rodin,
nemusíte se vzdalovat od společnosti, abyste získali realizaci. Získáte svou realizaci v podmínkách, ve kterých jste se narodili.
Ve stejné společnosti, ve stejném rodinném životě. Ale povznesete se nad ně a snažíte se je vytáhnout z bahna, v němž žijí. Toto
bahno nevědomosti je třeba překročit a někteří z vás to musí udělat. A když si to uvědomíte, pak byste měli vědět, že všichni
musíte být velmi silní lidé. Vy všichni musíte být nesmírně silní. Pokud nejste dostatečně silní, jak můžete vytáhnout ty ostatní?
Lidé, kteří jsou průměrní, si myslí, že postupně budou v pořádku a že se pozvednou. Ale já bych vám doporučila, abyste se ze
všech sil snažili stát se silnými sahadžajogíny. Stát se silnými sahadžajogíny není těžké. Protože uvnitř sebe máte všechny síly.
Máte uvnitř sebe Kundaliní. A znáte cestu, jak se stát realizovanou duší. Problémy spočívají v tom, že jste vtaženi do svého ega
nebo do svých podmíněností. Jsou to jen dva problémy, ne více. Jako když se někdo zeptá: „Kolik je v Londýně zatáček?“ Pouze
dvě, vlevo nebo vpravo. Takže buď jdete doleva, nebo doprava. Všechny permutace a kombinace této levé a pravé strany začnou
působit a pak se dostanete do problémů. A pak se dostanete do problémů. Ale ve skutečnosti je to velmi jednoduchá věc. Dostat
se ze svého ega by mělo být to nejjednodušší - tím se snažíte pochopit sami sebe. Vidíte sami sebe. Jak reagujete. Kde je vaše
pozornost? Co děláte? Jaký je váš postoj k Sahadža józe? Mnoho lidí si myslí: „Tohle je můj dům, tohle je moje rodina, tohle je
moje auto, tohle je můj kůň, tohle je můj pes. Nevím, jak daleko to jde - „moje, moje, moje...“. Ale vaše není nic. Jak včera řekl
Kabír: „Přijde nějaký podvodník,“ tedy smrt „a vezme všechno.“ Takže to není vaše. Pak „moje rodina“, pak „moje děti“. To
všechno je nesmysl, a tak, když se začnete upínat k tomuto slovu „moje“, tak zcela selháváte ve svém vlastním chápání svého
ega, jste tímto egem zcela zaslepeni. Především byste měli říci: „Nic není moje.“ Kabír řekl, že když koza žije, stále říká „mei, mei,
mei“, což v hindštině znamená „já, já, já“. Pohrál si se slovem „můj“. A když zemře a vyjmou její střeva a udělají z nich cosi, co
spřádá bavlnu, tak tito lidé chodí po ulici a aby řekli ostatním lidem, že tam jsou, tak neustále hrají na tento provázek, který je
vyrobený ze střev těchto koz, a vydává to zvuk: „tuhi, tuhi, tuhi“, což znamená „ty jsi, ty jsi, ty jsi“. Takže člověk nemusí být jako
koza, která dokud žije, stále říká „já, já, můj, můj“. A když zemřete, pak je třeba vyndat vaše střeva a nasadit je na tu věc, jen
abyste vydali zvuk „tuhi, tuhi, tuhi“. Takže tento zvuk „já, já, já“ vydávají pouze egoističtí lidé, ale toto ego je s vámi natolik
ztotožněno, že si myslíte, že „já jsem toto ego a ego jsem já“. A v tomto egu začnete dělat všechny možné nesmyslné věci. Toto
ego vás nikam nedovede, nedovede vás nikam jinam než do naprostého bahna nevědomosti o sobě samém. Nakonec se stanete
hloupými, druzí vám mohou říct, že jste hloupí, nebo se stanete idioty, nebo získáte špatné jméno a všichni budou vědět, že
děláte samé špatné věci, ale nikdo se vám to neodváží říct, protože se k vám nikdo neodváží přiblížit. Stane se z vás natolik
vznětlivá osobnost, že se nikdo neodváží přijít a říct, že to je špatně, že se to nemá dělat, že je to hloupé, idiotské, a vy sami si v té
stupiditě a hlouposti o sobě myslíte nevím co. To je extrém vašeho ega. Ale je hezké, že máme lidi, jako je Hitler, abychom to
viděli. Takže když si Hitlera postavíte jako ideálního egoistu, pak se na tuto cestu nevydáte. Protože je to velmi kluzká cesta a
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možná na ní jednoho dne přistanete. Druhá strana, která vypadá velmi, velmi patologicky a velmi mírně, je levá strana. Pohyb na
levou stranu je emocionální. Díky levé straně si vytváříte návyky. Někteří lidé mají velmi nebezpečné návyky, někteří mají
jednoduché návyky. Třeba já mám špatný zvyk, nebo můžete říct dobrý zvyk, že si musím dávat pravou ruku pod nohu, protože
celou dobu pracuje, tak ji chci kontrolovat. Takže si ji takhle dávám pod hlavu, když spím, a někdy pod nohu, abych ji trochu
zarazila, protože moc pracuje. Jen aby si odpočinula. Takže si ji dávám pod polštář a spím. Ale jednou, když jsem se zranila,
jsem zjistila, a že si ji teď nemůžu dát pod hlavu. Řekla jsem si: „To je velmi zvláštní zvyk, který jsem si osvojila.“ Ale není až tak
nebezpečný. Je docela dobrý. Takže v tom pokračuji. Ale můžu se ho zbavit. Je to velmi jednoduché. Ale když se ho zbavím,
myslím, že lidé začnou být hyperaktivní, a tak si ji znovu dávám pod polštář. Takže jako sahadžajogíni byste měli mít všechny své
zvyky pod kontrolou. Nuže, návyky, které jsme si vytvořili díky drogám, pití, díky čemukoliv, jsou velmi nebezpečné. Lidé také mají
neustále svoji pozornost všude kolem sebe. Pozornost je stále tam, tam a tam, přitahuje lidi, dohlíží na ně, ale o vás se nestará.
Tuto pozornost je třeba dostat pod kontrolu, to je velmi důležité. Je to velmi jednoduché, kdykoliv k tomu dojde, prostě sklopte
oči. Nechte oči sklopené. (Koukání sem a tam) je jeden ze způsobů, jak umožňujeme, aby se naše pozornost rozmělnila a tím se
také zbrzdí náš růst. Je to velmi nebezpečná věc, kterou jsme si vypěstovali zejména na Západě. I zde si lidé musí přečíst název
každého obchodu. Indové mají špatný zvyk, protože právě začali číst, takže chtějí číst všechno, na co narazí, cokoliv. Takže když
je cesta plná obchodů, přečtou si každý název každého obchodu, znovu se otočí a kontrolují, jestli něco nepřehlédli. Zní to
hloupě. Ale všichni to dělají. A stále to dělají. Takže pozornost, ať už jde kamkoliv, musí být pod naší kontrolou. Musíme ji mít po
celou dobu pod kontrolou. Jak jasně řekl Námadéva a je to napsané v knize Guru Grant Sahib, když malé dítě pouští draka, tak si
s každým povídá, svým způsobem si hraje, ale jeho pozornost je upřena na draka. A když žena v domácnosti vykonává své
povinnosti, dává si dítě k pasu a pracuje, tak dělá všechny druhy práce, ale její pozornost je na dítěti. Ženy, které na hlavách nosí
3-4 hliněné džbány až po okraj naplněné vodou, chodí, povídají si, baví se a užívají si, ale pozornost mají na hliněných džbánech
na svých hlavách. Stejně tak, ať už se pustíte do jakéhokoliv dobrodružství, ať už děláte cokoliv, vaše pozornost by měla být na
vašem Duchu. Pak je vše pod kontrolou a nikdy se nemůžete nechat zahrnout něčím, kde by se vaše pozornost ztratila. Takže
máme tyto dva problémy, a tyto problémy mají i lidé po realizaci. Proto se prosím snažte, když nemeditujete, udržet pozornost na
svém Duchu. Nyní, člověk, který je levostranný nebo pravostranný, si v sobě vyvinul mechanismus, jak se ospravedlnit.
Prostřednictvím svého intelektu, nebo možná, pokud jsou to ženy, mají sílu vody, začnou plakat. A vy prostě nevíte, co jim říct.
Když jim něco řeknete, první, co udělají, je, že se rozpláčou, někdy mám pocit, že mám na hlavě tisíc šípů, když začnou plakat. Je
nemožné jim cokoliv říct. A když mluvíte s některými muži, poskytnou vám tolik vysvětlení, že máte chuť jít spát. Je to tak nudné.
Je snazší si přečíst nějakou knihu, třeba Vojnu a mír, než poslouchat argumenty takových lidí. Ale oni nechtějí vidět, že to
všechno je ego, které mluví, že to nejsou oni, kdo mluví, že to není jejich Duch. A pokud se má Duch vyvíjet, musíme být krajně,
plně svědkem, velmi bdělým, krajně ostražitým svědkem sebe sama a toho, co děláme. Pak teprve dosáhneme završení naší
realizace. Dokud nedosáhnete završení své realizace, nikdy nemůžete být pány své pozornosti a nikdy se nemůžete těšit ze své
radosti a nikdy nemůžete plně poznat pravdu. Abyste dosáhli této Sat-Čit-Ánanda swarupy, musíte být nesmírně obezřetní
ohledně nástroje, který vám Bůh dal, tohoto těla, mysli a emocí. Musíte je neustále hlídat, protože kdekoliv jsou vaše zvyky, nikdy
nemohou přinášet radost, je to úsilí bez radosti, a kdekoliv je vaše ego, je to destruktivní úsilí. Obě věci tedy škodí vašemu růstu,
kromě toho jsou pro jogíny nesmírně nebezpečné. Takže tak, jak jste, v jakýchkoliv podmínkách, v jakékoliv situaci, ať už je vaše
okolí jakékoliv, jako špinavé bahno plné příšer a špíny, můžete být jako lotosy. Když budete jako lotosy, vše, co je špinavé, vše, co
je hrozné, se může stát voňavým. A toho musíme dosáhnout. Když lidé uvidí lotosy, přijdou k vám, ne aby viděli červy a špínu, ale
aby viděli lotosy. Takže prosím, tentokrát se opravujte, nepotřebujete, aby vás někdo opravoval, jen se opravujte, dávejte na sebe
pozor a sledujte sami sebe. Když něco nefunguje, prostě se toho vzdejte. Nechoďte kvůli ničemu do extrémů. Musíte se naučit v
určitém okamžiku něčeho se vzdát a mít z toho radost. Pokud ovládáte sami sebe, pokud je vaše ruka připoutána k vašemu tělu,
pak dosáhnete do určitého bodu a pak to necháte být, ale pokud není připoutána, pokud je oddělená, pak se otáčí kolem dokola a
vrací se zpět s prázdnou. Toto pochopení musí být ve vás, lidech, protože stojíte na střední cestě a jste k ní nejen připoutáni, ale
jste s ní i ztotožněni. Takže nemůžete jít příliš doleva, nemůžete jít příliš doprava, pokud to uděláte, ztratíte se. Pak už nejste
sahadžajogínem a pak nemá smysl, abyste tu byli uměle nebo povrchně, protože to bude pokrytectví. Cokoliv je potřeba, abyste
se vrátili do správného rámce, to musíte přijmout. A cokoliv je potřeba k pochopení Sahadža jógy, to musíte udělat. Jak jsem již
řekla, zkuste se prosím naučit anglicky. Nemohu se naučit 14 jazyků. To je velmi obtížné. Je překvapivé, jak jsem se naučila i tuto
angličtinu. Takže teď, abych se naučila 14 jazyků, musím znovu přijmout 14 Avatárů. Nežádám vás, abyste se naučili maráthí.
Protože to je pro mě ten nejlepší jazyk. Ale zkuste se alespoň naučit anglicky, a pak uvidíme, jestli se dokážete naučit maráthí
nebo hindí.
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Šrí Súrja púdža 10/01/1988 Dadar, Bombej, Indie Myslím, že je to pro Mne jedinečná příležitost, že se opět můžeme setkat v
Bombaji v době, kdy všichni tuto zemi opouštíte, a že dnes můžeme uskutečnit tuto speciální púdžu. Bude to púdža, vykonaná ke
Slunci a nazývá se Makar Sankrant. "Makar" je obratník Kozoroha, Kozoroh je Makar. Slunce se tedy posouvá z obratníku
Kozoroha směrem k obratníku Raka. Je to vždy pevně stanovené datum, neboť to má co do činění se Sluncem. Toto je jediné
pevně dané datum v indickém kalendáři, protože je spojené se Sluncem. Ale nevím, co se tentokrát stalo, že to přeložili na
patnáctého tohoto měsíce - vždy je to čtrnáctého. V současné době se věci mění. Řekla bych, že se změní roční období. Máme
za sebou šest měsíců, kdy se Slunce pohybuje směrem k jižní hemisféře a otepluje ji. A od zítřka pak přejde k severní hemisféře.
Takže dnešní den je posledním, který nazýváme nejchladnějším dnem. Podle indického pojetí. Poté se začne oteplovat a
můžeme dělat cokoli příznivého, po této púdže můžeme dělat příznivé věci během celého léta. Přestože je v létě velice horko,
přesto lidé chtějí, aby nás v létě ovládalo Slunce a dávalo nám teplo, protože jen díky němu rostou všechna pole, všechna
zelenina, všechno ovoce. A proto, když zde nemáme šest měsíců slunce, nazýváme to dobou "Sankrant", což svým způsobem
znamená "kalamitu". Samozřejmě v evropských zemích nebo řekněme v Anglii nebo Americe, když tam nemají slunce, tak je to
kalamita, ale dokonce i tady je to za ni považováno. Dnes je posledním dnem Sankrantu, což znamená konec kalamity. Rozdávají
se sladkosti, které obsahují sezam, protože sezamová semínka zahřívají, takže dnes v nejchladnější den se rozdává sezam, lidé
si chtějí udržet teplo a přizpůsobit se teplu, které přichází. Je to vše bráno na velmi hrubé úrovni, že bychom měli ostatní udržet v
teple. Také se říká, že by se mělo lidem v tuto dobu vyjádřit teplo lásky, jelikož je to ten nejchladnější den. Říká se: "Dáme vám
něco zvláštního, abyste řekli něco sladkého," tj. "goad goad bola", což znamená: "Řekněte nám něco sladkého." Lidé, kteří žijí v
teplejších zemích jsou sladší než lidé, kteří žijí na chladnějších místech, protože k nim příroda není tak přívětivá. Neobviňuji je
kvůli jejich temperamentu, protože je to příroda, kdo je nevlídný. V Indii můžete žít kdekoli: můžete se zabydlet pod stromem,
můžete žít v lese. Můžete žít celkem spokojeně kdekoli, pokud je tam voda k pití a voda na koupání. A není zde takový problém,
jakému musíme čelit na druhé straně světa. Kde, když musíte jít ven z domu, trvá vám to 15-20 minut, než se obléknete. Tady
můžete hned vyjít z domu, můžete mít domy v létě otevřené a není zde žádný problém, co se týká přírody. Příroda je zde v letním
období velmi laskavá, protože stromy bují a je zde hodně zeleně. Lidé jsou v tomto období šťastní a se sluneční energií vzroste
všemožná aktivita. Ale jak jste viděli na Západě, je tam mnohem méně slunce. Kvůli tomu se lidé více zdržují ve svých domech,
které jsou uměle vytápěné a mají zavřené dveře, mají zavřená srdce a je pro ně těžké komunikovat s ostatními. Jak půjdete víc na
jih - i ve vašich zemích - shledáte, že jsou lidé vřelejší, prostší a velmi pohostinní. Se sluncem získáváte srdce, které je velmi
otevřené a přívětivé, zvoucí. Když se podíváte na styl Sahadža jógy, linie Slunce je pravá strana a Měsíc je strana levá. V linii
Měsíce si člověk může přát, ale ne konat. Kromě toho, pokud jdete v linii Měsíce příliš daleko, může to být destruktivní. Protože
jestli sedíte doma a nic neděláte - a nyní také existuje nezaměstnanost - pak začnete příliš přemýšlet a tímto přemýšlením
pracuje jen síla přání, není to akce. A bez akce se tato energie může stát velmi destruktivní. Proto shledáváme, že lidé říkají:
"Prázdná hlava je ďáblova dílna." Kde lidé nekonají, pokud nenastane žádná aktivita, může to být dost destruktivní... Takže celá
situace je jiná v zemi, kde je teplo, a jiná v zemi, kde teplo není. Ale také v zemi, kde je příliš teplo, jako je Afrika, existují díky
nadměrnému horku komplikace. Například máme obratník - chci říci rovník, který tam prochází a natolik tu plochu zahřívá, že je
tam všude džungle, příliš velké a vysoké stromy a celé místo je pokryto takovým množstvím listoví, že pak není možné, aby tam
pronikl sluneční svit, a tak je tam celkem tma, je tam všude temnota. Takže tento extrém spadá také do stejné kategorie jako
extrém chladného období. Lidé, kteří tam žijí, přirozeně, jelikož je tam méně slunečního svitu, nedorůstají takové výšky. A mohou
být také primitivní a celkem agresivní, protože se učí od zvířat, takže mohou být dosti agresivní. Musí se tedy dosáhnout
rovnováhy a ta je o tom, že bychom si měli přát a také konat. V lidském prostředí je ale, myslím, potíž to, že zde existuje dělba
práce, že jedna část země přemýšlí a druhá pracuje. Za těchto okolností nebude nic fungovat. Takže rovnováhy docílíme tam,
kde pracuje sušumna. Člověk by řekl, že sušumna nádí je tam, kde je rovník, není to rovník, ale je to osa Matky Země. Osa Matky
Země je sušumnou a ta musí konat. A když je řeč o ose, je to ona, která vyrovnává. Neexistuje vlastně nic podobného jako velká
tyč uvnitř Matky Země, kterou bychom mohli nazvat osou. Uvnitř Matky Země neexistuje nic, co by bylo hmotné, čemu bychom
mohli říkat osa, ale je to energie, která působí takovým způsobem, že se Země pohybuje obrovskou rychlostí a celý vesmír se tak
rozpíná. Nejen že se pohybuje, ale také nám vytváří den a noc, abychom mohli ve dne pracovat a v noci spát a tím nám dává
rovnováhu. Pohybuje se kolem Slunce takovým způsobem, že polovina zemí získává Slunce během léta a druhá půle jej získává
během zimního období. Je to osa, která koná a vše vypracovává. Kromě toho tato osa udržuje nezbytné vzdálenosti od ostatních
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planet a pohyblivých vesmírných těles. Tato osa je inteligencí Matky Země. Není pouhou inteligencí, ale je také vůní a kromě toho
můžeme říci, že je to sušumna nádí Matky Země. Jen díky této ose existují všechna svajambu a dějí se všechny velké události
jako třeba zemětřesení. Osa je tou hybnou pákou. Je to energie, osu můžeme nazvat energií. Posouvá lávu do různých směrů a
proniká různými oblastmi, aby vytvořila zemětřesení. A také vytváří sopky, vulkány. To vše se děje jen proto, že osa má inteligenci
a ví, co se musí vykonat. Osa je tou, která nás miluje. Jen díky ní máme roční období. Roční období jsou nádherně vytvořena, aby
nám poskytovala různorodou stravu a rozmanitost všeho druhu. Kdyby se vytratil žár Matky Země, pak bychom zde na Zemi nic
neměli. Vše by zmrzlo a byl by zde jen sníh. Neměli bychom žádné jídlo, nic. Bylo by to jako žít na Měsíci. Bylo to vytvořeno
speciálním způsobem: nejprve byla stvořena Matka Země skrze horko Slunce, takže se dá říci, že Slunce je otcem Matky Země.
Pak byla co nejvíce přiblížena k Měsíci, aby se zchladila, úplně zchladila. Byl zde jen sníh. Poté byla přemístěna blíž ke Slunci a
posunula se na místo, kde mohl začít vznikat život. Takto bylo vše krásně zorganizováno, aby v té oblasti mohl růst život. Pak se
začal život postupně vyvíjet, víme, jak se vytvořil uhlík. Uhlík je vytvořen touto stejnou osou, protože v ose je žár, energie žáru,
která mění rostliny na uhlík. Tento uhlík poté vytváří základnu, můžeme říci, pro tvorbu uhlovodanů, nebo se dá také říci, pro
veškerou organickou hmotu. Aby ale vznikl život, museli jsme mít další pomoc, což byl dusík. Budete překvapeni, ale i dusík byl
stvořen tou stejnou osou, jejím pohybem. Když pak stvořila dusík, tak nám dal aminokyseliny. A když v nás byly vytvořeny
aminokyseliny, tak byl započat život od améby a tak dál. Samozřejmě to vše se odehrálo v oceánu, protože díky pohybu v oceánu
se vytvořil dusík a byl započat život. Ten byl pak skrze oceán vyslán ven, a to je, jak jsme získali aminokyseliny. Sestavování
aminokyselin nám poskytlo kombinace a permutace, různé životy. Tedy v celém evolučním procesu hrála Matka Země velikou
roli díky své ose. Stejně tak je v lidských bytostech osa tou nejdůležitější věcí. Nejdůležitějším principem, který je v nás, je naše
osa. Musíme se držet své osy. Ti, kteří se nedrží své osy, kteří stojí spíš nalevo nebo spíš napravo, jsou pak schopni totální
destrukce. Budou totiž zničeni buď přílišnou pravou stranou nebo přílišnou levou stranou. S naší osou se tedy musí zacházet
správně. Lidé, kteří nemají dobrou osu, mohou mít problémy v různých čakrách, v různých lidských kvalitách. Člověk, který svou
osu příliš napíná, zaklání hlavu tímto způsobem, je velmi pravostranný člověk a vytváří si problém se svým egem. A ten, co se
moc sklání jako patolízal, je také člověk, který směřuje ke svému vlastnímu zničení. Takže mezi těmito dvěma typy lidí existuje
velký problém, jeden se snaží ovládat toho druhého. A když začnou ovládat někoho dalšího, pak vlastně ničí sami sebe, stejně
jako zničí ty, které ovládají. Například jsme viděli Brity, kteří sem přišli, aby nám vládli. Viděli jsme, jak šli Francouzi vládnout
jiným. Pak zde byli Portugalci, kteří odešli panovat jiným. Ale vše, co udělali, aby dominovali a podobně, je dvojsečná zbraň.
Předně, jejich dominancí se Indové stali velmi podlézavými, Indové se stali - i dnes jsou extrémně podlézaví a nemají svobodnou
osu, jakou by měli mít. Jsou nesmírně podlézaví, zejména na Západě. Překvapuje mne, že když odtud Indové odejdou, stanou se
tak patolízalskými. Dělají všemožné podlézavé věci, jen aby se zalíbili bílým lidem. Bílá kůže se stala v Indii čímsi zbožňovaným.
To přidalo na egu bílým lidem. A dnes vidíte, jak je všechno to ego ničí. Jsou na pokraji zkázy kvůli svému egu. Takže je to něco
tak nepřirozeného a povrchního. Člověk musí porozumět, že to nejlepší, co se v něm nachází, je jeho osa. Každý má svoji osu a
člověk musí respektovat osu každého jedince. Neznám vás v Sahadža józe až tak moc podle vašich tváří, znám vás podle vašich
čaker, podle vaší sušumny, podle toho, jakou máte sušumnu. Když máte hlubokou sušumnu, znám vás jako hlubokou osobu.
Pokud máte sušumnu mělkou, rozeznám vás jako člověka s velmi povrchním typem sušumny. I kdybyste předstírali, že jste velmi
příjemní nebo dobří, hodně byste mluvili o Sahadža józe nebo věděli spoustu věcí o Sahadža józe a i kdybyste říkali věci, které by
normálně všechny zmátly, jako byste byli mistři Sahadža jógy, já vím, jak hlubocí jste. Takže hloubka osy je důležitější než cokoli
jiného. Vaše osa musí být velice hluboká. Možná řeknete: "Matko, osa je taková, jaká je, jak může být hluboká?" Tedy osa, tak jak
je vytvořená v lidech, je jako papír svinutý do tří a půl závitu. Její vnitřek je Brahma nádí. Brahma nádí je skutečně velmi malá věc,
připomínající vlákno vlasu, kudy může projít jedině Kundaliní, která je tenká jako vlas. Ale je-li člověk hluboký, pak je tento
Brahma nádí větší a všechny ostatní kanálky, které jsou do sebe svinuty, jsou menší. Zatímco lidé, kteří nejsou hlubocí, jejich
vnějšek, který můžete nazvat vrásněním, je větší než ta malinká věc uvnitř. Takoví lidé mohou být zdánlivě velmi dynamičtí,
mohou vypadat velmi inteligentně, velmi chytře. Může se zdát, že jsou velmi atraktivní, nebo cokoli jiného navenek; ale uvnitř
hlubocí nejsou. Když jsou ale hlubocí uvnitř, celý jejich postoj je překrásný. Jsou to lidé, kteří rozdávají radost, dávají hodně
radosti. A tím spíš, když potkáte jiného člověka, který může vypadat radostně, může se vám snažit dát radost, ale pokud ta
radost nebude hluboká, tak to bude spíš radost ničit. Proto je pro nás důležité, abychom svou osu prohlubovali a zde nám chybí
patřičná horlivost, patřičné úsilí, které do toho musíme vložit. Někteří lidé mají automaticky velmi hlubokou osu a jiní ji mají
velice, dá se říct, velice přiškrcenou. Taková osa se musí rozrůst. Když přijíždíte na moji púdžu, tak ji rozšiřuji, souhlasím, ale je to
jen dočasná záležitost. Abyste si ji tak uchovali, musíte na tom pracovat doma a také v kolektivu. Musíte doma hodně pracovat
pomocí meditace. Musí se to ale provádět vážně. Neměla by to být jen nějaká legrace, nebuďte lehkovážní, hloupí - to není ta
cesta. Mělo by to být konáno seriózně, ve smyslu, že úkol, který jste přijali, je dělán s oddaností, je to meditační záležitost,



můžeme to nazvat modlitbou k Bohu, je to púdža k Bohu. Musí se to provádět s takovouto úctou, protože úcta je klíčem k
úspěchu. Když nemáte žádnou sebeúctu a ani úctu vůči ostatním, pak se toho nedá dosáhnout. Nejdřív ale musíte mít úctu ke
svému vlastnímu životu. "Co se svým životem dělám? Kde jej marním? Proč bych jím měl mrhat? Proč nedokážu být hluboký?
Koneckonců, musí přece existovat nějaký smysl mého života. Pracuji na tom smyslu, dělám to?" Pokud vám vyvstávají takové
věci na mysli, pak budete chápat, že je velmi snadné zdolat své ego. Protože normálně lidé bojují kvůli maličkostem. I v Sahadža
józe jsem viděla, jak lidé bojují kvůli - chci říci, úplným zbytečnostem, naprosto. Připadá mi hloupé vůbec zmiňovat, jakým
způsobem se lidé handrkují a hádají o nesmyslech. Ale hluboký člověk, i kdyby moc nemluvil, i kdyby se moc nepředváděl, i kdyby
neseděl v první řadě, bude se projevovat skrze svou hloubku, protože já mohu skrze tento stav lépe pracovat. Abyste si toto
rozvinuli, musíte meditovat. Meditace je důležitou věcí. Každý den, každý den, každý den. Nemusíte jeden den jíst, nemusíte
jeden den spát, nemusíte jít jeden den do úřadu, nemusíte dělat nic, co každý den děláte, - ale meditovat musíte každý den ! To je
důležitý bod, abyste rozvinuli tu střední přiškrcenou část do větší oblasti. Nuže, jakmile ji začnete rozvíjet, první věcí, které si na
sobě všimnete, je, že se přestanete starat o pohodlí. Nebudete se znepokojovat kvůli žádné materiální věci. Ať už to bude cokoli,
budete nad tím. Nebudete si s tím lámat hlavu - necháte to být. Nebudete chtít strkat svůj krk někam, kam nepatříte. Prostě se z
toho dostanete ven. A budete si myslet: "Ó Bože, to je pro mne příliš, o toto se starat nebudu." Tak se celá vaše pozornost
přesunuje směrem dovnitř. A jakmile se pozornost posouvá dovnitř, začne se rozpínat. Je to ta niterní část, která se nazývá
Brahma nádí, a ta se začne rozpínat a roztahovat. Dokonce i v maličkostech, řekněme například, že jsem někoho nezmínila, ale
zmínila jsem někoho jiného. Pak si myslí: "Ó, proč Matka nezmínila moje jméno?" Na tak malicherné věci přece nezáleží. Dokud
máte hlubokou osu, jste se mnou, já jsem s vámi, jsme úplně jednotní. Ale tyto vnější věci jako: "Ó, dala někomu jinému pěkné
sárí. Nám nikdy nedala sárí, tohle neudělala, tamto neudělala." Pokud k vám přicházejí takové myšlenky, tak to znamená, to je
čistá pravda, že něco postrádáte. Nebo, když si zkoušíte stěžovat: "Ó, jel jsem tam, musel jsem jet autobusem a musel jsem
stát." To jen dokazuje, že vůbec nejste v pohodlí. Toto rozšiřování vás konejší. To je to, co dává útěchu a dá vám skutečně pocit
pohodlí a to za všech okolností, na jakékoli pozici, při jakémkoli způsobu života. A pak už žádné jiné pohodlí nebudete chtít. Toto
musíte rozvinout skrze meditativní úsilí. Za druhé musíme vědět, že Sahadža jóga, tak jak v současnosti existuje, je kolektivní
dění. Obzvláště na indických mužích shledávám, že nedělají nikdy žádnou práci svýma rukama, což je špatně. Jelikož své ruce
vůbec nepoužívají, jsou jejich kolektivity mizerné, velmi ubohé, Indové mají nejhorší kolektivitu. Budeme-li mít ášram, nevím, proč
bychom ho měli stavět, nikdo tam nehodlá bydlet. Chtějí mít vlastní domy, vlastní rodiny, vlastní děti. Jejich kolektivita je nejhorší
ze všech. Důvodem je, že Indové nikdy nic nedělají rukama. Nedokážou zatlouci jediný hřebík, takových je mnoho, nechte je, aby
sami něco spravili. Budou stát s rukama v bok a budou říkat jiným, aby to udělali, víte? V maráthi existuje velmi zajímavé přísloví
... "Posadit se na velblouda a řídit kozy." Toto je na Indech velmi typické. Neumějí nic spravit, nic neumějí. Například, někdo
potřebuje něco rozprostřít, oni budou takhle stát a koukat, nikdy nepřiloží ruku k dílu. Takže, pro každého sahadžajogína je
důležité to, čemu říkáme šramadán. Muset udělat nějaký šramadán. "Šramadán" znamená dát ruku k dílu. A to je to, co nám
chybí. Když na to přijde, zkuste si třeba doma uklidit, měli byste si uklidit kolem domu. Zkuste vytvořit nějakou zahrádku kolem
vašeho domu. Zkuste ho natřít, udělejte nějakou manuální práci. I kdybyste nic neměli, můžete si alespoň učesat vlasy, nebo
něco takového. Udělejte, cokoli si myslíte, že pro začátek bude nejsnazší, protože si myslím, že lidé nedělají ani to. Dokonce se
ani neholí, někoho si najmou, aby je oholil - jsou to neuvěřitelní lenoši. Ale zcela naopak je tomu na Západě, kde lidé své ruce
používají. Díky tomu, že umí využít svých rukou, jsou velmi kolektivní. Takže tím, že jsou kolektivní, získávají bod. Zatímco Indové
mají bod, protože jsou Indy a mají své dědictví a ví, co je Kundaliní, znají Ganéšu, znají vše. Takže skórují takhle. Levá strana je
tedy přání, pravá strana je konání. A zase se dostáváme do stejné pozice, kde máme nerovnováhu - na Západě se koná a zde se
jen přemýšlí - "tak jo, uděláme to" - plánování. Vše je v bodě plánování. Nic se nevypracovává. Jen stále plánují a plánují. Nyní se
staví jeden jediný ášram v Dillí a to už asi 10 let. Je to jako s Tádž Mahálem, opravdu ! A je to tak obtížné, víte, aby člověk
pochopil, proč jim to tak trvá. Přitom to není až tak veliké, nic takového. Není to jen v sahadžajogínech, jsou zde i jiné faktory,
protože takoví jsou všichni. Vše se odkládá. Vše se udělá až zítra. "Toto budeme dělat zítra". Pak přijde jeden člověk, ale ten
druhý ne. Tak jak jsme to slýchávali ve škole, když jsme dostali příklad k vyřešení - např. Stavěl se jeden dům, tři lidé přišli do
práce a jeden utekl. Pak přišli dva lidé a jeden zůstal a dva utekli. A pak přišlo do práce pět lidí a dva utekli. Tak kdy se dům
dostaví? - Nikdy! S takovými útěky se to nedá nikdy dokončit. Je to tak. Tak to je to, v čem nám chybí kolektivita. Říkala jsem, že
všichni Indové musí najít nějaké místo, kde by mohli něco zasadit. Zkusit získat nějaké místo, kde by mohli zasadit nějaké hezké
banyánové stromy. Společně je zalévat, pracovat na tom společně. Indické ženy jsou na tom v tomto směru lépe. Co se týče
vaření a podobně, dělají hodně práce, ale chybí ta druhá část. Tou druhou částí je inteligence. Myslet, to je ta druhá část. Pokud
jen neustále přemýšlí: "Ó, můj manžel má rád toto, to mu musím uvařit". Pak když musí mít manžel, řekněme, ke svému jídlu
citrón a žádný citrón doma není, pak tato žena bude lítat sem a tam, jen aby sehnala citrón pro svého muže. Jinak by svoje jídlo



nesnědl. Nevadí, když jednou za čas nebude jíst, to nevadí. Ale ženy se budou snažit, protože, víte, musí udržovat jejich - ony
rozumí jedné věci - že musíte udržovat jejich jazyky spokojené. Takto jsou celkem rozumné, tady v Indii, protože tady jsou
skuteční tygři. Všichni manželé jsou jako tygři. Tak je musíte neustále krmit, jinak, chápete, Bůh ví, kdy na vás tygr skočí. V Anglii
a Americe, jak jsem viděla, je to naopak. Manželé jsou úplně jako kozy a manželky jsou jako tygři! A stejné jsou i Indky, které jsou
Západem ovlivněné; když se dostanou na Západ, tak i prosté ženy, jak jsem viděla, se stanou tygřicemi. Je to překvapující, jak se
změní tak náhle jejich postoj, třebaže nenosí džíny a podobně, stejně se takovými stanou. Tyto výkyvy rovnováhy v člověku
začnou, když nechápe, že se musí stát osou Matky Země. Ani Kozorohem, ani Rakem. Tato rovnováha přijde skrze naši hloubku
a ta se musí zlepšit. Nejen mluvením o tom, mluvením o Sahadža józe, ale opravdovou meditací se vší vážností, opravdovou
meditací se vší vážností. Za druhé, musíme dělat nějakou kolektivní práci. Například, v Indii máme architekty. Nikdy se ničeho
nedotkli vlastníma rukama, jen sedí a kreslí, víte, to je vše, hotovo. A když máte nákres, tak si s ním poraďte. A teď mají problémy,
praktické problémy, nedokážou zatlouci jediný hřebík. Všichni jsou to, jak jim říkáte - bílé límce... Jsou totálně k ničemu pro
jakoukoli manuální práci. Neumí vůbec žádnou manuální práci. I kdyby měli, například, zvednout jednu z těchto židlí a roztáhnout
ji, tak to obyčejně nezvládnou. Za těchto okolností musí člověk pochopit, že pocházíme ze společnosti, která je totálně na
spadnutí, co se týče kolektivity. Tak buďme kolektivní. Zkusme dělat něco kolektivně. Ale kolektiv v Indii je tak bídný, tak mizerný,
že ani se svými ženami nezacházejí hezky. Nemluví pěkně se svými ženami ani se svými dětmi; pro ně je úplně adharmické být
na svou ženu laskavý. Druhou stranou jsou západní lidé, kteří se starají o kolektivitu tak mnoho. Vždy se budou snažit v situacích
udělat kompromis a udržet rodinný život v pořádku. Takže tu máme dva extrémy. Ale nějak, navzdory tomu, díky moudrosti
Indek, je zde rodinný život stále silný. Když ale uvidíte takové muže v Anglii, mohu vám říci, že nikdo nebude tolerovat takovou
absurdnost, jakou tady Indové dělají svým ženám. To, jak se chovají, nemůže být v žádném případě odpuštěno. Takže rovnováha
mezi muži a ženami: to, co je osa, je domov. Domov je osa. Jaké hovory vedete doma? O čem přemýšlíte? Co máte za problém?
Kde je vaše pozornost? O čem diskutujete? To je velmi důležité sledovat. Tak zjistíte, co se v rodině děje. Řekněme, že o sobě
nemluvíte hezky. Pokud budete pomlouvat manžela svému dítěti, muž bude pomlouvat ženu před dětmi a tak... Pokud to bude
dál pokračovat, co se pak stane? Pak tam nebude existovat osa, která je v pořádku. Osa je láskou, osa je láska. A ne využívání
nebo rozmazlování - je to láska. V zemi jako je ta naše, co je tou osou, kterou máme? Osou naší země je adhjátma. Musíme se
teď přestat honit za penězi, rozvojem, tím, tamtím. Nejprve se dejte na adhjátma. Když lidé získají realizaci, než se rozvinou, pak
zde nebude problém vytváření další Ameriky. Nemusíme se stát komunisty. Nic takového nemusíme dělat, protože komunisti
jsou stejní jako Američané. V povaze věci v tom není žádný rozdíl. Kdyby směl Američan bydlet v Rusku, choval by se stejně jako
Rus. A kdyby byl Rus poslán do Ameriky, choval by se stejně jako Američani. Není v tom vůbec žádná změna. Jakmile ale
existuje osa adhjátmy v jakékoli zemi, kde člověk dosáhne svého duchovního růstu, stane se to tou nejdůležitější věcí a je-li jí
dosáhnuto, pak žádný stupeň rozvoje, žádný rozsah všech těchto věcí nemůže takovou zemi zničit, nemůže rozpoutat války.
Všude bude mír, všude bude radost. Tak tedy v tento den Makar Sankrantu si řekněme, že už je po Sankrantu a musíme se těšit
na nové období nového Měsíce, který nám žehná, a přichází úžasné Slunce, aby nám dalo sílu, kterou potřebujeme k tomu,
abychom mohli slavit advent zlatého věku Sahadža jógy. Nechť vám Bůh žehná ! Teď, k púdže. Makar Sankrant púdža je velmi
krátká, je to púdža k bohovi Súrjovi... Kdo ze zahraničí se zde chystá zůstat po jedenáctém, tj. dvanáctého? Dvanáctého a po
dvanáctém... 1, 2, 3, 4 ... Dobře, zapišme to. Kdo zůstává v Bombaji po jedenáctém? Kdy odjíždí tito lidé? Ti, co zůstávají v
Bombaji po jedenáctém, kdy odjíždí? Kdy odjíždíte? Jedete do Pratištánu. V pořádku. A co ty, Johne? Chceš zůstat zde v
Bombaji, nebo chceš zůstat v Pratištánu? Chci říci, zde se nic nezařídilo. Takže všichni, kdo se nechystají jet 11. nebo 12., v
nejbližších dnech. Kolik vás je, kdo zde zůstává déle? Asi 34. Kolik mužů a kolik žen? Takže jsme se rozhodli, že muži mohou
přijet do Pratištánu a zbytek žen může jet do Alibagu. Důvodem je to, že Pratištán je pořád dost sparťanský. Vůbec to není pro
ženy. Mám tam jen jeden pokojík, kde bydlím. Takže nejlepší by bylo poslat všechny ženy ... ať jedou do Alibagu. Za svůj pobyt ať
zaplatí lidem, kteří se o ně budou starat. A ti, co pojedou do Pratištánu, kolik jich je, zbytek mužů? Asi padesát. Padesát, dobře.
Takže kdy se budete úplně vracet? Víte, protože tohle je taková přítěž. Můžete přijet do Pratištánu, jestli chcete udělat pár fotek,
ale je to pro nás břímě, víte, protože, dokud neodjedete, bude to po celou dobu pro nás břemeno. Nejlepší bude, když pojedete do
Pratištánu, uděláte si pár fotografií nebo cokoli chcete dělat a pak si zarezervujte lístek. Protože toto musí z naší země odejít,
jinak jsou pořád na našich hlavách a pronásledují nás. Je mi to líto, ale budete muset odjet se svými věcmi, které vezete. Budeme
to muset zvládnout za 3-4 dny. Můžete si tam dokončit své fotografování a pak si zařiďte odlet. Takže pro všechny ženy, které
zůstávají - můžete jet do Vashi nebo do Alibagu. Alibag je lepší ... Mohou odjet do Alibagu a zůstat tam, tak asi 13-14 žen ... V
pořádku, domluveno. Nyní pojďme. Atharva, Ganéša ... 21 lidí z Ameriky už musí odjet, tak se budeme snažit dokončit púdžu co
nejdříve, ať mohou odjet.
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Dnes jsme tu proto, abychom oslavili vzkříšení Krista. Kristovo vzkříšení má pro všechny sahadžajogíny nejvyšší význam. A
musíme pochopit, že se vzkřísil proto, abychom se i my mohli vzkřísit. Poselstvím Jeho života je Jeho vzkříšení, ne Jeho kříž.
Nesl za nás kříž, který my už nést nemusíme. Vídám mnoho lidí, kteří hrají hru - nesou kříž, aby ukázali: „Děláme tuto práci pro
Krista!“ Jako kdyby nám On zanechal nějakou práci, kterou musí udělat tito lidé, kteří hrají hru. Ale touto hrou klamete sebe i
ostatní. Hrát takové zbytečnosti, abychom ukázali, jak Kristus trpěl, nemá žádný smysl. Kristus netrpěl proto, abyste plakali.
Trpěl, abyste se těšili, abyste byli šťastní, abyste vedli život v naprosté blaženosti a vděčnosti k Všemohoucímu, který vás stvořil.
Nikdy by nechtěl, abyste byli nešťastní. Který otec by si přál, aby byl jeho syn nešťastný? Proto musíme chápat, že poselstvím
Jeho života, důvodem, proč přišel na tuto Zemi, bylo vykonat tu nejdůležitější práci, kterou je vzkříšení. Pokud by se nevzkřísil,
nebyla bych schopná vypracovat Sahadža jógu. Proto musíme být nesmírně vděční Jeho životu a Jemu, způsobu, kterým splnil
všechny tyto náročné úkoly, které na sebe vzal. Protože my to nedokážeme, my, lidské bytosti, toho nejsme schopny. Pouze On,
který je Božský, který je Óm, který je Logos, který je Brahma, to mohl udělat. Ale nyní jste všichni vyrostli. Vidím na vašich tvářích -
Kristus se vepsal do vašich tváří. Nádherně září ve vašich očích a třpytí se. Je zde, v nás, v našich srdcích, v našich očích, vzkřísil
se a vzkřísil také vás. Ale nyní musíte vy vzkřísit další lidi. Můžete vzkřísit další lidi. Tohle je síla, kterou jste možná získali skrze
Něj nebo skrze vaši Kundaliní. Ale máte tuto sílu vzkřísit ostatní, ale první a nejdůležitější je, že musíte být silní jako Kristus. Jak
poslouchal svou Matku a jak poslouchal vše, co vyžadoval Jeho život. Jak byl oddaný a jak se zasvětil tomuto úkolu. Nesnažil se
rozvíjet svou finanční stránku, stát se velkým důstojníkem, dalším významným jezdcem nebo plavcem, šplhat v Alpách nebo
něco podobného. O nic takového se nesnažil, ani se nepokusil prahnout po všech těchto věcech, ze kterých se občas zblázníme.
Usiloval o upevnění své identity jako samotného Brahmy, jako Božských vibrací, čehož dosáhl. A vy se nyní musíte upevnit jako
vzkříšení lidé, jako realizované duše, jako sahadžajogíni. A bude to velmi jednoduché. Všechno je pro vás stvořeno jednoduše:
vaše realizace, poté vaše síly, všechno se ve vás nádherně upevnilo. Vypracovalo se to tak krásně, pomalu a plynule. Nemyslím
si, že bych vás kdy nutila, abyste něco dělali, nebo vás k něčemu přinutila. Ale skrze svůj růst vnímáte, co je s vámi nebo s lidmi, o
kterých mluvíme, v nepořádku. Skrze všechny tyto síly poznáte vše, co máte vědět. Vše neznámé může být vaše, všechno. Ale
vaše pozornost by měla směřovat k vašemu růstu, k tomuto stavu. Tento růst není nějaký fyzický proces. Neznamená to, že
byste měli stoupat po nějakém schodišti. Je to stav. Je to stav vaší osobnosti. A tam, kde vždy říkám... Omluvte Mne, myslím, že
(si sundám svetr). Slunce ukazuje své výsledky. Podívejte se, jak Mne slunce poslouchá! Můžeš mi trochu pomoci se
sundáváním? Děkuji. Je mi velké teplo, nevím jak vám. Jenom Mi domlouvá (slunce). Zapomněla jsem se o slunci zmínit, tak mě
trochu trápí, proto vám radši něco řeknu. Víte, poslední rok jsme mluvili a přemýšleli o tom, že na tuto púdžu pojedeme sem. A Já
si velmi přála, aby zde byla velikonoční púdža, ale termíny nebyly příliš vhodné, protože měl během nich couvat měsíc. Proto
jsem uvažovala: „Jak to udělám bez měsíce? Musíme tam mít měsíc. Je to důležité.“ Potom jsem si řekla: „Uděláme to později.“
Najednou jsem sem musela přijet, naštěstí jsem zde byla. V televizi poslední týden říkali, že bude prudký déšť, že bude silně
zataženo, že teplota bude velmi špatná, a že bude velmi, velmi silně pršet. A znovu a znovu, každou noc, vždy když hlásili počasí,
vypadalo to pokaždé hůř a hůř. Tak jsem si pomyslela: „Co teď?“ Pokud požádáte mraky, aby se přesunuly, bude neuvěřitelný vítr
a to vám zničí stan. Nakonec jsem požádala mraky: „Radši se přesuňte na Newfoundland, pomalu, plynule, ne moc rychle.“ To
také udělaly. A potom začalo svítit velmi silné slunce. Brzy ráno jsem je viděla, červené jako Moje sárí. Bylo tak nádherné. Vy
všichni jste spali, ale Já byla vzhůru, velmi brzy. Sledovala jsem jeho východ, vyšlo červené, jako Moje bindí. Viděla jsem to a
řekla jsem: „Podívejte se na to slunce! Jak je poslušné, jak je oddané, jak je krásné!“ Ať je to jakkoli, dnes je Matčina púdža,
potřebujete dobré světlo, potřebujete správnou teplotu. Podívejte se na to nebe! Podívejte se na všechno!“ A potom pomalu
zrůžovělo, jako vaše tváře. Je tak krásné! Zrůžovělo, tak nádherně zrůžovělo a nyní svítí. Omlouvám se, měla jsem vzdát plnou
úctu slunci, způsobu, jakým jednal. Proto Mě trochu trápí, chápejte, aby se Mi připomněl! (jako Bůh Súrja) Takže, jak víte, slunce
je Adžňa čakra. Kristus sídlí ve slunci. A v těle, v bytosti, je Duchem. Když je Duchem, je měsícem. A když působí na Adžňu, je
sluncem. Viděli jsme, že ve svém životě byl naprosto dokonale neposkvrněný. Neměl v sobě jediný nedostatek. Byl dokonalou
osobností. „Proč se tedy chtěl vzkřísit?“ Mohl by se někdo ptát. Co je v Jeho době, to je vzkříšení. Jeho vzkříšení je jako vytváření
cesty skrze Adžňa čakru, abyste jí vy všichni prošli. Byl jako brána, nebo bychom měli říci, že byl tím, kdo otevřel bránu pro vás
všechny. Protože byl tak dokonalý, neměl žádné problémy s čakrami nebo s Kundaliní jako my. Neměl žádné problémy, ale byl
povahou vibrací naprostým milosrdenstvím, vibrace se staly naprostým milosrdenstvím. Natolik, že když byl vzkříšen, a dokonce
i před tím, když byl ukřižován, řekl: „Ó, Bože, Otče, prosím, odpusť těmto lidem, protože nevědí, co činí.“ Takové odpuštění, takové
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milosrdenství! A Matka to všechno musela sledovat, být potichu, protože to byla hra, bylo to něco, co se muselo stát. Musel hrát
svou hru a zahrál ji tak dobře. Když teď mluvíme o Kristu, musíme si pamatovat jednu věc: vše, co udělal, udělal pro nás, co
uděláme my pro Něj? On je vzor, který musíme následovat. Pokud je toto vzor, který musíme následovat, neznamená to, že
musíme nést na rameni kříž. To není vzor, který máte následovat. Mnoho lidí si myslí: „Protože nesl kříž, my jej také můžeme
nést.“ Kdokoli může nést kříž! Pokud dáte nosiči v Indii pět rupií, může nést kříž! Co je na tom tak skvělého? Co je tak úžasného
na nošení kříže na rameni? Není to nic skvělého. Každý zápasník to může dělat, každý to může udělat. To není účel! Účelem je, že
musíme nést Kristovu práci vzkříšení. To si musíme uvědomit. Musíme pochopit podstatu naší bytosti, našich životů, jako
Kristus pochopil, že přišel na tento svět, aby splnil tento velký úkol. Ačkoli přišel jako lidská bytost, ačkoli přišel jako syn
obyčejného tesaře. Ačkoli měl na této Zemi tělo a žil jako ostatní lidé, stále věděl, co musí udělat, věděl, čeho musí dosáhnout. A
dosáhl toho. Myslím si, že měl ten nejtěžší úkol, kterého dosáhl, který vyplnil tak dobře, že dnes z toho máme velký užitek.
Zamysleme se nad tím, zda jsme někdy něco udělali pro Sahadža jógu, či nikoliv. Všichni bychom se měli nad sebou zamyslet:
co jsme udělali pro Sahadža jógu? Nemyslím tím nošení kříže. Někteří lidé se domnívají, že když cestují po Indii a nosí zavazadla
jiných lidí, nosí tak kříž Krista. Toto není dobrý způsob! Je to něco velmi, velmi vážného, nad čím se musíme zamyslet. A tato
závažnost spočívá v tom, jak dalece jsme dosáhli tohoto stavu, co jsme pro to udělali? Žádala jsem vás všechny o jednoduchou
věc: musíte meditovat každý den! Všichni musíte meditovat každý den. Ale nikdo nemá nějak čas meditovat. Máme hodinky
pouze k tomu, abychom věděli, že musíme meditovat, k ničemu jinému. Žijeme kvůli meditaci. Nemusíte tak trávit dvacet čtyři
hodin denně, ale meditovat musíte! Musíte meditovat každý den. Pokud meditujete, vaše děti budou meditovat. A meditace je
pro vás tak snadná, vytvořená tak jednoduše, všechny elementy, které vidíte, to vypracují. Všechny vaše čakry jsou stvořeny z
různých elementů, a když se čistíte různými elementy, různými způsoby - znáte přece všechny metody a techniky Sahadža jógy -
pokud takto čistíte své čakry, pokud je vyčistíte, budete naprosto volní, zcela ve stavu, ve kterém musíte být. Ale pokud neděláte
ani toto, pokud nemeditujete, bude pro Mne i pro vás velmi, velmi složité dosáhnout toho, kvůli čemu jste přišli na tuto Zemi. Je
to veliký úkol, který jsem převzala, jsem si toho vědoma, ale vím, co dělat, a vy to víte také. Ale problém spočívá v tom, že se
zamotáváte do svých různých podmíněností. Nyní, už teď, jste si museli uvědomit, že všechna náboženství, ať už jsou ve jménu
islámu, ve jménu křesťanství, ve jménu hinduismu, ve jménu sikhismu - toto vše je lež. Neobsahují žádnou pravdu. Všechna byla
využita pro nějaký osobní prospěch. Existuje pouze jedna pravda a tou je, že všichni velcí proroci a všechny velké inkarnace
sestoupili na tuto Zemi kvůli vašemu vzestupu, nikoli proto, aby založili náboženství, která se zajímají pouze o peníze. Také
zjistíte, že součástí těchto náboženství jsou lidé, kteří jsou levostranní nebo pravostranní. Některá náboženství hlásají, že musíte
být velmi přísní: neměli byste dělat toto, neměli byste dělat tamto, neměli byste pít, neměli byste kouřit. Existují taková, která
říkají, že se nemáte ženit, neměli byste se dívat na ženy, neměli byste se dívat na muže - všechny možné zákazy. Byli byste
překvapeni, kolik zákazů existuje dokonce i v hinduismu. Kdybyste viděli to množství existujících pověr, které jsou vytvářeny
brahmíny v Indii, byli byste v šoku. Ke všemu existuje nějaká pověra: pokud jdete s levou rukou napřed, znamená to toto, pokud
jdete s pravou rukou, potom to znamená toto; pokud sedíte takto, znamená to toto. Všechno! Udělali z lidské bytosti stroj bez
jakékoli spontánnosti. Také v islámu se vyskytuje mnoho absurdit. Ale pokud se podíváme na svobodná místa, jako je Anglie,
kde převládá naprostá levostrannost, tam můžete dělat, cokoli chcete, a stále jste křesťany: pokud pijete, je to v pořádku, pokud
máte deset manželek, je to v pořádku, pokud máte patnáct pevností, v pořádku. Cokoli děláte, je to v pořádku, dokud chodíte do
kostela a platíte. Není tam nic (zakázaného), zejména to platí pro protestanty to je náboženství, ve kterém jsem se narodila, ve
kterém je všechno dovoleno. Když dojdeme k takové věci, co je křesťanství, potom se stane, potom se stane, že pokud se jich
zeptáte na cestu, řeknou vám, kterým směrem jít - to je křesťanství. Přichází k tomuto konci. Všechna náboženství jsou pravo-
stranná nebo levostranná. Někteří lidé mají rádi levou stranu, někteří mají rádi pravou stranu. Řeknu vám příběh o knězi, jela jsem
za ním do Ruska. Myslím si, že jsem to už některým lidem vyprávěla. Jela jsem do Ruska a Rusové se Mne ptali: „Co byste ráda
viděla“? Řekla jsem jim tedy, že bych ráda viděla nějaké kostely. Oni řekli: „Dobře, velmi dobře, vezmeme vás do kostela.“ Vzali
Mne do kostela, který patřil řecké pravoslavné církvi a Černému řádu, který byl považován za nejvyšší. Nevím, jak jej nazývají.
Vešli jsme a kněz řekl: „Omlouvám se, dnes vám nemůžeme nabídnout maso, protože probíhá půst. Ale naobědváme se.“ A měli
jsme velmi přepychový oběd. Ale kněz byl zaměstnán pitím, protože probíhal půst, pití tak bylo podle nich povoleno! A tak pil a pil
a pil. Pil tak moc, až zapomněl, že tam jsme! Měli jsme být VIP, ale on se v pití zapomněl! Rozhodli jsme se, že se raději důstojně
vzdálíme. Vstali jsme a odešli, a ten člověk se s námi ani nepřišel rozloučit. A důstojníci, ruští důstojníci, nepili, a nic neudělali,
jenom se smáli a smáli. Řekl: „Podívejme, tak toto je křesťanství! Proto jsme nechtěli křesťanství přijmout.“ Řekla jsem: „Ale
pochopte, toto není Kristus.“ Oni odpověděli: „To je pravda, ale to, co tito lidé říkají, je to křesťanství?“ Řekla jsem: „Není.“ A tento
pán byl považován za nejvýše postavenou duchovní osobnost žijící v Rusku! Poté mi vyprávěli příběh o carech. Víte, carové chtěli
mít nějaké náboženství, protože si mysleli: „Každý má náboženství, my nemáme žádné. Musíme ale nějaké mít.“ Proto poslali pro



nějaké lidi a jako první přišli katolíci. A katolíci řekli: „V pořádku, můžete pít v katolickém náboženství.“ Nevím, jak na to přišli, ale
dejme tomu. „Jako katolíci můžete pít, ale nesmíte mít více než jednu ženu.“ A car řekl: „Ne, to není možné! Potřebujeme hodně
careven, chápejte, za různými účely. Proto nemůžeme mít toto náboženství!“ Tak to zrušili. Poté islám - víte, tenkrát myslím
nebyli k dispozici žádní hinduisté, díky Bohu! Měli islám, přišli muslimové a řekli: „V pořádku, můžete mít pět manželek, to je v
pořádku, ale nesmíte pít.“ Řekli: „To je nemožné! Jak můžeme následovat islám? Není to možné!“ A zrušili to. Potom přišli tito
pravověrní (ortodoxní) lidé - ortodoxní, chápete, zapamatujte si slovo ortodoxní. Řekli: „Víte, my jsme vyvážení, nevadí nám,
pokud pijete, nevadí nám, že máte mnoho manželek, nevadí nám to. Musíte nás jenom dobře platit!“ Carové řekli: „Dobře, to je
dobré, mějme tedy toto náboženství!“ A tak se k nim dostalo toto náboženství. A toto je situace dnešních náboženství. Ze všech
náboženství se staly pokřivené sochy, naprosto k ničemu. Nyní se v nás nachází vnitřní náboženství, sahadža dharma, které musí
být plně následováno. Řekla jsem v Indii, že jste se nyní všichni stali sahadž. Příběh je o tom, že žil jeden vesničan, který se stal
křesťanem. A šel do Allahabádu, aby se stal křesťanem. Řekl jim: „Musíte mi dát skvělé jméno, protože nyní jsem sáhib, stal jsem
se Angličanem. Proto mi raději dejte velké jméno.“ Řekli: „Jaké jméno chceš?“ Řekl: „Dejte mi jméno Alexandra Velikého! Dali mu
tedy jméno Alexandr. Ale jeho jméno bylo Blondie, víte. Jeho skutečné indické jméno bylo Bhoora, proto mu říkali Alexandr
Bhoora. Potom pan Alexandr Bhoora přijel do Allahabádu a šel vykonat koupel do Gangy. A kněz, pastor, mu řekl: „To nemůžeš
udělat!“ Odpověděl: „Proč? Proč to nemohu udělat?“ Pastor řekl: „Ne, nemůžeš vykonat koupel v Ganze, protože tak odpadne
křesťanství, rozumíš!“ Pokud vykoná koupel v Ganze. Řekl: „Nemůžeš to udělat!“ A Alexandr Bhoora řekl: „Pokud jsem se stal
sáhibem, stal jsem se Angličanem, to neznamená, že jsem se vzdal svého náboženství!“ Vidíte? Přesně toto se nám děje, když se
snažíme následovat jakékoli náboženství. Všichni se ztotožňujeme s našimi takzvanými náboženstvími, do kterých jsme se
narodili. Například, kdybych řekla Indům: „Nyní nechoďte do chrámů! Nesmíte jít do žádného chrámu, dokonce i v případě, že je
to chrám se svajambu, dokud Mi to neřeknete, nechoďte za žádnou cenu do žádného chrámu se svajambu.“ Je tam mnoho
chrámů, kde můžeme říci, že jsou tam velmi pěkné sochy, nebo máme opravdová svajambu, ale těch je velmi málo. „Řekněte mi
to a potom jděte.“ Ale oni Mne neposlechnou, neposlechnou Mě, a když tam vejdou, zablokují se jim Adžni. Jednou jsem se jela
podívat do chrámu, ve kterém bylo samozřejmě svajambu, bezpochyby, a nějací sahadžajogíni se tam rozhodli jít. Ale Já je o to
nežádala a oni Mi o tom neřekli. Když se vrátili, hned jak Mne uviděli, omdleli. Řekla jsem: „Co se stalo? Kam jste šli?“ „Ale, šli
jsme do toho chrámu.“ Řekla jsem: „Proč? Neřekli jste Mi o tom. A co to tady máte (na čele)?“ Víte, brahmín jim dal teeku
(bindhi), a bylo to! Potom jim trvalo měsíc, než se vyčistili! Teď už tam nechodí, už jim to stačilo. To samé s křesťany: jednou
jsem slyšela o pařížské příhodě, kdy se lidé chtěli brát v kostelech, v Paříži. Na to potřebují zvláštní oděvy! A někdo jel, aby koupil
tyto zvláštní oděvy v... Co je to za obchod? Zapomněla jsem název, nějaký významný název. A tyto zvláštní oděvy se musí nosit,
protože potřebují jít do kostela! A když vyšli z kostela v těchto oděvech, stali se z nich bhúti. Byla jsem překvapená, co se stalo
těmto pětadvaceti lidem? Stalo se to, že v tomto kostele je mnoho pohřbených těl a oni všechny ty bhúty pochytali. A pokud se
jdete podívat na krásnou architekturu, jděte s odpoutanou myslí. Nemyslete na to, že patříte k církvi. Nepatříte do žádné církve.
Nepatříte do žádného chrámu. Budete stoupat, pouze pokud nebudete součástí něčeho takového. Musím vám dnes říci, že
Kristus nepatřil k žádnému náboženství. Nenásledoval žádné náboženství. Následoval své vlastní duchovní náboženství. Když
šel do chrámu, kde byli diskutující lidé, byli to židé, šel tam a mluvil s nimi. Jednou jsem viděla nádherný obraz, který dali do
novin, velmi krásný a známý obraz, na kterém Kristus mluví s doktory a drží si - mne si levou Svádhištánu, velmi krásně, a všichni
doktoři, jeden z nich Jej poslouchá, jeden z nich se na Něj dívá, šklebí se na Něj, další dává trochu pozor na to, co říká. A On si
mne levou Svádhištánu. Je to velmi dobře (vidět). Můžete to tak dobře vidět! Nyní se tedy musíte s těmito novými úspěchy
pozvednout nad všechny tyto věci, dávat trochu pozor, chápat, že se na sebe musíte dívat velmi nezávisle. Už nepatříme k
žádnému náboženství. Patříme do náboženství Boha, který je sahadž. A sahadž je náboženství, které se rozšíří, pouze pokud se
stanete jenom sahadž, ničím jiným. Ale je to něco, čemu nerozumím - nefunguje to. Potkala jsem někoho z... to jsem zapomněla,
byl tam, řekněme, že se mu říkalo “Hamaty“ nebo tak nějak, který byl považován za inkarnaci nebo něco takového. Jeho žáci -
řekla bych, že se chovají tak, že tomu nemůžete věřit - jak horlivě v tohoto muže věří. Cokoli řekne, cokoli udělá, stále v něj věří. Je
to velmi překvapivé. Ať potkáte kohokoli, kdo následuje jakéhokoli gurua, kohokoli, budete překvapeni, jakým způsobem je
fanatický kvůli tomu člověku, a jak nebude chtít slyšet nic proti němu. Jestliže řekne: „Stůjte na hlavě celou noc.“ Udělají to!
Nevím, co se děje - pokud jde o něco lživého, pokoušíme se to následovat, Pokud známe pravdu - toto je pravda!, potom toho
využíváme a snažíme se o kompromisy. Myslíme si, že pravda s tím nic dělat nebude. Nejde o to, že vás pravda nepotrestá,
nepotrestá, protože jste realizované duše. Nepotrestá. Do určité chvíle vás nepotrestá. Ale pamatujte si, že Ékadéša v tu samou
chvíli zcela pracuje. Pokud uděláme něco špatně, jako ti lidé, kteří šli do kostela - byli naprosto zablokovaní. Mohli by říci: „Matko,
proč bychom se měli zablokovat? Jsme sahadžajogíni.“ Protože jste zranitelní, jste zranitelní. Ještě jste nedosáhli toho stavu.
Když tam půjdete, až dosáhnete toho stavu, všichni lidé v kostele z něj odejdou a utečou. Začnou se před vámi třást. Nebudou



chápat, co se stalo. Všimla jsem si, že když vstoupím do jakéhokoli kostela, všechny svíce začnou dělat čak, čak, čak, čak, čak,
čak, a lidé se začnou divit, co se stalo. Dokonce i u večeře nebo něco podobného - když probíhá večeře se zapálenými svíčkami,
jsem překvapená, jakým způsobem začne plamen svíčky blikat, a lidé se začnou rozhlížet, co se stalo. Protože před nimi sedí
bhúti, víte, a svíčky okamžitě ukazují, že tady sedí tito bhúti. S vašimi znalostmi, se světlem, které v sobě máte, kterým jste
osvíceni, pokud i přesto půjdete k těmto levostranným nebo pravostranným věcem, je to velmi, velmi nebezpečné. Také dnes
vidíme - musím vám říci něco o politice. V politice lidé také vyvinuli dva druhy teorií, jedna je levostranná, druhá pravostranná.
Levostranné teorie jsou demokratické, podle nich si můžete dopřávat, cokoli chcete. Důležitý je jednotlivec. Jednotlivec si
dopřává cokoli, a vy byste jej neměli zastavovat, ať už dělá, cokoli chce, je to jednotlivec: má právo uříznout si nos, má právo
vypíchnout si oči, dělat cokoli, co se mu zlíbí. Jednotlivec může dělat cokoli se mu zlíbí - potom zjistíme, že se z demokracie
stala démonokracie: všichni jsou démoni. Všichni jsou zaměstnáni podřezáváním krků, řezáním všech základů, všech kořenů
života, protože každý je Brahma, stane se velkou osobností, protože jednotlivec je tak velký a kolektiv je ztracený, naprosto
ztracený. A na druhé straně je větší disciplína, větší agresivita, větší kontrola skrze pravou stranu, kterou můžeme nazvat
komunismem, ve kterém jsou lidé neustále kontrolováni. Proč? Protože jednotlivec se musí obětovat za kolektiv. V tomto
případě jsou jednotlivci slabí, a pokud jsou jednotlivci slabí, nemůže být silný ani kolektiv, nemůže být silný. Jednotlivci musí být
silní. Například uvidíte, že lidé, kteří pocházejí z komunistických zemí, pijí více, než lidé, kteří mohou pít tady. Nebo ti, kteří
pocházejí, řekněme, z muslimských zemí, kde se nesmějí dotknout ničeho, dokážou pít dokonce více než sardardžíové. Dokážete
si tedy představit, v jaké jsou lidé situaci, pokud se někoho ze strachu pokusíte ovládat - ten půjde doprava. Není ale není žádným
způsobem zdokonalen, není transformován, nepřijímá tuto situaci, nestane se tím, nemá sílu sebekontroly. Nedostane se přes
své hříšné sklony. Pořád tam je. Jakmile dostane šanci, spadne do toho. A selže to. V tomto případě jsou tedy jednotlivci slabí. A
kde je naprosté zanedbání - dělej si, co chceš, žij, jak chceš, odpustky, všechny tyto věci zde najdete (úpadek). Mám tím na mysli,
že každý den vidíte a říkáte: „Ó Bože, toto je společnost v úpadku, toto se děje!“ Je tu úpadek, protože jednotlivec, kterému jste
dali všechnu moc, nemá sílu je nést. Jednotlivec neunese peníze. Neunese moc jakéhokoli druhu. Neunese lásku. Neunese
laskavost. Nerozumí míru, protože je stále jednotlivcem. Ale pokud se jednotlivec stane kolektivem - to je vzestup skrze střední
cestu - když se stane kolektivem, v této síle posiluje kolektiv, který se také stará o jednotlivce, chrání jej a vede. Toto je Sahadža
jóga. Politikou Sahadža jógy je, že se musíte stát kolektivní bytostí. A tam, kde se stále považujeme za někoho výjimečného,
odlišného - jsme Indové, jsme z Anglie nebo Francie - pokud se s tímto identifikujete, nejste kolektivem. V kolektivním smyslu
jsme všichni jedno, součástí jedné bytosti. Potom doopravdy jednáte jako kolektivní bytost, jste součástí Božského. Kdy se o vás
stará slunce, kdy se o vás stará měsíc, kdy se o vás stará vítr, kdy matka Země a všechny tyto elementy pracují. Éter, všechno
pracuje pro vás, jste tak skvěle chráněni a požehnáni zvláštní schopností těšit se z radosti. Potom jste doopravdy citliví k radosti,
jste součástí celku. Například pokud tento prst nebo tento prst není součástí celku, znecitliví, jak se to stává s leprou, kdy prsty
znecitliví. Pokud by jej dokonce snědla krysa, nepoznáme to, protože v něm není žádné spojení, žádné reagující nervy, je necitlivý.
Pokud stejným způsobem nejste kolektivní, nezajímáte se o kolektiv, odpadnete. Nebudete u toho, nebudete se těšit krásou své
vlastní slávy a slávou kolektivu. Musíte tedy pochopit, že musíte být silní, musíte stoupat a musíte být kolektivní. Je velmi snadné
najít chyby na druhých. Velmi snadné najít chyby lídrů. Velmi snadné najít chyby v Sahadža józe, občas i ve Mně. Raději hledejte
své chyby. O zbytek se postarám. Nejprve najděte své chyby a pokuste se pochopit ostatní, milovat ostatní a těšit se ze
společnosti ostatních. Toto, pokud se jednou rozhodnete, že se musíte těšit, říkám vám, je to tak spontánní. Pouze toto
rozhodnutí, tato víra ve vás: „Teď se budu těšit svým Duchem. Budu se těšit kolektivem v sobě.“ To je Duch. Pouze toto
rozhodnutí vám dá sílu radovat se. Ale toto rozhodnutí by mělo být pevné, žádné pokrytectví, žádné hraní her, žádné ego, žádné
podmíněnosti, nic, pouze čisté přání v nás, že se musíme stát Duchem. Duchem, který je kolektivní bytostí v nás. Doufám, že
dnes, v tento den vzkříšení, musíme být velmi vděční Kristovi, že nám ukázal směr, také se musíme zabývat sebou a být velmi
ostražití. Kde jsme? Kde stojíme? Co budeme dělat? Co děláme? Jaká je naše zodpovědnost? Co se od nás očekává? Proč nám
byla dána všechna tato požehnání? V Sahadža józe neexistuje žádná oběť, žádná oběť. Nikdo po vás nechce, abyste se nějak
zavázali, něco dělali, měli členství nebo něco takového. Myslím, že to je Můj závazek. Jak jsem již řekla, Bůh má závazek, ale vy
také musíte mít jeden závazek - vaše přání by mělo být čisté. Toto je jediná věc: „Dovol, ať je mé přání čisté!“ Žádné nečistoty
jakéhokoli druhu to nevypracují. Jako Kristus měl své přání, tak čisté, a dosáhl toho. Jsem si jistá, že toho můžete v životě
dosáhnout hodně. Dnes mám šedesáté páté narozeniny. Je mi šedesát pět let, představte si to, v tomto věku většina žen,
rozumíte, pouze, nevím, co dělají. Musíte se zvednout a všechno vypracovat, jak jen to půjde, myslím, že my všichni musíme
povstat. Nyní přicházejí děti. Také povstanou. Všichni se mi zdáte mladší a mladší. Kdykoli vás vidím, vypadáte mladší. Někdy
vás ani nepoznám, protože vypadáte tak mladě, a Já přemýšlím, je to syn tohoto otce? Situace je taková, že jste všichni
požehnaní, máte práci, máte všechno. A všichni Mi říkají: „Matko, toto se stalo, tamto se stalo!“ Všechno. Záleží na tom? Toto



jsou pokušení, buďte opatrní. To není, co jste si přáli. Přáli jste si stav naprosté víry v sebe, kdy se nemusíte ptát, nic - všechno se
vypracuje. Všechno se vypracuje. Funguje to! Je to účel. Proto doufám, že příště, až se potkáme, uvidím ještě mladší lidi, než jaké
vidím dnes, a že budu schopná vás rozeznat. Kristus zemřel velmi, velmi mladý, velmi mladý. Musím říci, že byl velmi mladý. Ale
kolik toho udělal pro lidstvo! Nikdo by nedokázal dosáhnout toho, čeho dosáhnul On, v tak nízkém věku. Je to pozoruhodné! Je to
doopravdy pozoruhodné! Očekávám, že budete následovat Jeho šlépěje, vykonávat pozoruhodné věci. Ať vidím, že všichni, každý
z vás, musí udělat něco velkého. Dnes je den určitých slibů. Ať vám za to Bůh žehná. A moc vám děkuji za tyto Moje narozeniny.
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Dnes je velmi důležitý den v dějinách duchovnosti. v dějinách duchovnosti. Každý prorok prorokoval inkarnaci Ékadéša Rudry - že
přijde Ékadéša avatár a zničí všechny negativity, všechny činy proti Bohu. Základ Ékadéši je ve skutečnosti zabudován ve Voidu,
protože když svatí chtěli projít oceánem iluzí pomocí své meditace, byli zdržováni, byly jim činěny potíže, byli mučeni a pobíjeni
negativními silami. Tyto negativní síly vzešly z chyb lidských bytostí. Když lidské bytosti chybovaly, viděly ostatní lidi, kteří byli
lepší než ony, a pak viděly, že se nemohou srovnávat s mnoha lidskými bytostmi nebo z nich někdy z hněvu a zlosti vypučela
podlá povaha, a pak utvořily ve Voidu tyto negativity proti Bohu. Tedy Void ve skutečnosti umožnil této ničemnosti získat
podobu. Jak vidíte v Sahadža józe, museli jste to mnohokrát vidět, že když jdete ke špatnému guruovi nebo ke špatnému člověku
nebo děláte neautorizované uctívání, postihne to váš levý Void. Tedy všechny tyto ničivé síly působí v levém Voidu. Rovněž v
procesu evoluce byly mnohé rostliny, zvířata, které byly zničeny, protože nebyly ve středu. Neboť byly sobecké, někteří byli
vychytralí, někteří byli příliš velicí, někteří byli příliš malí. A všichni byli vyhozeni. A když byli vyhozeni, tak cítili, že musejí reagovat.
Tak vešli do kolektivního podvědomí a přišli jako malé entity, aby lidem, kteří se vzmáhali, ubližovali. Tak jako v současnosti
vidíme viry, které nás napadají. Jsou to rostliny, které vyšly z oběhu. Po nějaké době shledáte, že z oběhu vyjde tabák, mnohé
drogy vyjdou z oběhu. Všechno toto se může zformovat do něčeho, co je proti růstu, proti vývoji, proti silám svobody v našem
nitru. Tedy v oblasti Voidu byly vytvořeny tyto strašlivé negativní síly. Stejným způsobem se mnohé lidské bytosti, které byly
zrozeny a které se pokusily prosadit svoje ego, chovaly sobecky a myslely si, že mohou lidi řídit, že mohou mít vládu nad všemi
lidskými bytostmi, že mohou ovládnout celý svět. Všichni tito lidé stvořili v minulosti velmi mocné společnosti. A také dnes
vzniká mnoho takových sil. Tyto síly jsou zabudovávány a ničeny každým okamžikem. Jsou zabudovány do oblasti našeho Voidu
a pak jsou zničeny. Tito lidé, když vycházejí z pravé strany, z pravého Voidu, těm říkáme nadvědomé entity a těm, kteří pocházejí
z levé strany, těm říkáme podvědomé entity. Všechny tyto entity existují, tak jako jsou lidské bytosti odrazem Boha, jak v
podvědomí Boha všemohoucího, tak také v nadvědomí Boha všemohoucího. Tyto síly, dokud nejdou do pekla, trvají stále.
Stejným způsobem také v nás, v lidských bytostech, existují tyto síly a pokoušejí se nás ovládnout. Je to velmi pozoruhodné, že
máme tuto púdžu v Rakousku, protože v zeměpisu tohoto světa je Evropa Voidem a v něm je Rakousko tím, kde bychom měli
vybudovat pozitivní síly, aby s negativními silami bojovaly. Je to to pravé místo pro tuto púdžu. A já jsem skutečně zavázána
všem sahadžajogínům, kteří toto místo pro Ékadéša Rudru púdžu vybrali. Jak dnes vidíme, v moderních časech tyto síly působí
velice jemným způsobem, způsobem, jaký lidské bytosti nemohou pochopit a jsou do toho vtahovány. Když vidíte způsob, jakým
sklouzáváme ze skutečnosti, způsob, jakým se dáme pokoušet povrchními, nesmyslnými věcmi, to, jak máme strašné choroby,
čekající na prahu, uvědomujeme si, že jsme na pokraji pádu do máji, že jsme na pokraji pádu do máji, ze které se nemůžeme
nikdy pozvednout, ze které nemůžeme nikdy vyjít. Tedy musíme pochopit, co v nás je, co může provždy zničit tuto anti-vývojovou,
anti-evoluční, anti-konstruktivní povahu přírody. V přírodě, jak víte, vše obíhá velmi pravidelným způsobem. Například v zimním
čase musí listy opadat, protože dusík z listů musí přejít do Matky Země, aby vyživoval stromy. Mimoto musí Matka Země dostat
sluneční paprsky. Tak by tam neměly být žádné listy, aby mohly sluneční paprsky proniknout a vyživovat ji. Pak stromy, když jsou
vyživeny, se znovu zazelenají a vybují, dostanou sluneční světlo a utvoří z toho chlorofyl. Také z Matky Země nasávají vodu,
vynášejí ji do atmosféry a působí jako katalyzátor pro příchod deště. Pak během doby dešťů přijde déšť, Země je znovu napojena
vodou a život začíná znovu - stromy ztratí své listy a celý cyklus krásným způsobem pokračuje. Není to zvrat, je to pouze
neustálý cyklus probíhající nádherným způsobem, aby tvořil a přetvářel. Příroda se ale zásahem člověka ničí. Také to může
přírodu zlepšit, můžete zabránit ničení přírody, které může být také přirozené. Když však dostanete realizaci, když získáte svoji
realizaci, pak se svými vibracemi můžete zachránit všechny přírodní věci, které chátrají pod moderním vlivem. Tedy nejdříve ze
všeho vidíme výsledek realizace, jak působí jako Ékadéša Rudra. Ničí negativní síly, které se pokoušejí zničit přírodu. Jsem
přesvědčena, že jednoho dne vyvinete takový stav, že dokonce váš letmý pohled bude dostačující, aby stromy rostly, aby plody
sládly, aby květy voněly. Je to možné, protože náš růst ukazuje výsledky. Pozvolna ukazuje výsledky. Protože by to nemělo být
omračující, nemělo by to být šokující, abyste se mohli na sebe podívat, čím jste a čeho dosahujete. Ale abychom umožnily těmto
silám uvnitř nás narůstat, měli bychom být především velmi introspektivní, měli bychom se pokusit vidět sami sebe. Co se s námi
děje? Musíme dávat pozor na svoje kroky. Pohybujeme se konstruktivním směrem nebo ke zničení? Co děláme? Tyto síly
Ékadéša Rudry, které jsou uvnitř nás, jsou tak mocné, tak velmi mocné, že působí nejen v přírodě, ale i v lidských bytostech.
Působí způsobem, že jste otřeseni a překvapeni. Existuje pán, kterému jsem dala realizaci, velmi oddaný, ale není na místě, kde
může přicházet na Sahadža jógu. A někteří lidé se mu pokoušeli dělat velice velké potíže. A řekl mi, že je všechny potkala nějaká
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nehoda a všichni teď leží v nemocnici. Tak jsem řekla: „Nic jsem neudělala.“ Oni svými vlastními skutky překročili meze. A když
překročíte meze dobra, přirozeně pěstujete něco, co můžeme nazvat zlem. A když padnete do propasti zla, musíte trpět. Ale
funguje to také u sahadžajogínů. Poznala jsem jednoho sahadžajogína, který se pokoušel být trochu podivný, co se týče peněz.
Nemyslela jsem si, že by mohl být potrestán, nikdy jsem na takovou věc nepomyslela, opravdu. Ale jeho vlastní síly působily proti
němu. A on tak onemocněl, tak velice onemocněl, že se v Mé přítomnosti třásl jako uschlý list. Nikdy jsem mu neřekla, že vím, co
dělá. Když jste vstoupili do Sahadža jógy, musíte vědět, že pomalu a vytrvale stoupáte velmi strmou cestou. Musí to být velmi
rychlé, proto je vzestup velmi strmý. A když stoupáte po tomto svahu, musíte vědět, že když nepůjdete dále, sklouznete dolů. Ale
když se pohybujete na strany, tak spadnete. Můžete říci, že: „Matko, pohybujeme se do stran, tedy je to pohyb.“ Protože při pádu
může člověk také cítit pohyb. Je to pohyb ničení. Tedy musíte mít patřičné rozlišování. Vystupujeme nebo sestupujeme?
Ztrácíme svůj pokrok? Stoupáme výše? Což si někdy neuvědomujeme, že jsme uprostřed těch nejhorších negativit v dějinách
tohoto vesmíru. V dávných dobách by tu byl pouze jeden rákšasa, se kterým by se člověk musel vypořádat. Bylo to tak
jednoduché - bojovat s jedním rákšasou. Ale zápasit s tolika, to už potřebuje spoustu práce Ale nejhorší věcí na tom je, že v
moderních časech tito rákšasové vstoupili do mozků lidí. Lidé je přijali kvůli svému učení, kvůli svým falešným představám, a tito
lidé jsou moje děti. Jsou to hledající. Jsou hledajícími Pravdy. Je to jako když lidé jako rukojmí používají děti. Položí děti přede
mne a Já nevím, co dělat. Když se pokusím ďábly zabít, pak jsou děti v cestě. Tedy jaký je nejlepší způsob zničení - v moderních
časech? Samozřejmě mohou být zabiti, mohou umřít, jak ale zachráním lidi, kteří jsou pošpiněni, zmateni? Je to velmi obtížná a
velmi jemná práce. Jediný způsob je uvést je do situace, kdy jsou zcela odhaleni, jsou poníženi a celý svět ví, co jsou zač, jak
vypadají. Tak místo, aby se s nimi zvnějšku bojovalo nebo se jen požádali, aby odešli a pak je zabít, je nejlepší způsobit, aby se
jejich vlastní bytost zapletla do sítě Ékadéša Rudry. Tak, aby byly lidem odhaleny jejich zločiny. To je výhoda, měla bych říct
součást, špinavé hry falešnosti. Falešnost se vždy odhalí. Můžete to vidět jasně napsané na jejich tvářích. Jejich pokrytectví,
jejich zlé záměry a ďábelské plány. Jak jsem říkala - tato moderní doba je kvůli těmto útokům nejhorší, musíme být ostražitější,
bdělejší, více chápající. Jako sahadžajogíni jste velmi dobře vyzbrojeni. Ale po celý čas zapomínáme, že jsme dostali vibrace, že
jsme dostali nové vibrační vědomí. A toto vibrační vědomí je druhem posla, který je absolutní, který komunikuje a který nám říká,
co je špatného na ostatních, co je špatného na nás. Když se ale začnete rozhodovat prostřednictvím svých mentálních,
emocionálních podnětů, pak si buďte jisti, že budete zavedeni, protože všechny tyto snahy jsou jednostranné. Jako mentální
představa jde přímočaře a zboří se, také emocionální představa se pohybuje stejně. Dokonce i tělesná představa je totéž. Ale
když začnete zjišťovat prostřednictvím vibrací, co dělat, žádáte svého Ducha, aby s vámi komunikoval a Duch je absolutní
znalostí. Tedy se nepodřizujete svým podmíněnostem nebo svému egu nebo nějakému výcviku nebo nějakému jinému guruovi,
ale sobě. Tak je pro vás všechny velice důležité, abyste pochopili, že nemáme chodit pro rozhodování ke své mentální úrovni, ale
ke svým vibracím. Mnozí lidé si myslí, že když něco o někom říkám, že je to možná proto, že Mě o tom informovali. Ale
předpokládáme-li, že jsem zdrojem všech jejich vibrací, k čemu jsou mi jakékoli informace? Proč by mi měl kdokoliv podávat
informace? Chtějí-li Mě informovat, mohou, ale Já přesně vím, jak to je. Jednou jsem v Rahuri čekala v domě pro hosty a asi pět,
šest profesorů, přijelo na svých kolech. Přišli a řekli mi: „Matko, přišli jsme vás varovat před určitým pánem.“ Řekla jsem: „Kdo je
ten pán?“ Řekli jméno toho pána. Řekli: „Měla byste být velice opatrná, je to politik.“ Řekla jsem: „Dobře, to je vše, co o něm víte?“
Řekli: „Ano, takže byste měla být velice opatrná.“ Řekla jsem: „Teď vám o něm řeknu. S tímto pánem není jeho žena oddána, je to
žena kohosi jiného a on s touto ženou utekl. A dítě je jeho, ale ta paní jím byla znásilněna, to je, jak k tomu dítěti přišel.“ Když
jsem jim to začala povídat, všichni začali zvedat obočí a kulit oči a říkali: „Matko, jak to víte?“ Řekla jsem: „Jděte a zjistěte, zdali
to, co jsem řekla, je pravda nebo ne.“ Byli úplně omráčeni, šli nazpět a pak mi sdělili, že: „Matko, je to překvapující, co jste říkala, je
pravda.“ Tedy z vibrací můžete vědět vše. Ale ti, kteří se pokoušejí věci rozhodovat bez vibrací, mohou nadělat chyby, dokud se
nedostanete do stavu, kdy nebudete muset natahovat ruce. Prostě budete vědět. Ale abyste se do takového stavu dostali, musíte
nejdřív podřídit svoje rozhodování vibracím. Někteří lidé nemají patřičné vibrace. Možná, že je jejich Višudhi špatná. Měli by svou
Višudhi věnovat patřičnou péči. Dokonce, i když s Višudhi nemají nějaký tělesný problém, mohou v sobě pociťovat, které čakry
jsou postižené, co se tomu pánovi přihodilo. Obyčejně - jelikož jsme v moderní době, lidé, kteří jsou posedlí, vypadají mnohem
krásněji než lidé, kteří posedlí nejsou. Jednou jsme měli paní, která k nám přišla na program, byla úplně posedlá, hubená jako
tyčka - úplně! A každý - bylo to na začátku Sahadža jógy - cítil, jaká že to přišla nádherná žena. Když jsem jim řekla, aby ji poslali z
haly na čas pryč, nemohli to pochopit. Pak se vyléčila a nyní vypadá velice odlišně, podle mě je velmi krásná. Krása, která byla
tehdy vidět, musela být přetvářkou negativity, kterou lidé viděli. Jako když vidíte ony filmové herečky, filmové herce a některé z
klaunů, prezidentů, těchto, oněch. Můžete to hojně vidět v jejich tvářích, jak jsou strašní. Ale pokud vy sami nejste na takové
úrovni a upřímní, nebudete to schopni rozpoznat. Co máme dnes udělat, je probudit v sobě tuto sílu Ékadéša Rudry, která vám
pomůže přemoci vaši vlastní negativitu a přemoci negativitu celého světa. Máme nyní tolik rukou, tolik lidí s rozdílnými - jak tomu



říkáme „ajudhja“, což znamená zbraně. Máte všechny tyto zbraně. Máte je uvnitř a rozhodně je můžete použít, ale nejdříve musíte
vědět, jaké zbraně u sebe máte a jak je používat. Je tolik slepé víry, je tolik špatných představ, tolik organizačních pevností, které
byly vytvořeny. Všechny druhy nesmyslů přicházejí na tento svět, ale všechny skončí. Nikdo o nich nebude vědět s výjimkou, že
mohou být známy jako jakási podlá stvoření na této Zemi. Nakonec bude existovat živé. Musíme vědět, že známe živoucí sílu, a
že si s ní máme být velice jistí a musíme být hrdí na to, že víme, co je živoucí síla. Pak se Ékadéša Rudra uvnitř nás stane velmi
silnou. Každý, kdo se vám pokusí dělat potíže, utrží pěknou ránu. Každá organizace, která se pokusí podrobit si Sahadža jógu
nebo ji nějakým způsobem poškodit, bude mít ´pěkné časy´. Jako víte, že jsem přišla na show Murpha Griffina a on se špatně
choval. Příští týden s touto show skončili. Nikdy více. V Indii byly noviny, které se pokusily o Mně napsat podivný článek. Do
měsíce tyto noviny skončily. Prostě se to stalo. Nic takového neříkám, ale způsob, jakým se to děje, je velice překvapující, jak tato
Ékadéša nyní pracuje. Také je velice významné, že tato Ékadéša bude působit pouze v Kali juze. V těchto moderních časech.
Dříve to nepůsobilo, protože tu byl stěží jeden Guru. Kdo je dnes guru, musel být posledně ďábel. Byl tam pouze jeden hrozný
rákšasa. Bylo tedy velmi jednoduché ho zabít. Zabít Kamsu (strýce Šrí Krišny) si nevyžádalo pro Šrí Krišnu žádný čas nebo k
zabití Rávany (únosce Síty) Šrí Ráma nepotřeboval žádný čas. A když byli zabiti, začínala se celá záležitost s čistým štítem. Ale
tito zde jsou jako komáři! Je jich tolik! Jeden za druhým. Není tomu konec. A vešli také do lidských bytostí, způsobují choroby,
všechny možné problémy a strádání, takže problémů je mnohem více, jsou hlubší a mnohem, mnohem složitější. To je důvod
proč má Ékadéša Rudra jedenáct ničivých sil. Můžeme říci, že je deset směrů, a toto je jedenáctý. Tedy deset zvenku, jeden
zevnitř. Všech těchto jedenáct sil může působit na kohokoliv, kdo se pokusí brzdit rozvoj Sahadža jógy nebo říkat něco proti Mně
nebo proti vám. Zapůsobí to na kohokoliv, kdo se vám pokusí dělat potíže. Na tělesné úrovni se to objeví zde na vašem čele.
Ékadéša Rudra se ukáže na vašem čele a vy zde otečete. Někteří lidé - museli jste je vidět - mají zde cosi obrovského,
vyčnívajícího. Většina pacientů s rakovinou to má zleva a zvětšuje se to napravo až do boule na pravé straně. A jsou někteří, kteří
to mají na levé straně. Tedy zleva to vzrůstá napravo a to, co jde zprava, jde doleva. Tedy nebezpečnější je to, co jde napravo,
protože to jsou ti, kteří jsou velice úskoční, které není vidět, kteří jsou skrytí, kteří vám mohou velice ublížit. Tedy všechny tyto
hrozné věci, které jsou dnes v činnosti, mohou být zcela zničeny, když v sobě rozvineme své Ékadéša Rudry. Nejsou tak mocné.
Jeden sahadžajogín jich může pobít tisíce, zatímco ony žádnému sahadžajogínovi nemůžou ublížit. Jsou tedy proti vám opravdu
bezmocné. Nemají žádnou možnost, jak vás mučit. V případě, že jste mocným člověkem, všechny zmizí a zmizí navždy.
Vzpomínám si, jak jednou šli tři jogíni v Indii po vesnici určitou cestou. A jedna paní byla posedlá. A začala dělat něco jako: „Hú,
hú, hú.“ Tak řekli: „Proč jste tady?“ Řekla: „My jsme tu v této ženě, aby vám řekla, aby tito tři sahadžajogíni, prosím nechodili touto
cestou. My jsme teď utekli ze všech těchto vesnic a přebýváme jen v této oblasti. A když tito sahadžajogíni tudy projdou, tak
budeme celou noc poskakovat okolo. Tak je lepší požádat tyto tři sahadžajogíny, aby touto cestou nechodili, abychom měli
aspoň nějaké místo, kde bychom mohli spočinout.“ Oni jsou, jak jsem vám řekla, těmi, kteří odešli z oběhu evoluce. Tedy jsou
mrtví. Mrtví lidé. A tito mrtví lidé mohou ve svých jemných tělech do nás vstoupit a vytvořit entity a tyto entity nás mohou
popadnout a posednout. Takoví posedlí lidé vypadají docela normálně. Jak jsem dnes říkala - homosexualita, přílišná sexualita,
žádná sexualita. Pak můžeme říci - žádná estetika, nebo přespříliš estetických tendencí; pak můžeme říci přílišné jezení a touha
po jídle nebo žádné jídlo vůbec, postění se. Pak žádný strach z nikoho: „Co je na tom špatného?!“ Na všechno: „Co je na tom
špatného?!“ Žádný strach z Boha, nebo strach dokonce i z mravence. Pak jsou lidé, kteří se stále cítí vinnými nebo ti, kteří
způsobují, že se ostatní cítí vinní, dělají, jakoby druzí nebyli k ničemu. Pak máme takové, kteří jsou velmi, velmi krutí, že mohou
lidi chytit, udělat si z nich otroky. Mohou spáchat cokoli hrozného - války, svými vlastními řečmi. A jsou další, kteří se sami
podrobují těmto zlým lidem a přijímají jejich nadvládu a pokoušejí se zničit ostatní lidi pro slávu těchto vládnoucích osobností.
Pak přichází oblast Sahadža jógy, kam nikdo nemůže vstoupit. Jste zde dokonale šťastní. Ékadéšové stojí kolem vás, na vašem
čele, aby na tuto oblast dohlíželi. Dávají pozor, jsou to strážci a nikdo vám nemůže škodit, jste zde v Sahasráře velice krásně
usazeni, nic se vás nemůže dotknout, nic vás dokonce nemůže pošpinit. Jsou velice bdělí a mají mnoho odrazových plošek,
každé Božstvo má mnoho odrazových plošek a tyto odrazové plošky po celou dobu vrhají na tuto oblast světlo tak, aby sem
nevstoupil žádný vetřelec. To je to, co jste dostali uvnitř a pokusí-li se někdo do této oblasti Shasráry vstoupit, okamžitě zareagují
a mohou druhým ublížit do takové míry, že jste sami ohromeni a nevíte, jak se to stalo. Ale abychom tyto síly rozvinuli, musíme
meditovat s jistotou, s pochopením, nejen před fotografií říkat: „Matko, odevzdávám se Ti.“ Upřímně. Protože Božstva vědí, kdo je
upřímný, kdo je přirozený, kdo je tím, kdo se opravdu pokouší růst a stoupat. Je to svým způsobem námaha. Je to námaha, ale
není to námaha, která by vám nepřinesla žádné ovoce. Naopak žádné jiné snažení vám nedá ovoce. Ale tato námaha je tak
prostá a už natolik objasněná a vypracovaná, že se nemusíte ani moc starat. Tedy dnes musíme pozvat všechny tyto síly
Ékadéša Rudry, všechny tyto síly Ékadéša Rudry, aby úplně zničily negativity této Kali jugy. Také musíme poprosit, aby pokud je v
nás nějaká negativita, aby byla zničena. Pokud je tu nějaká negativita proti Sahadža józe, aby byla zničena. Kdekoliv v naší



povaze, v našem chápání, pokud je nějaká negativita, ať je zničena. To je dnešní poselství Ékadéša Rudry. Nechť vám Bůh žehná!
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Myslím, že tento rok nebudeme mít ve Velké Británii veřejné programy, protože tu jsou i jisté okolnosti. Kdykoli je tu však nějaká
okolnost, která tak či onak změní naše programy, musíme hned vědět, že za celou touto změnou je nějaký důvod, a musíme to
okamžitě přijmout s otevřeným srdcem, že Božské po nás chce změnu. Řekněme, že někam cestuji a lidé řeknou:„Matko, ztratila
ses.“ Ale je to v pořádku. Nikdy se neztratím, protože jsem se svým Já! Musela jsem však jet tou určitou trasou, v tom to je.
Musela jsem to udělat, a proto jsem neměla jet po správné cestě, ale zabloudit. Pokud budete mít tento druh pochopení a pokud
bude ve vašem srdci taková spokojenost, zjistíte, že život stojí za to daleko víc, než jste si mysleli. Teď jsem tedy přemýšlela, co
je příčinou toho, že když jsme se rozhodli určitě letos mít veřejné programy, pak jsme je nemohli mít. Tím důvodem je, že se
musíme stabilizovat, upevnit. Když roste živý strom, stává se, že roste určitým směrem až do chvíle, kdy se musí změnit, protože
na tu stranu nejde slunce, možná tam neproudí dost vody, takže se začne měnit. Stejným způsobem musíme pochopit, že jsme v
rukou Božského a pokud se nějaké plány změní, odrazí se to zpět na nás a my se musíme podívat proč. A to „proč“ zde znamená,
že se musíme upevnit. Upevnit se je pro sahadžajogíny velice důležité. Abyste se upevnili, musíte především pozorovat sami
sebe. Musíte dělat introspekci, to znamená odrážet to světlo uvnitř a uvědomit si: „Co jsi doteď v Sahadža józe udělal? Kde jsi
byl, jak daleko jsi zašel a jak daleko musíš jít? Co je to, co ti chybí?“ Budete překvapeni, pokud na sebe začnete pohlížet velmi
nestranným způsobem, ne omlouvat sami sebe, obviňovat nějaké bhúty, nějaké badhy ve vás nebo někoho jiného, pokud uvidíte
sami sebe, co se s vámi stalo špatně, že jste nebyli schopni správně se upevnit, s úžasem zjistíte, že tu přetrvávaly nevyřešené
problémy, které je třeba napravit. A tyto problémy můžete vidět zcela jasně. Ve světle Ducha je můžete vidět velmi jasně. „Toto je
se mnou špatně.“ Jednou z nejzajímavějších věcí, které jsem zaznamenala, je, že Sahadža jóga je nepřetržitě zakryta jakýmsi
druhem máji. A tato mája je nevědomostí, občas naprostou nevědomostí, občas částečnou nevědomostí. Když tedy přijdete do
Sahadža jógy, dostane se vám požehnání. Možná je požehnáno vám, vaší rodině je požehnáno, vaším dětem je požehnáno.
Dostane se vám určitého požehnání pro vaše fyzické bytí. Také po finanční stránce, dostanete práci, dostanete peníze,
dostanete něco výjimečného, což je doopravdy zázrak. A lidé se v těchto vymoženostech hodně ztrácejí. A nechají se unášet,
myslí si: „Ach, to je to požehnání, kterého se nám teď dostalo. Už nikdy nemusíme nic dělat.“ Že jste byli dostatečně odměněni za
všechno, co jste dosud vykonali. Ale tak to není! Je to pouze jakýsi druh podpory, která k vám přišla, aby se plně vybudovala vaše
víra v Sahadža jógu. A obzvlášť byste měli znát Mě, vědět, kdo jsem. Ale pokud se budete stále klátit jak třtina ve větru, tak se
možná z některých těchto požehnání stanou prokletí a vy si možná řeknete:„Jaké prokletí nás postihlo a jak se to tak špatně
zvrhlo.“ Některým lidem to trvá, než to pocítí, než dokážou požehnání rozpoznat. Často si například podle moderního
přesvědčení myslíme, že největším požehnáním je dostat víc peněz. A mnozí je i dostávají. Ale ve skutečnosti to tak není. Když
získáte mír v sobě, když se dostanete do stavu svědka, když cítíte, že máte dobré vibrace, když jste ve středu, neustále stoupáte,
to je to pravé požehnání. Protože s tímto získáte i vše ostatní. Dovršení je možné pouze, když uvnitř vás bublá absolutní radost.
Vždyť přece vše je pouze prostředkem k tomu, abychom dosáhli radosti, abychom cítili radost. Není to konec všeho. Kdyby byl,
lidé, kteří mají peníze, lidé, kteří mají pevné zdraví, lidé, kteří mají všechny tyto takzvané úspěchy, by byli šťastní a plní míru. Ale
oni nejsou, trpí, velice trpí a svým způsobem den po dni ničí sami sebe, protože nenávidí svůj život, nemohou ho snést.
Nedokážou pochopit, proč jsou na této Zemi. Takže všechna tato požehnání, která k vám přicházejí, všechny tyto změny, které k
vám přicházejí, všechna ta nová pole působnosti, která se vám otevírají, musíte vědět, že je to pro vaše dobro, všechno je tu pro
vaše dobro a vaše dobro je váš vzestup, nic jiného než váš vzestup. Vše ostatní je zbytečné a plané. Jakmile pochopíte, že tohle
je to, čeho v životě máte dosáhnout, že z toho se musíte radovat, pak se to vypracuje. V Sahadža józe však, jak víte, je
milosrdenství a láska. Nemáme tu moc omezování. Jste ponecháni sami sobě, abyste se vyvíjeli. Váš Duch vás musí vést. Není
tu neustálé přemlouvání nebo opravování. Je to ponecháno na vás, abyste sami pochopili, abyste sami viděli a vypracovali to.
Jedním z kritérií by však mělo být: „Co jsem udělal pro Sahadža jógu? A co jsem udělal pro Matku?“ Je hodně důležité pochopit
tyto dvě věci. „Jakákoli maličkost, kterou bych mohl udělat pro Sahadža jógu, je důležitá.“ Protože pokud jste inteligentní, vidíte,
že to nejskvělejší, co můžete udělat, je pracovat pro Boha. Je to vůbec ta nejdůležitější věc, kterou si lidské bytosti dosud mohly
dopřát, je to ten nevyšší typ činnosti, jakou kdy lidské bytosti měly šanci podniknout. A jaká je to příležitost... Můžete říct: „Matko,
jsme průměrní, nejsme dobří, nejsme k ničemu.“ Ale byli jste vybráni. To vás vybrali, takže na vás musí něco být. Možná jste ještě
neviděli ten kousek sebe, který odvede tutokrásnou práci pro Boha. Takže to musíte objevit a zjistit: „Proč jsem vybrán do
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Sahadža jógy? Co můžu udělat v Sahadža józe? Co můžu v Sahadža józe vypracovat?“ Toto byste si měli neustále připomínat:
„Já jsem byl vybrán pro Sahadža jógu. Chci Sahadža jógu plně využít.“ Předpokládejme, že někdo třeba nemá peníze, očekává, že
by mu Sahadža jóga měla dát peníze, musí mu dát práci, musí mu dát toto, musí mu dát tamto, musí mít děti, musí mít dobré
zdraví, toto všechno. Očekávání jsou v pořádku, ale: „Co jsem udělal pro Sahadža jógu?“ Toto je další námět k introspekci. Je
velmi důležité vidět, že musíme pro Sahadža jógu něco dělat. Nejsou to peníze, není to práce, není to přemýšlení, není to žádný
druh podpory. Ale jednou z nejdůležitějších věcí je, kolika lidem jste dali realizaci. Musíte počítat. Kolika lidem jste byli schopni
dát realizaci. S kolika lidmi jste mluvili o Sahadža józe. Možná si myslíte, že jste dali nějakým lidem realizaci, oni přišli a ztratili
se. Na tom nezáleží. Oni za vámi nakonec přijdou. Dnes to s několika zkusíte, ztratí se. A zítra znovu. Musíte na tom neúnavně
pracovat. Jak víte, Já ve Velké Británii velmi tvrdě pracuji. Samotný Můj příchod do Velké Británie byl předurčen. Potřebovali Mě,
abych sem přišla, aby „srdce“ lépe pracovalo. Ale srdce je letargické, vy to víte, a letargické srdce se dostává do všemožných
problémů. Po všechny tyto roky však pracuji, každý rok, všechen čas, který jsem mohla věnovat sahadžajogínům, jejich
problémům, Sahadža józe, jejich nejbanálnějším trampotám, na jakoukoli pomoc, kterou potřebovali, na cokoli, jsem se snažila
poskytnout a vypracovat to. Přímo, nepřímo, všem se vám dostalo požehnání. Ale stejně, co s vámi, lidičky, kteří jste nyní jogíni?
Jste svatí. Musíte se podívat na fotografii, kterou mám, velmi zajímavou, která potvrzuje, že jste všichni svatí. Viděli jste tu
fotografii? Ještě ne? Měli byste ji vidět, podejte ji. Ta fotografie je v Mé skříňce, myslím, ano. Všichni jste uznáni za svaté,
Božským, ne nějakým kardinálem nebo papežem. A co všichni tito svatí dělají? Jeden svatý, který byl uznán papežem, který byl
uměle uznán, je tak velkou věcí, že ano? A co vy, kteří jste byli uznáni samotným Bohem všemohoucím? Jste stále zaneprázdněni
svou prací, jste stále zaneprázdnění svými banálnostmi, jste stále zaneprázdněni svými malými životy a rodinkami. Pro svatého,
jak je řečeno v sanskrtu: „Udara čaritanam vasudhaiva kutumbakam,“ pro člověka, který má štědrou povahu, tedy pro někoho,
kdo je svatý, je celý svět jeho rodinou. Pořád se strachujete jen o svou vlastní rodinu? Pak si pořád ještě neuvědomujete svoji
svatost. A svatý se nestrachuje jen o svou vlastní ženu, o své vlastní dítě, o svůj vlastní dům, dělá si starosti o celý svět. Vy,
sahadžajogíni, jste mocné bytosti. Jste velmi mocní lidé. V celém světě jsou problémy, to velmi dobře víte. Není třeba, abyste byli
velcí intelektuálové nebo abyste byli lidé, kteří jsou nějakými politiky a podobně. Musíte však být osobně zainteresovaní na
problémech, které sužují tento svět. Musíte. Nemůžete žít ve svém vlastním světě s tím, že jste svatí: „Teď jsem v Niránandě!“To
není možné. Nemůžete být jen v Niránandě. Je třeba vědět, že musíte žít na tomto světě a vědět o všech problémech tohoto
světa. A musíte o nich přemýšlet, nejen o svých problémech. „Matko, jak jen dokážu udělat toto a jak dokážu dělat tamto?“ Vy se
však musíte starat o celý svět. Musíte myslet na to, co se děje ve světě, jaké jsou ve světě problémy. Jste za to zodpovědní. A
nejen to, musíte se modlit. Ve svých modlitbách musíte říkat:„Matko, vyřeš tento problém.“ Kolektivně, individuálně, musíte svoji
pozornost odvrátit od sebe, od svého malého života a zaměřit ji na mnohem globálnější věc. Pak jste světec. A musíte vědět, že
je to vaše povinnost požádat o Boží pomoc, aby se všechny tyto problémy vyřešily. Je to vaše práce, pro kterou jste vybráni.
Vaše prosba to vypracuje, protože jak víte, Já jsem bez přání. Vy si to musíte přát. Vše, co si přejete, se uskuteční. Ochrana,
náklonnost, milosrdenství Matky je s vámi. Vy se však musíte starat o tento svět a projevit svůj zájem. Nežít jen ve velmi
omezené oblasti a velmi omezeným způsobem. Britové si například teď myslí:„Britové jsou tady, v pořádku. Problémy Velké
Británie jsou naše problémy.“ Ne. Vaše problémy se rozšíří na všechna místa, kde je Sahadža jóga. A vy si musíte dělat starosti o
ně všechny. Teď máme problémy například v Austrálii. A je tu někdo, kdo opravdu dělá potíže. Takže vy se o to musíte postarat,
zatlučte tu osobu botami a dejte to do pořádku. Váš lídr vám musí říct, koho těmi botami zatlouct. A vypracujte to, ať už je to v
Austrálii, ať už je to v Americe, ať už je to v Indii, kdekoli uvidíte, že je problém v Sahadža józe, že je tam útok na Sahadža jógu,
všichni byste na to měli dát pozornost a vyřešit to. A potom jsou tu obecné problémy, jak víte. Víme, že se Amerika teď stává
idiotskou, nebo jak byste to nazvali, takže vy teď musíte dát pozornost na Ameriku. Musíte svou pozornost nasměrovat ven, ne
dovnitř, kdy se strachujete jen o sebe, svou rodinu, svůj dům, své děti. V okamžiku, kdy svou pozornost nasměrujete ven, vaše
domácí problémy se vyřeší, v nejužším kruhu se vyřeší. Musíte svou pozornost zaměřit ven! Nyní zde máme televizi, zpočátku
jsme říkali:„Nedívejte se na televizi,“ protože pro sahadžajogíny to nemělo žádný smysl. Když se dívali na televizi, tak jen chytali
napadení. Teď se však dějí velmi důležité věci, na které se můžete zaměřit. Můžete získat přehled o světových problémech a
můžete si sami říct, na co je třeba dát pozornost. Měli byste si být vědomi své osobnosti, není to osobnost, která může totálně
zabřednout pouze do velmi úzké oblasti zájmu. Vaše osobnost je taková, že by se měla zabývat všemi problémy vesmíru, všemi
problémy, které existují. A budete ohromeni, že vše lze zvládnout velmi kolektivním způsobem. A v této fázi, kde teď jste, se teď
můžete sami přesvědčit, že všichni sahadžajogíni mají nad hlavou vibrace. Chtěli byste se všichni podívat? Tak se podívejte! Vy
všichni, jak sedíte v Ganapatipule. Takže rozprostřete své vibrace. Rozprostřete svou pozornost. Budete ohromeni, že všechny
ostatní hloupé problémy, které máte, ustanou. A teď se podívejte. Nejdřív nechte děti. Jen se dívejte. Vy všichni máte na vrcholu
hlavy vibrace. Nechte je růst, říkám vám, Já čekám jen na to, až vyrostou! Náš postoj k nám samotným by tedy měl být takový, že



jsme si vědomi své vlastní slávy, své pozice, toho, že jsme světci, že jsme se dostali na tu nejvyšší úroveň a že jsme se teď stali
světlem a musíme dávat světlo ostatním. Pokud se podíváte do Bible, Kristus řekl něco velice důležitého – abyste nedávali
světlo pod stůl. A o to jde. Musíte dát světlo na podstavec. A to je ono, musíte položit světlo na hradby citadely, na nejvyšší
místo, abyste ho mohli dát ostatním. A tohle funguje obousměrně, pokud pochopíte, kdo jste, čeho si musíte být vědomi, jaká je
vaše situace, jaké jsou vaše síly, čeho jstev Sahadža józe dosáhli, co Sahadža józe dlužíte a co musíte Sahadža józe dát. Jak vás
Sahadža jóga učinila tak schopnými, tak dobrými, tak krásnými. Jste dost čestní? Chováte se správně? Děláte všechny ty
správné věci, které jsou třeba? Protože pouze vy je můžete udělat. Jste lidé s velmi speciálními energiemi a speciálními kontakty
s duchovním životem. A pokud se začnete chovat jako všichni ostatní, obyčejní, nesmyslní lidé, kteří se omezují na svou rodinu,
své děti, svůj neplodný dřívější život, budete ztraceni. Ztratíte se sami sobě a ztratíte se ostatním. Ty problémy jsou mnohem
větší, než je vám známo. Tohoto pochopení musíte dosáhnout, že Matka z nás udělala jogíny. Jsme světci. A musíme světu
ukázat správnou cestu. Řekla nám, že jsme světlem a že musíme lidem ukázat, jakou cestou se dát, jak se dostat dál. Místo toho
to vypadá, že každý má problém, že se motá ve svém malém bludném kruhu pořád dokola. Jak je to možné? Kolikrát jsem vám
říkala, podívejte se na ty falešné guruy. Nemají žádné vibrace, nevědí nic o Kundaliní, o Sahadža józe. Ale kolik toho dělají! A co
mezitím děláme my? Stále zápasíme sami se sebou a se svými problémy, se svými vlastními představami, se svou sobeckou
malostí a zbabělostí v srdci. A to byste měli pochopit. Vy sami byste o sobě měli rozhodnout. Je to vaše vlastní přání, vaše
vlastní velikost, vaše vlastní ušlechtilost, která se musí projevit. Podívejte se na sebe, čeho jste schopni, co můžete vykonat.
Lidem se snadno říká: „Ach, Matko, tak to už je moc. Nemůžu s tím nic udělat.“ Anebo někdo řekne:„Matko, nemůžu kvůli rodině.“
Anebo někdo řekne:„Nemůžu kvůli dětem.“ Přišli jste do Sahadža jógy kvůli tomuhle? Dala jsem vám realizaci kvůli tomuhle?
Přišla všechna ta požehnání kvůli tomuhle? Takže to upevnění, které musíte udělat, je velmi důležité. Můžete jasně vidět, že to
proto jsme nemohli mít veřejné programy, protože se ve Velké Británii opravdu potřebujeme upevnit. I když žiji ve Velké Británii
už tolik let, lidé Mě tu pokládají za samozřejmost. Protože jsem zde, protože tu bydlím, myslí si, že když zajdou na letiště, mají
vystaráno! „Už jsme vykonali všechno to putování („hadždž“). Jeli jsme na letiště, viděli jsme Matku, hotovo!“ A co z toho, že jste
Mě viděli? Co jsem vám dala? Šíří se vaše světlo? Kolik lidí od vás získalo realizaci? Spočítejte si, kolik lidí se naučilo Sahadža
jógu od vás nebo na základě vašeho života, vaší moudrosti, vašeho chování. Tak to má být, to jsou kritéria. A ne: „OK, poslal jsem
Matce peníze, aby mohla cestovat.“ To nestačí. Když vidíte jakoukoli ženu Mého věku v Indii, chodí o holi, nevystoupí ani na
jediný schod. Indické ženy nemohou kvůli tomu horku, kterým trpěly. Ale Já cestuji, vy víte, jak mnoho cestuji, kolik toho dělám. A
co Moje rodina? Připravila jsem je o svou společnost, připravila jsem svého manžela o svou společnost, každý je prostě beze Mě.
Každý den cestuji a cestuji, víte to velmi dobře. A pracuji tak tvrdě. Někdy jdu spát ve dvě hodiny, někdy ve tři hodiny. Tentokrát
byl se mnou Harsh a viděla jsem, že je úplně utahaný! A Já si řekla, že vy si jen předáváte štafetu. Jsem v Austrálii, v pořádku,
Australané pracují. Pak jsem v Rakousku, i Rakušané pracují A potom si tam užívají! Jsem ve Velké Británii, ok, něco málo se ve
Velké Británii udělá. A pak si všichni pěkně sednou a užívají si. A co Já? Běžím maraton! I vy to tak musíte cítit, co z toho
nakonec Matka má? Co z toho mám? A Já z toho mám toto: Přivedla jsem své děti zpátky do normálních podmínek, vzala jsem
je do království Božího. Musíte dělat to samé. Musíte je vzít do království Božího. Ale pokud jste sami stále jen zapleteni do
svých májí, každý den budete klesat, klesat, klesat a klesat. Můžu křičet, můžu říci cokoli, nepronikne vám to do hlavy, nikdy vám
to nesepne. Všichni zůstanete trčet tam, kde jste, protože nebudete chtít vidět. A v tomto, řekla bych, máte jednu výhodu,
obzvlášť ve Velké Británii. Jste všichni velmi inteligentní lidé. Máte inteligenci, bez pochyby, nejste idioti jak Američané. Jste
inteligentní. Kdysi se z této inteligence stala vypočítavost a vy jste teď ze své vypočítavosti unaveni. Indové se od vás tu
vypočítavost naučili, stali se z nich skutečně prohnaní lidé. Ale vy jste unaveni ze své vypočítavosti, takže teď jste unavení, máte
toho dost, jste utahaní a letargičtí. Při své inteligenci však můžete pochopit, že naše Matka dělá nesmírně významnou práci.
Zapíše se do historie! Každé slovo, které vyřknete, vše, co řeknete, jak se chováte, vše se zapíše do historie! Ne, kolik jste měli
dětí nebo jakou máte ženu, ale co jste udělali pro Sahadža jógu. Zapamatujte si to. Do historie se zapíše vše, co jste udělali, a
vše, čeho jste v Sahadža józe dosáhli. Není to předvádění se. Není to jen nějaká přehlídka. Není to vychloubání se. Není to nic
takového. Ve skutečnosti je to opravdu vysloveně to, čeho jste dosáhli, o to jde, to bude zaznamenáno. Bůh zná přetvářku,
přinejmenším, a Bůh zná nabubřelé povahy. Bůh ví, kde jste a co chcete udělat. Boha nemůžete ošálit, to je jedna z věcí, které
musíte vědět. Když se však snažíte Boha oklamat, klamete sami sebe, svého Ducha, svoji realizaci, svůj vlastní vzestup! Takže si
musíte dát pozor. Jako Matka bych řekla, zkuste velice důsledně provádět introspekci. „Co jsme udělali pro Sahadža jógu? Co
jsme udělali pro ostatní lidi, kteří jsou nestálí? Jaké je naše chování vůči ostatním sahadžajogínům? Kolik míru a lásky a
milosrdenství jsme dali ostatním? Kolik pochopení a tolerance jsme ukázali ostatním?“ Když tady někdo získá jen trochu víc
peněz, začne být tak nabubřelý, začne být tak agresivní, tak neurvalý. Nemohu tomu uvěřit! Jak vás mohou peníze vlákat do
takových špatností? Nejste obyčejní lidé, jste světci, jejichž nohy umyla řeka Ganga. Snažte se pochopit svou slávu. Snažte se



porozumět svým vlastním silám, svému vlastnímu místu, které jako svatí lidé, sahadžajogíni, máte. Stojíte nad všemi svatými,
protože víte jak dát realizaci, víte všechno o Kundaliní, víte všechno o realizaci. Kolik lidí o tom vědělo? Jinak si začnu myslet, že
jsem všechno toto vědění dala nějaké bandě bláznů, která nechápe, jakou to má cenu. Jak řekl Kristus:„Neházejte perly sviním.“
Já si ale nemyslím, že bych udělala tuto chybu. Nemůžu uvěřit, že bych udělala tu chybu, že bych házela perly sviním. To jsem
neudělala. Vy sami se však musíte rozhodnout, kde stojíte, v jaké kategorii. Je naprosto očividné, že procházíme velmi těžkým
obdobím. Je velice důležité, abychom to vybojovali. Mnohem důležitější, než jakákoli válka, ve které jste byli. Je to mnohem
důležitější, než jakýkoli boj, který kdy lidské bytosti vedly. Tento svět nabírá tak strašnou podobu a my ho musíme přetvořit. Je to
obrovský úkol. A vy na tom musíte pracovat velmi upřímně a přirozeně. A Já jsem si jista, že jednou přijde den, kdy se do historie
tohoto světa zapíšou jména sahadžajogínů zlatými písmeny. Jsem si jista, že tomu tak bude. Jsem si jista, že to půjde a vy
všichni toho musíte dosáhnout kolektivně, jako jedna mysl, jako jedno srdce. „Co bych měl obětovat? Co bych měl udělat? Jak
bych měl pomoci? Čím přispívám?“ Ráda bych tyto dny spatřila za svého života. Dnes je tedy den, kdy musíme udělat introspekci.
Takže začneme všichni meditovat? Prosím, zavřete oči. Zavřete všichni oči. Nyní si všichni uděláme meditaci tak, jak ji děláme v
sálech, kde míváme veřejné programy. Především si tedy musíte položit ruku na srdce. Budeme pracovat na levé straně s levou
ruku nataženou ke Mně. Především si teď položte ruku na srdce. V srdci sídlí Šiva, což je Duch. Musíte tedy poděkovat svému
Duchu, že do vaší pozornosti vnesl světlo, protože jste svatí a to světlo, které přišlo do vašich srdcí, musí osvítit celý svět. Tak se
teď prosím v srdci modlete: „Nechť se toto světlo Boží lásky ve mně rozšíří do celého světa.“ S veškerou upřímností a
pochopením, že jste spojeni s Božskýma vše, co si s plnou důvěrou v sebe přejete, se stane. Nyní položte pravou ruku na horní
část břicha na levé straně, na horní část břicha na levé straně. Zde je centrum vaší dharmy. Tady se musíte modlit: „Nechť se
Višva Nirmala Dharma rozšíří po celém světě. Nechť lidé vidí světlo prostřednictvím našeho dharmického života, prostřednictvím
naší spravedlnosti. Nechť toto lidé vidí a přijmou Višva Nirmala Dharmu, díky níž získají osvícení a příznivý vyšší život a touhu
vzestoupit.“ Dejte pravou ruku na dolní část břicha na levé straně. Zatlačte na to místo. Zde je centrum čistého vědění. Zde jako
sahadžajogíni musíte říct: „Naše Matka nám dala úplnou představu o tom, jak pracuje Božské. Dala nám všechny mantry a
všechno čisté vědění, které dokážeme unést a pochopit. Nechť je každý z nás v této oblasti plně zběhlý.“ Viděla jsem, že pokud je
muž lídrem, jeho žena neví ani slovo o Sahadža józe. Jestliže žena ví o Sahadža józe, manžel o ní neví nic. „Nechť jsem mistrem
a odborníkem v tomto vědění, abych mohl dávat lidem realizaci, pomohl jim pochopit, co je Boží zákon, co je Kundaliní a co jsou
čakry. Nechť je moje pozornost více na Sahadža józe než na všech těch světských záležitostech.“ Nyní položte pravou ruku na
horní část břicha. Zavřete oči. Zde na levé straně zatlačte. „Matka mi dala Ducha a jámám svého vlastního gurua, kterým je Duch.
Jsem svým vlastním mistrem. Nechť zde neexistuje žádná mravní nevázanost. Nechť je v mém charakteru důstojnost. Nechť je v
mém chování štědrost. Nechť je zde soucit a láska k ostatním sahadžajogínům. Nechť se nepředvádím, ale mám hluboké
znalosti o Boží lásce a Jeho činech tak, abych lidem, když za mnou přijdou, byl schopen povědět o Sahadža józe a předat jim toto
úžasné vědění s pokorou a láskou.“ Nyní zvedněte pravou ruku na srdce. Zde musíte poděkovat Bohu, že jste cítili oceán radosti,
že jste cítili oceán odpuštění a takovou schopnost odpustit, jakou má naše Matka. Ta schopnost je tak obrovská, jak jsme viděli.
„Nechť se moje srdce rozšíří a obklopí celý Vesmír. A nechť moje láska rozezvučí jméno Boží.“ Srdce by mělo v každém
okamžiku vyjadřovat krásu Boží lásky. Nyní položte pravou ruku na levou Višudhi, do ohybu mezi šíjí a ramenem. „Nebudu se
oddávat klamu viny, protože vím, že je to klam. Nebudu utíkat před svými chybami, ale budu jim čelit a vymýtím je. Nebudu se
snažit nacházet chyby na druhých, ale nechť díky své vlastní znalosti Sahadža jógy jejich chyby odstraním.“ Máme tolik způsobů,
jak potajmu odstranit chyby druhých. „Nechť je můj smysl pro kolektiv tak velký, že se celý národ Sahadžajógy stane mou vlastní
rodinou, mými dětmi, mým domovem, mým vším. Nechť se ve mně plně rozhostí a přirozeně upevní tento pocit, že jsem nedílnou
součástí celku, protože my všichni máme jednu Matku. Nechť se můj zájem dotýká celého světa, abych věděl, jaké jsou jeho
problémy a jak je mohu silou svého opravdového přání řešit. Nechť cítím problémy světa ve svém srdci a všechny je přirozeně
odstraním ze základů, ze základů, z nichž vznikají. Nechť jdu k příčinám všech těchto problémů a zkouším je odstranit pomocí
svých sahadžajogínských sil, svých svatých sil.“ Nyní si položte pravou ruku na čelo. Zde musíte především říct: „Musím odpustit
všem těm, kteří nepřišli do Sahadža jógy. Těm, kteří jsou na okraji, kteří přicházejí a odcházejí, kteří skáčou dovnitř a ven. Ale
především musím odpustit všem sahadžajogínům, protože všichni jsou lepší než já. To já se na nich snažím nacházet chyby,
ačkoli jsem na tom nejnižším místě. A musím jim odpustit, protože vím, že stále ještě musím jít mnohem dál. Pořád ještě jsem
mnohem níž. Musím se zlepšit.“ Tato pokora do nás musí vstoupit. Zde musíte říct: „Nechť pokora v mém srdci v pravém slova
smyslu, ne pokrytecky, vypracuje tento pocit odpuštění tak, abych se poklonil realitě, Bohu a Sahadža józe.“ Nyní si položte ruku
zpět na zadní část hlavy a zakloňte hlavu. Zde musíte říct: „Ó, Matko, ať už jsme Ti dosud udělali cokoli špatného, ať už je cokoli
špatného v naší mysli, ať už jsme Ti ukázali jakoukoli malost, jakýmkoli způsobem Tě trápilia zpochybňovali, prosím odpusť
nám.“ Měli byste požádat o odpuštění. Při své inteligenci byste měli vědět, kdo jsem. Nemusím vám to říkat znovu a znovu. Nyní



Mi v Sahasráře musíte poděkovat. Položte ruku na Sahasráru, sedmkrát s ní zatočte a sedmkrát Mi poděkujte: „Matko,
mnohokrát Ti děkujeme za realizaci. A Matko, mnohokrát Ti děkujeme, že jsi nám dala pochopit, jak jsme úžasní. A mnohokrát Ti
děkujeme, že jsi nám přinesla všechna požehnání Božského. A mnohokrát Ti děkujeme, že jsi nás pozvedla výš, mnohem výš,
než jsme byli. A také Ti mnohokrát děkujeme, že nás podporuješ a pomáháš nám, abychom se zlepšili a napravili sami sebe. A
konečně Ti, Matko, děkujeme, že jsi přišla na tuto Zemi, narodila ses tu a tak těžce pro nás všechny pracuješ.“ Silně zde tlačte a
pohybujte rukou. Nyní dejte ruku dolů. Všichni máte strašně horkou hlavu. A nyní si dejme pořádný bandhan. V bandhanu Matky
přetáhněme levou stranu doprava. Poprvé. Pěkně. S pochopením, kdo jste, jaké máte aury. A teď podruhé. A teď potřetí. A teď
počtvrté. A teď popáté. A teď pošesté. A teď posedmé. Nyní si zvedněte Kundaliní. Zdvihněte si Kundaliní pomalu, velice pomalu.
Zdvihněte si Ji. Poprvé to musíte udělat velice pomalu. Nyní zakloňte hlavu a udělejte jeden uzel. Nyní podruhé. Dělejme to velmi
pomalu a s vědomím, kdo jste, jste světci. Udělejte to pořádně, dobře, ne ve spěchu. Vyzdvihněte ji až k hlavě, zakloňte hlavu a
udělejte tu dva uzly, jeden a druhý. Teď udělejme další. Ještě třetí, musíme udělat tři uzly. Dělejte to pomalu, velice pomalu.
Dělejte to pořádně. Nyní zakloňte hlavu a udělejte třetí uzel. Třikrát. A nyní se podívejte, jaké máte vibrace. Vnímejte své vibrace.
Takto. Ať všechny děti vnímají své vibrace. Dejte ruce takto. Krásné. Dostávám od vás vibrace. Bůh vám žehnej! Velice vám
děkuji. Mohli byste ukázat vpředu tu fotografii, aby lidé viděli, jak jsou svatí? Kde je ta fotografie? Kdo má tu fotografii? Ano,
nechejte ji kolovat, ať lidé vidí, jak jste všichni uznáni za jogíny. Řekla bych, že teď by mohla být večeře a po večeři budeme mít
hudební program. Ano? Dobrý nápad?



1988-0728, Co dělat při každodenní meditaci (4 min)

View online.

19880728 - Co dělat při každodenní meditaci Musíte jít stále kupředu. Když třeba zjistíte, že máte horkou pravou stranu, tak
vystavíte pravou stranu Mé fotografii a levou ruku nasměrujete do éteru. Éter odebírá horko. Ve skutečnosti se vlastně děje to, že
pravá strana dostane vibrace a to horko je tlačeno doleva, až projde ven, do éteru. Toto horko pochází z přehnaného zaměření na
budoucnost. Takoví lidé jsou příliš futurističtí, mají v sobě přílišné horko. A to nadměrné horko musí odejít. Když tohle horko
začne odcházet, budete překvapeni, jak to pomáhá. Máme používat i různé další postupy, pravostranní lidé by však především
neměli používat žádné světlo, vůbec. Neměli by sedět na slunci, měli by se vystavovat svitu měsíce. Měli by číst poezii. Měli by si
přestat natahovat hodinky. Neměli by sledovat čas, měli by dovolit času, aby si jen tak plynul. Měli by se z nich prostě stát velmi
citliví lidé. Měli by zpívat písně oddaného uctívání. Neměli by dělat Hatha jógu. Je tolik věcí, kterým by se pravostranní měli
vyhnout. Byli byste překvapeni, jak taková úprava režimu, zaměřená na jednu stranu jogína, lidem pomohla. Levostranní lidé, jak
víte, jsou ti, kteří jsou poddajní, kteří od druhých mnohé snáší, pláčou a fňukají, kteří jsou neustále na straně poražených. Tito lidé
mají také problémy, protože všechny jejich orgány jsou letargické, a tak mají problémy s letargickým srdcem, letargickými játry, s
letargickými střevy... Vše mají velmi letargické. Všechny tyto levostranné věci mohou být vyléčeny. Oni v sobě mohou mít i různé
badhy, ve smyslu, že jsou někým posednutí. Samozřejmě, někteří mají posednutí i na pravé straně, nejen na levé, jsou posednutí i
na pravé straně. Levostranná posednutí jsou specifická tím, že v těle vytváří bolesti. Cítíte v těle bolest. Pravostranného člověka
nic nebolí, to on způsobuje bolest druhým, je velmi sarkastický, velmi agresivní, trápí druhé. Ale levostranní lidé mají sami bolesti
- tady je píchá, tam je bolí... Levou stranu je tedy třeba vyčistit světlem, jak dobře víte. Dát svíčku před obrázek, levou ruku k
obrázku, pravou ruku na Matku Zemi. Levá ruka tedy přijme světlo, to světlo jí prochází a negativity levé strany odcházejí pravou
rukou, která je na Matce Zemi. Matka Země je tou, která vsakuje všechny negativní síly levé strany. To jsou tedy dvě strany, které
čistíme. Když očistíte tyto dvě strany, můžete použít fotografii. Seďte s oběma rukama nasměrovanýma k fotce, dejte si obě
nohy do vody s trochou soli a nechte vibrace, aby vás pět, deset minut čistily. Pak si otřete nohy, vodu opatrně vylejte do odpadu
a posaďte se k meditaci. Když tohle budete dělat každý den, i jen deset minut, úplně to stačí. Není třeba zacházet do žádných
extrémů. Ráno si musíte udělat bandhan, než půjdete ven. Nechoďte ven bez bandhanu. A pozornost by měla být neustále uvnitř.
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1988-0806, Šrí Krišna púdža, 06/08/1988 (nekontrolováno), Como, Itálie

View online.

Dnes jsme se tu shromáždili, abychom uctili Šrí Krišnu. Je třeba porozumět, jaký význam má příchod Šrí Krišny pro Višuddhi
čakru. Jak velmi dobře víte, jen jednou nebo dvakrát se reinkarnoval Šrí Brahmadéva. Také Šrí Ganéša se znovu narodil jako Pán
Ježíš Kristus. Avšak Višnu tatva - princip Višnua se na této zemi zrodil mnohokrát, stejně jako Bohyně. Oba principy spolu
mnohokrát pracovaly a spolu s Višnuovým principem, pomáhal princip Mahálakšmí lidským bytostem růst. Princip Višnua je zde
pro váš vzestup, kvůli evoluci člověka. Jeho příchodem a prostřednictvím síly Mahálakšmí se život přenesl z úrovně améby na
úroveň lidských bytostí. Pro nás to pracuje spontánně, ale Višnu princip musel projít nespočtem různých inkarnací, aby dosáhl
toho završení. Jak víte, jednou z jeho počátečních inkarnací Šrí Višnua byla například ryba. Vývoj šel dál, až se Šrí Višnu vtělil jako
Šrí Krišna a tehdy dosáhl své úplnosti. Každý si musí uvědomit, že On pracuje na našem centrálním nervovém systému, buduje
ho. Po celou dobu evolučního procesu se náš centrální nervový systém utvářel a tento CNS nám přináší všechno lidské
uvědomění. Jinak bychom byli jako kámen. Právě tímto budováním našeho vědomí krok po kroku, výstavbou rozličných čaker v
nás nám tento Višnuův princip přinesl poznání, že musíme hledat pravdu a nakonec se máme stát sahadžajogíny. Takže tento
princip Šrí Krišny je velmi důležitý, neboť na úrovni, které říkáme Višuddhi čakra, se stáváme úplnými. V tom smyslu, že je-li
Sahasrára pro vás otevřena a vy začnete cítit vibrace, nejste ještě zcela úplní. Pokud byste byli kompletní, byl by to konec
evoluce, protože jestliže by skončila evoluce na úrovní Višuddhi čakry, nepotřebovali byste žádnou Sahadža jógu. Jednoduše
řečeno to znamená, že jakmile je otevřena Sahasrára, je třeba vrátit se dolů k Višuddhi, to znamená k vaší kolektivitě. Jestli to
nepracuje na vaší Višuddhi čakře, Višuddhi čakra není osvícena, nemůžete cítit vibrace. Jak jste mohli vidět včera, hudebníci hráli
v úplně nové dimenzi. Nebylo to jen probuzením Kundaliní, to tam nepochybně také mělo význam. Kundalini se musela vrátit k
jejich Višuddhi čakře. Kdybych to neudělala, jejich ruce by nemohly být tak hbité, nikdy by nepocítili tu sladkost, 'madhuriju' Šrí
Krišny a nedokázali by ji takto projevit. Vše, co vyjadřujete svými prsty a svýma rukama dosahuje nového vědomí - a začne
vytvářet 'madhuriju', líbeznost. Ve vašem umění, ve vaší hudbě, ve vašich gestech, vaše ruce jsou za všech okolností velice
důležité. Jak víte, Višuddhi čakra má význam také pro dalších šestnáct čaker, podpletení, které pečují o naše tváře, uši, nos, oči,
krk. O to všechno se stará Višuddhi čakra. Výsledkem je, že se můžete stát také herci velkého formátu, můžete mít také nevinné
oči, zářící pleť, vaše uši mohou slyšet božskou hudbu, váš nos bude vyjadřovat důstojnost. Stejně tak se změní celý výraz vaší
tváře. Jste-li tvrdá osobnost, vznětlivá povaha, vaše tvář je nepřístupná. Anebo chováte-li se neustále jako žebrák nebo stále
pláčete a škemráte, váš obličej vypadá utrápeně. To všechno se změní, když se dostaneme do středu. Pak budete vypadat
nádherně, přitažlivě, božsky a také a budete mít líbezné rysy. I o zuby a jazyk pečuje Višuddhi čakra. Také vaše špatné zuby se
spraví. Jak jsem říkala, nikdy jsem nebyla u zubaře. Dovedete si tedy představit, že už nebudete muset chodit k zubaři, když bude
vaše Višuddhi čakra v pořádku. Také váš jazyk se napraví. Někteří lidé jsou například velmi sarkastičtí. Nedokážou říci nic
vlídného, stále jen sarkasmus. Jiní si zase navykli na hrubý jazyk. Další jsou svojí povahou žebráci, vyjadřují se tak, jako by o něco
škemrali. Žádná důstojnost, sladkost a někomu chybí sebedůvěra. Někteří dokonce koktají, jiní by za nic na světě nešli na
pódium něco říci. Všechny takovéto nesrovnalosti mizí, jakmile se zlepší vaše Višuddhi čakra. To jsou jen vnější projevy zlepšení
Višuddhi čakry skrze probuzení Šrí Krišny na úrovni Višuddhi čakry. V nás samých ale nastane vnitřní proměna - tím, že se
stáváme svědky. Stáváte se svědky tak, že vše, co vás vyrušuje, dělá vám starosti a způsobuje problém, začnete pozorovat.
Začnete na to vše nezaujatě nahlížet a nenecháte se tím rozrušit. Toto pozorování, postavení svědka má ohromnou sílu. Vše, co
pozorujete bez přemýšlení, se vyřeší. Jakékoliv problémy máte, jakmile se dostanete do stavu svědka, kterému se říká "tatasth",
což znamená, že stojíte na břehu a pozorujete pohybující se vlny, pak budete vědět, jak řešit problémy. Je třeba upevnit váš
postoj svědka, ale častokrát jsem viděla, že lidé musí projít malými obtížemi, aby si tento stav upevnili. Je velmi důležité, že
jakmile vás Kundaliní začne vyživovat ze Sahasráry směrem dolů, postupovat vašimi čakrami a začne vyživovat vaše centra a
pokud musí na úrovni Višuddhi čakry pracovat víc, pokusí se provést vás úskalími. A pak si začnete říkat: „Podívejme, můj život
byl tak nádherný. Dostalo se mi tolika požehnání - a co se nyní stalo?“ Ale toto je ten čas, kdy se musíte stát „tatastha“, musíte se
dostat do stavu svědka. Pokud se stanete svědkem, všechno se zlepší. Řekněme, že pracujete na určitém místě. Jakmile se
stanete svědkem, vaše pozornost se přesune dovnitř a vy začnete pozorovat dění směrem zevnitř ven. Výsledkem toho je, že
přesně víte, co je špatně a díky síle pozorování a skrze ni překonáte svoje problémy. Problémy se vyřeší velmi snadno, když víte,
jak danou situaci pozorovat a nenechat se do ní vtáhnout. Toto je nejlepší stav, 'sakšiswarupatva', dosáhnete jej, když Kundaliní
vystoupá a upevní se spojení a Božské paprsky tudy začnou proudit, aby vyživily vaši Višuddhi. Jméno Krišna pochází ze slova
'kriši', což znamená orat, orat půdu, aby se mohlo zaset. On je Ten, který pro nás zoral půdu v tom smyslu, že nás připravil tak,
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abyste až přijde čas, byli připraveni vyklíčit. Jak už to tak bývá, lidské bytosti si poškodily svou Višuddhi velkým množstvím
špatných věcí. Kouřením, braním drog, tabákových výrobků a jiných. Takže vaše Višuddhi čakra je ve špatném stavu. Jste-li navíc
člověk, který téměř nemluví, nebo naopak mluvíte stále nebo křičíte anebo zvyšujete hlas, dáváte najevo špatnou náladu, také si
poškozujete Višuddhi čakru. Nejdůležitější, co je třeba si zapamatovat, je, že vaši Višudhi máte užívat k vlídnosti, k lahodnému
projevu - k „madhurija“. Chcete-li s někým mluvit, říkejte mu věci příjemně a krásně. Trénujte to. Leckde jsem viděla, že lidé
nejsou zvyklí, nedokážou říct nic milého. Pro ně je adharmické s někým mluvit mile. Domnívají se, že mluví-li s druhým člověkem,
je třeba se ho nějak dotknout. Ale slovně zraňovat druhé není v dharmě Šrí Krišny. On buďto někoho zabil nebo byl k němu vlídný,
nic mezi tím. Buď budete k druhému laskaví, nebo ho musíte zabít. Vy zabíjení vynechejte. Vám nezbývá než být jen laskaví.
Musíte být k sobě navzájem vlídní, obzvláště mezi sahadžajogíny. Musíte být k sobě obzvláště milí. S ostatním lidmi musíte také
jednat mile, jemně jim řekněte, když vidíte, že něco dělají špatně, něco na způsob: „Rozumějte, toto není dobré. Teď jsi přišel do
Sahadža jógy, teď se musíš chovat takto.“ Život Šrí Krišny sehrál ještě jednu důležitou úlohu. Přišel na tuto Zemi po Šrí Rámovi,
který byl také inkarnací Šrí Višnua. V době příchodu Šrí Rámy byli lidé velice nevědomí, o dharmě nevěděli vůbec nic. Jako král se
je snažil naučit dharmě, takže musel být velice vážný. Inkarnoval se jako velice zodpovědný otec, který s vážnou tváří překonává
všechna úskalí a vytváří obraz dobrotivého vladaře. To mělo za následek, že po jeho odchodu se lidé stali velmi vážní a začala
celá ta vážnost v náboženství, začal ritualizmus. Lidé se stali velice přísnými a tato přísnost zničila veškerou životní radost a
ostatní věci. Tato přísnost zapříčinila, že se zrodil bráhmanismus. Idea bráhmanismu se v Indii rozšířila, když lidé spojili
bráhmanství a rodinný původ. Tedy, že právo stát se bráhmanem mají jen někteří. Tak to ovšem vůbec není, bráhmanem se
člověk musí stát. Po realizaci se stáváte bráhmanem a tato skutečnost se ustanovila nejen v době Šrí Krišny, ale i v době, kdy
vládl Šrí Ráma. Protože ani Šrí Ráma nebyl bráhmanem. Pověřil jednoho člověka, aby napsal Jeho Rámájanu. Byl to Válmíki, z
kasty Šidulů. Byl to rybář. Je to veliké překvapení, že požádal tohoto rybáře, aby napsal Jeho Rámájanu, když ještě nebyl
bráhmanem. Ale bráhmana z něj udělal a to v pravém slova smyslu. Pro to, abyste se stali bráhmanem, musíte poznat Brahmu.
Stane se jím ten, kdo poznal Boha, ne ten, kdo se pouze narodí v nějaké kastě. Proto bývají lidé rozčilení a diví se, jak mohou být
bráhmani tak zvrácení a páchat tolik hříchů. Následováním takovéhoto náboženství nebo přísných podmínek se nemůžete
zdokonalit. Pokud sami sebe nazýváte křesťanem, pak na vás musí být vidět jedna věc, a sice že musíte mít nevinné oči. A ráda
bych věděla, kolik křesťanů je takových. Pokud se nezajímají o ženy, usilují o hmotné, o majetek. Takže se nedá říci, že by se z
vás po přijetí křesťanství stal skutečný křesťan. To samé se dá říci o hinduistech. V hinduismu Šrí Krišna řekl, že Duch sídlí v
každém člověku. Nikdy neřekl, že váš původ - vaše kasta - určuje vaše práva. Ale hinduisté věří, že každý má svůj stav
předurčený, každý je sám za sebe, někteří lidé jsou odkázáni být níže, někteří výše ve společnosti. To je přesný opak toho, co říkal
Šrí Krišna, protože On řekl, že Duch je v každém z nás. Sahadža jóga přinesla poznání, že ať už následujete jakékoliv náboženství,
myšlenku či filosofii, ať už následujete cokoliv, všichni se můžete stát realizovanými dušemi. Takže nikdo není víc ani míň. Vůbec
"nejlepší" je domnívat se, že všichni ostatní se mýlí a jedině my máme pravdu. Všichni, kdo tomu věří, mohou být na přímé cestě
do pekla, protože nedosáhli pravdy. Pravda je, že se musíte stát realizovanými dušemi. A nejste-li realizovaná duše, k Bohu jste
se ani trochu nepřiblížili. Musíte vstoupit do království Boha. Sám Kristus řekl: „Musíte se dostat do království Božího, abyste se
mohli znovu narodit." A také řekl: „Když na Mě budete volat Kriste, Kriste, nepoznám vás.“ Řekl to otevřeně a jasně. Varoval vás.
Stejně tak Mohamed Sáhib, který řekl: „Když přijde čas vzkříšení - 'kjámy' vaše ruce budou mluvit.“ A také jasně řekl: „Dokud
nepřijde čas 'kjámy', budete dělat špatnosti, všechno možné. Ale jak nadejde čas 'kjámy', až budete vzkříšeni, už je páchat
nebudete.“ Řekl to naprosto jasně. Nikdo se ale nesnaží něco o čase 'kjámy' zjistit. Jen se snaží odhalovat špatnosti druhých a
mezi sebou bojovat. Zmínil se o tom, že přijde čas vzkříšení: „Čas, kdy budou vaše ruce mluvit" - to je v Sahadža józe. Pak už
nemusíte dělat nic. Podle Mohameda jste se tak stali 'píry'. Jakmile se stanete 'wali', už nemusíte nic dělat, stanete se
'dharmatit'. To je psáno také v indické filosofii prostřednictvím Šrí Krišny: „Stanete-li se 'dharmatit', budete nad vším
náboženstvím.“ Všechna náboženství se stanou vaší nedílnou součástí. Nepotřebujete již vnější náboženství, ta jsou zbytečná.
Je to jasně řečeno. A Šrí Krišna to řekl tak jasně. Zcela jasně - musíte se dostat nad guny, nad vaše dharmy. To znamená, že se
musíte stát osobností, která je zbožná ze své přirozenosti. Nebýt osobností, která je křesťan, hinduista, muslim a tak dál na
povrchu. V nitru se tím musíte stát. Teď vidíte, co tím Šrí Krišna myslel, když řekl: „Jakmile to bude uvnitř vás, pak vám nemusím
říkat - nepijte, nedělejte to a ono.“ Prostě to nebudete dělat. Prostě to neděláte. A víte, že je to tak správně. Tohle a tohle by se
prostě dělat nemělo. Abychom překonali všechny tyto nesmysly pocházející z jednotlivých nábo- ženství, musel přijít Šrí Krišna.
Je to velice důležitá Inkarnace, ale nevím, kolik lidí tomu skutečně porozumělo. Musel přijít, aby ukázal, že vše je 'líla', Božská hra.
Kvůli čemu je třeba být vážný? Proč zabředat do rituálů? Boha si nemůžete zavázat žádným rituálem. Proto přišel na tuto Zemi,
aby vám řekl, že se nemáte pokoušet svazovat se prostřednictvím nesmyslných rituálů. Toto bylo podstatou Jeho učení před
mnoha lety. Toto učil před 6000 lety, ale ať se podíváte na jakékoliv náboženství, všude přetrvává spousta rituálů. Po odchodu



Inkarnací lidé začali zabředávat do rituálů a směšností. Dokonce právě i po smrti Šrí Krišny nevěděli, co si počít. Neboť On řekl:
„Již žádné rituály, nevinně si hrajte, buďte veselí a šťastní tancujte a zpívejte“, to je to, co řekl. Takže co teď? Lidé začali s něčím
novým: „Udělejme z toho romantickou záležitost.“ Lidé vědí, jak všechno dokonale převrátit. Nikdo je v tom nepředčí. Takže z
Pána Krišny udělali velice romantickou osobnost, která prožívá románek s Radhou. Ra-dha: Ra je energie a dha je ta, která energii
živí. Takže Ji ukážeme v romantickém světle, přestože Ona byla samotná Mahálakšmí. Neuvěřitelné - ukazovat Jejich vztah jako
manžela a manželku! Takže se brzy objevili básníci, kteří je zobrazovali jako manžela a manželku a podobné nesmysly. Na
Božské úrovni neexistují žádná manželství. Je to síla, která je potenciální a kinetická síla. Neexistuje takový vztah, který se
pokouší lidské bytosti vykreslit, protože lidé mají tendenci všechny Božské inkarnace stahovat na svou úroveň. Jak jste si jistě
všimli, nejlépe to dokázali Řekové, kteří degradovali všechny velké Inkarnace na svoji úroveň. Stejně tak si ani nedokázali jinak
poradit s Inkarnací Šrí Krišny. Řekli si: „V pořádku, udělejme z něj romantickou postavu. To nám bude vyhovovat.“ A hodilo se to
mnoha špatným lidem. Měli jsme tu Nababa v Lucknow a ten měl 365 žen. Měl ve zvyku oblékat se jako Šrí Krišna a jindy jako
Radha, tančil a říkal: „Teď jsem se stal Šrí Krišnou.“ Takže jsme tu měli hodně guruů, kteří předstírali, že jsou Šrí Krišna hrající na
flétnu a kteří brali ženy jako své gopis a muže jako gopas. Takový nesmysl. Existuje tolik skupin, které fungují tímto způsobem,
jako Brahma Kumari a ostatní. Jeden je Krišna, ostatní jsou gopis a gopas, neuzavírají sňatky a dělají další nesmysly. To je
absolutně absurdní a zvrácené a Šrí Krišnovi to dělá špatné jméno. Šrí Krišna byl Jógéšvara, byl Jógéšvara, byl natolik
odpoutaný, že když jednou Jeho ženy, které byly Jeho síly, a požádaly Ho: „Chtěly bychom jít a uctít jednoho světce.“ On řekl:
„Dobrá, proč tedy nejdete?“ Odpověděly: „Rozvodnila se řeka a my nevíme, jak se dostat na druhou stranu.“ Odpověděl: „Jděte
tedy a řekněte řece, že chcete na druhý břeh uctít jednoho světce a Šrí Krišna řekl, že máš řeko ustoupit v případě, že je Šrí Krišna
Jógéšvara a neměl nikdy žádnou ženu, ukaž nám brod.“ Šly tedy k řece a řekly to tak: „Jestli nemá Šrí Krišna žádné manželky a je
Jógéšvara, tak tě prosíme, ustup.“ Řeka ustoupila a ony byly překvapeny, protože si myslely, že je jejich manžel a on je zatím
stále Jógéšvara, je tak odpoutaný. Přešly řeku a uctily světce. On pak řekl: „A teď jděte nazpět.“ Když šly zpět, zjistili, že je řeka
opět rozvodněná. Takže se vrátily ke světci a řekly: „Jak se dostaneme zpět?“ On se jich zeptal: „Jak jste sem přišly?“ A ony
odpověděly: „Šrí Krišna řekl: Jděte a požádejte řeku - jestliže jsem Jógéšvara, ustup.“ Světec řekl: „Takže jděte a řekněte řece,
jestliže světec vůbec nic nepřijal a nejedl a zůstal naprosto odpoutaný, tak ustup a řeka ustoupí.“ Byly překvapené, protože ho
nakrmily, všechno snědl, úplně všechno. Ale šly k řece a řekly: „Řeko, světec vůbec nic nejedl, byl zcela od jídla odpoutaný a
žádného jídla se nedotkl," a řeka ustoupila. Byly užaslé, protože nevěděly, jak je možné, že snědl všechno a přitom vlastně nejedl
nic? Znamená to, že byl ve stavu 'aswadha', jídlo ho nepohltilo, byl úplně odpoutaný. To je překvapilo. Z lidského hlediska to
vypadá jako lež. Ale není to tak. Ale není to tak, je to skutečnost. On je Jógéšvara a je odpoutaný. Lidé nemohou pochopit Božské
a přemýšlí nad tím, jak je možné, aby měl někdo 16 000 žen a 5 dalších žen a byl přitom stále svobodný? Protože On byl
Jógéšvara. A tím byste se měli všichni stát, být Jógéšvarou. Jste sezdáni, máte děti, mám z toho radost, protože je to příznivé
založit rodinu. Ale neměli byste se do toho příliš zaplést. „Moje rodina, moje dítě.“ Plno lidí, jak jsem viděla, přijde do Sahadža
jógy, vezmou se a ztratí spojení se Sahadža jógou. Protože manželství je pro ně: „Já se nyní těším svojí rodinou. Já se nyní
starám o svoji rodinu!“ Naší rodinou je celý vesmír. Není to jen má vlastní žena a moje děti, ale je to celý vesmír. To je to, na co
Šrí Krišna poukázal svým životem, že celý vesmír je vaší rodinou. Jste vesmírná bytost. Hlásal, že jste vesmírná bytost a musíte
se stát nedílnou částí celku. Jste část a součást celku, mikrokosmos se stává makrokosmem. Toto není žádná přednáška, to se
ve vás musí odehrát, musíte si upevnit svoje kolektivní vědomí. To je dar Šrí Krišny, protože On se v mozku stává Virátou. Máme
v sobě tři identity - v srdci je Šiva, v mozku je Šrí Krišna - Viráta, a v játrech Brahmadéva. Takže máme tři identity. A v žaludku, ve
Voidu, jak říkáte, jsou všechny guru tatvy, všichni velcí učitelé počínaje Sai Náthem, přes Mohameda Sáhiba až po Sai Bábu ze
Širdi. Ti všichni jsou velcí učitelé guru pra- videl, které jsme naposledy uctívali, když jsme byli v Andoře. Jaký je jejich vzájemný
vztah? Jak společně pracují, aby vás povznesli do stavu svědka, což je velmi důležité. Vaše Višuddhi čakra se musí zdokonalit.
Ze všeho nejdříve - jakékoliv pocity viny. Například včera toho zde bylo tolik, řeknu vám, že to už skoro ani nešlo odstranit.
Neexistuje žádný důvod k pocitu provinění. Je to jen móda, jen móda. „Promiňte mi, omlouvám se,“ stále, od rána do večera.
„Omlouvám se.“ Za co se chcete omlouvat? Za to, že jste lidskými bytostmi? Nebo snad, že jste sahadžajogíni? Takže každý by
měl být vlídný také sám k sobě. Stále opakovat: „Promiňte, tohle jsem neměl udělat, tamto jsem neměl udělat", stále se omlouvat
a cítit se provinile škodí vaší levé Višuddhi. A jakmile je poškozena levá Višuddhi, dojde k tomu, že vaše Šrí Krišna tatva se
vytrácí. Pak nevnímáte kolektivitu. Pak nechápete své omyly. Chcete-li se omluvit, omluvte se Bohu, a to úplně stačí. Postavte se
všemu zpříma, všemu, co uděláte špatně a berte to takhle: „Dobře, nevyšlo to, příště si dám pozor a té chyby se vyvaruji.“
Neobhajujte to, nepokračujte v tom, postavte se tomu čelem a řekněte si: „Bylo to špatně, příště to tak neudělám“. A tím to končí.
Nakonec, jste přece všichni světci. Jste realizované duše, stali jste se 'wallis'. Nyní jste se stali 'atmadža'. Máte 'brahmačajtanju',
viděli jste světlo nad svou hlavou, máte důkaz. Nemusím vám vystavovat žádné další potvrzení. Jen vy sami si musíte lépe



uvědomit své postavení, jak to řekl Šrí Krišna: „Musíte si být vědomi sami sebe.“ Nejdřív jste dostali seberealizaci, teď si musíte
být vědomi svého postavení. Pak budete překvapeni, jak se vám rozvine správná pozornost a správné chápání. Je to úplně
prosté. Jakmile zjistíte, že je zapotřebí dosáhnout postavení svědka. Takže vás žádám, pokuste se stát svědky. Díváte-li se na
něco, buďte ve stavu bezmyšlenkového vědomí, to je vaše pevnost. Nepřemýšlejte. Pozorujte krásu kolem sebe, jak se do vás
vlévá. Jen pozorujte, jako tyhle stromy, stojí bez hnutí a dívají se na vás. Všechny jsou zcela klidné, nehýbají se, nedovolí ani
jednomu lístečku, aby se pohnul, dokud nepřijde vánek. Matka přinese vánek. Do té doby budou bez hnutí stát a pozorovat. Jako
tyhle hory, jak stále stojí a vše pozorují a šíří kolem sebe radost a krásu. Přesně takto se musíme stát svědky. Nepotřebujeme
příliš mluvit, nepotřebujeme mlčet, měli bychom být v rovnováze, pozorovat celou hru 'líla'. To je důvod, proč se Mu říká
Líladhara, což znamená, Ten který vyživuje 'lílu' člověka. Nestanete se tak blázny ani podivíny, ale budete cítit radost. Vše, co vás
činí šťastnými, je Višnuovým principem Šrí Krišny. Doufám, že všichni budeme radostní prostřednictvím svého Višnu principu i
nadále stejně tak, jako jsme doposud byli radostní prostřednictvím meditace. Protože když meditujeme, dostáváme se do
bezmyšlenkového stavu vědomí. Jsme-li ve stavu bezmyšlenkového vědomí, jen tehdy můžeme růst, jinak to nejde. Ať zkusíme
cokoliv, nemůžeme růst. Dokud nemeditujete, nedostanete se na úroveň bez myšlenek. Všichni ti, kteří se chtějí uplatnit v
kterémkoliv směru nebo v kterékoliv době, ti kteří se chtějí stát řekněme, velkými umělci, významnými vědci, čímkoliv velkým. V
Sahadža józe je důležité meditovat, jinak se vaše Kundaliní vrátí opět dolů a ztratíte všechno svoje nadání. To je skutečnost,
kterou je třeba sdělit. Vy jste viděli, jak se lidé mění. Ale někdy to může být jen dočasné a Kundaliní spadne dolů, nepostaví-li se k
tomu lidé správným způsobem. Všem vám přeji hodně štěstí při dosahování stavu svědka. V postavení svědka neděláme
nesmysly, kterými bychom chtěli na sebe upozornit, ale stále se pozorujeme. Protože jedině my si vytváříme všechny problémy a
pokud se staneme odpoutanými, dokážeme se na svoje problémy podívat a pak je můžeme vyřešit. Díky Boží Milosti budete
všichni dobře růst, vím to. Musíte dosáhnout tohoto stavu. Za všech okolností, pokud dostáváte požehnání, děláte pokroky,
anebo procházíte těžkým obdobím, musíte vše vidět jako z mořského břehu. Jakákoliv loď, která je připravena vyplout, dokáže
přijmout všechny nádherné plavby ale i skaliska a bouři. Nechť vám Bůh žehná.
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Dnes je cítit taková radost, vypadá to, jako by jí klokotala celá atmosféra, jako by zpívali sami andělé. Zvláštností Hanumána je,
že to byl anděl. Andělé se rodí jako andělé. Jsou to andělé, nejsou to lidské bytosti. Rodí se s andělskými kvalitami. Avšak z vás,
lidských bytostí, se nyní stali andělé. To je velký úspěch Sahadža jógy. Kvality, s nimiž se rodí andělé, jsou patrné už v jejich útlém
dětství. Zaprvé se nebojí lži ani falše. Nedělají si hlavu s tím, co jim řeknou lidé okolo, ani s tím, co v životě ztratí. Pro ně je
pravdou jejich život, dýchají pravdu a nic jiného pro ně nemá význam. Toto je první úžasnou kvalitou anděla. Udělají vše pro
nastolení pravdy a budou chránit lidi, kteří stojí v pravdě. Existuje celá řada těchto andělů, všude. Na levé straně máme gany,
napravo máme anděly. V sanskrtu nebo v jakémkoli indickém jazyce se andělům říká „dévadhút“, vyslanci Boha. Vy jste tedy teď
jako oni, teď jste všichni andělé. Až na to, že vy si nejste vědomi toho, že jste andělé, zatímco oni to vědí už od dětství. Pokud
víte, že jste andělé, všechny vaše kvality začnou zářit naplno a s úžasem zjistíte, jak je pro vás snadné stát za pravdou za každou
cenu, protože jste dostali toto právo, dostali jste výjimečná požehnání a výjimečnou ochranu od Božského. Jestliže jste zastánci
pravdy a stojíte za spravedlivými lidmi a podporujete pravdu, dostane se vám veškeré pomoci a ochrany. Andělé si toho jsou
vědomi, jsou si tím jisti, jsou si tím naprosto jisti. Ale vy ne. Pořád si někdy myslíte: „Možná to tak je, možná ne.“ Pokračujete tím
samým stylem. Věřte mi, vy jste andělé. Máte všechny síly, a jaká máte práva! Lidské bytosti vás nemohou ovládat. V tom
spočívá výjimečnost andělů, kterou světci nemají. Se světci se dá manipulovat, mohou být týráni, lidé jim mohou působit
problémy. I Inkarnacím. Inkarnace to však přijímají, chtějí, aby se jim dělo všechno to pokání, protože chtějí ve svém životě
zrežírovat nějakou událost, aby se mohli projevit dynamičtěji. Kdyby neexistoval Rávana, nevznikla by Rámajána. Kdyby nežil
Kamsa, nebyl by ani Krišna. Takže Inkarnace na sebe berou problémy a bojují se zlem, takže to někdy vypadá, že trpí, ale není to
tak. Andělé jsou však mimořádnou kategorií. Neberou na sebe žádné problémy, jenom je řeší. Pokud se vyskytne nějaký problém,
jsou to andělé, kdo ho vyřeší, jak pro světce, tak pro Inkarnace. Někdy se jim musí říct: „Teď tam ještě neskákej, teprve
připravujeme jeviště, skočíš tam, až ti řekneme.“ Stojí u dveří připraveni tam skočit. Tak dychtiví! Oni jsou pevné veličiny, můžete
se na ně plně spolehnout. Například Šrí Hanumán je, jak víte, anděl, má skvělé schopnosti a velké síly a je Jeho právem je
používat. Je si svého práva plně vědom. Dělá vše velmi zábavně, používá své síly zábavným způsobem. Když například spálil
celé město Lanka, smál se. Natáhl svůj ocas tak, aby jím mohl obtočit krky mnoha rákšasů, a pak si s nimi pohrával, letěl s nimi v
povětří a oni se jen komíhali. Takže toto je andělská hravost, která pramení z jejich sebejistoty, jsou si (svých sil) naprosto
vědomi a jsou naprosto ztotožněni se svou osobností, se svými silami a se sebou samotnými. Tady někdy sahadžajogíni
nechápou, že jsem z vás udělala anděly. Změnila jsem vás ne na světce, ale na anděly, a vy jste tedy stále pod ochranou.
Nemohu vytvářet světce, jen anděly. Světci se stávají svatými vlastním úsilím. Dělat věci bez úsilí je být jako Šrí Ganéša, jako
Kartikéja, jako Hanumán. Stejně tak jste byli stvořeni i vy, stejným způsobem. Takže se snažte pochopit, že to, co o vás říkám, je
pravda. Působí přes vás celá řada podmíněností, i když jste světci. A nevíte, jak roztáhnout svá křídla. Stále někdy cítím, že se
odehrálo znovuzrození a že se lidé stali anděly s křídly, jsou však jako malí ptáčci a létat se teprve musí naučit. Musíte ale získat
sebejistotu prostřednictvím zkušeností, které v Sahadža józe máte. Jak jste včera zpívali o tom, že se kolem vás každý den dějí
zázraky, tyto zázraky dělají andělé a snaží se vás přesvědčit: „Jsi jeden z nás, jen se k nám prostě přidej.“ Takže tu sedí spousta
andělů, tak proč bychom neměli pomýšlet na transformování tohoto světa? A je tu ještě jedna věc, máte schopnost, kterou
andělé nemají, protože andělé nemohou zvedat Kundaliní, neumí to ani je to nezajímá. Andělé tu jsou, aby zabíjeli, pálili,
přemáhali a odstraňovali všechny zlé lidi, kteří jsou kolem vás. Nemohou však nikoho měnit, andělé nemohou transformovat.
Takže vy máte v království Boha větší práva než oni, protože můžete lidem zvedat Kundaliní a můžete dávat realizaci. Vaše lidské
podmíněnosti se vás však stále drží. Například onehdy jsem si vzala prsten a Moje dcera si ze Mě začala dělat legraci: „Teď
musíš pořád všem ukazovat jen tento prst, aby viděli Tvůj prsten.“ Když máme ve světském lidském životě třeba nějaký majetek
nebo moc, například někdo je člověk s jistým postavením, tak je to okamžitě vidět na jeho nosu a rtech, protože jsou zvednuté
nahoru. Ale vy se ty síly, které máte k dispozici, bojíte projevit, bojíte se o nich mluvit a používat je. Představte si, když je tu tolik
andělů, celá Anglie by měla velmi rychle získat realizaci, ale my se pořád ještě pokoušíme zjistit, kdo jsme. Hanumán s tím neměl
problém, protože od dětství věděl, že je anděl a že musí vykonávat práci anděla. Ale protože my jsme se narodili jako lidské
bytosti a teď jsme se stali anděly, je pro nás těžké být dynamičtí jako ostatní andělé. Dokonce i vaše myšlenka, kolektivní
myšlenka, a dokonce i vaše individuální myšlenka je mocná. A také vaše pozornost je mocná. Kvůli vašemu strachu nebo možná
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kvůli vašim podmíněnostem, možná i kvůli egu, které se na vás stále lepí, se pořád držíte těch falešných věcí a ta síla, ta
dynamika se neprojevuje. Můžeme z toho vinit cokoli, můžeme vinit letargii nějaké země, ego nějaké země, vy jste však teď své
země úplně ztratili, nyní jste vstoupili do království Boha. Jste v zemi, která nemá hranice, žádná omezení. Pak by vás všechny ty
podmíněnosti, která ve vás stále přežívají, neměly vůbec obtěžovat, znepokojovat vás nebo vám bránit v čemkoli, co je vaší prací.
Nyní si představte, že Hanumán jako Gabriel musel jít za Marií a říct Jí: „Čekáš dítě, které je Inkarnací. Narodí se Ti Spasitel.“ Byla
ještě panna. Sdělit někomu takovou novinu v době, kdy panovaly takové podmíněnosti, bylo strašné. Udělal to: „Musím to udělat,
tak to udělám. Jestli je to rozkaz, vykonám jej.“ Protože On věděl, že vykonávat příkazy je Jeho přirozenost, je to v Něm
vestavěno. Proto o tom nebude pochybovat. Nebude čekat, dostal příkaz - vykoná jej. Takže v nás musí být velké porozumění, že
víme, že ve svém nitru rosteme. Pokud to ale neprojevujeme navenek, pokud neukazujeme své kvality, pokud je nevyjadřujeme ve
svém životě, ve svých činech, ve svých úmyslech, ve smyslu svého života, pak se Sahadža jóga nebude šířit. Ani vám to moc
nepomůže. Ta práce, kterou musíte vykonat, s sebou nenese žádné problémy. Já mám problémy, vy ne. Vy nemusíte čelit
problémům. Choďte a mluvte s každým, jak to budete cítit. Budou vám muset pěkně naslouchat. Ale i kdyby vám nenaslouchali,
nemohou vám ublížit. Nemohou vám nijak ublížit. Máte opravdu velkou ochranu, nemohou vám bránit ve vaší práci. Příchod do
Sahadža jógy není o tom, co jsme získali, co jsme dostali. Víte, lidé říkají: „Tolik jsme toho pro Sahadža jógu udělali a co nám
Sahadža jóga dala?“ Dala vám seberealizaci. Dala vám status anděla. Když zkusíte dělat cokoli jiného, získáte snad status
anděla? Nezískáte. Sahadža jóga vám dala tento status, takže co ještě chcete? Nikdy dřív to nebylo možné, věřte Mi, bylo to
nemožné. Kdyby to bylo nějak možné, Gjanéšvara by v tak mladém věku neodešel do samádhí a Kabír by neřekl: „Ó Bože, co
mám dělat? Tento svět je slepý.“ Vy tu subtilní sílu tedy máte ve svém nitru. Můžete vypracovat Kundaliní lidí, dokonce aniž by o
tom věděli. Ale když si sednete k meditaci, musíte si připustit: „Já jsem anděl, a protože jsem anděl, nejsem připoután k ničemu
jinému než k práci pro Boha.“ Lidé mají v Sahadža józe stále ještě mnoho připoutaností, viděla jsem to, například jsou připoutaní,
protože jsou ženatí, takže jsou připoutaní ke svým manželkám. A tolik lidí vypadlo právě kvůli připoutanosti ke svým ženám. Pak
jsou připoutaní ke svým dětem. A spousta jich vypadne, pokud budou připoutaní ke svým dětem. Jak jsem vám říkala včera -
všechny sahadžajogínské děti z celého světa jsou i vaše děti. Vy jste rodiče všech těchto dětí. Není to tak, že když vaše dítě spí,
přikryjete jen je. Přikryjete všechny děti. Musíte se starat o všechny děti, které spí. Umíte si představit, že by Hanumán přikryl jen
jedno dítě, kdyby viděl, že více dětí spí odkrytých? Protože On je univerzální bytost. Každé dítě je třeba milovat stejně a pečovat o
ně stejně. Pak tu máme další připoutanosti - majetek, pozice, zaměstnání. Já nemám žádné, takže o dalších nevím, znám jen tu
připoutanost, kterou cítím, když vás vidím, jak plni lásky přicházíte na nádraží, pak se celé Mé srdce promění v oceán, je to prostě
jako vzedmutí velké přílivové vlny, kterou pozoruji. A když vás pak musím opustit, znovu je tu ta vlna, která se vrací jako odliv zpět
do moře. Je to, jako když vidíte Měsíc a moře začíná reagovat na krásu Měsíce, na radost a lásku Měsíce. Pak vidím lásku, tu
lásku, kterou vidíte v hnízdě, ve kterém ptáci krmí svá mláďata. Vidíte tu lásku na obloze a vidíte tu lásku ve svém srdci a jediná
věc, kterou můžete popsat, je ten pocit ohromného oceánu radosti v nitru, která se rozlévá do okolí. Připoutanosti vám nedávají
schopnost radovat se z oceánu. Jestliže stojíte na břehu, jak se můžete těšit oceánem? Musíte do něj skočit. Vy jste však
zakotveni u jiných věcí, tak do něj nemůžete skočit. Přitom jste v naprostém bezpečí. Umíte plavat, zabít žraloka, i jen jediný váš
pohled postačí. Ale protože si toho nejste vědomi, nefunguje to. Je to přesně tak. Viděla jsem, jak se lidé začnou chvástat,
jakmile dostanou nějakou malou pozici, a začnou říkat: „Setkal jsem se s tím a oním, seznámil jsem se s tím a oním, stalo se to a
ono.“ Člověk má chuť se tomu smát. Vy jste však potkali Sahadža jógu, díky které jste vyrostli a získali výživu a stali se tak
úžasnými. S tím vším musíme následovat styl Hanumána. Myslel si, že Slunce je velmi sobecké, protože se snaží lidi spálit,
někdy je moc horko... A ti, kteří uctívají Slunce, jsou také sobečtí. Mají v sobě příliš mnoho ega. Když nějaké slovo z jejich jazyka
vyslovíte špatně nebo nedodržíte jejich zvyky, například držíte vidličku v jiné ruce, než se má - konec! Jste nejhorší člověk na
celém světě, který spáchal ten nejhorší hřích. Všechny tyto malicherné, hloupé představy pocházejí z velmi zvráceného ega. Ego
je tak zvrácené, když si o sobě začnete moc myslet: „Já jsem všechno, já všechno vím.“ „Tento zvyk je ten nejlepší,“ nebo „Tento
koberec je nejlepší.“ „Já, já. Mně se to nelíbí.“ A ty jsi kdo? Kdo tě žádal, aby se ti to líbilo nebo nelíbilo? „Mně se nelíbí toto, mně
se nelíbí ono.“ Na druhé straně se ze sobců vždycky stávají také otroci. Musím říct, že jsem projela země, kde se lidé řídí jistými
normami, které jim diktuje ego. Například umělec. Umělec něco vytvoří pro svou radost, ale každý ho musí zkritizovat. Kritizovat
stylem: „Mně se to nelíbí, ta barva nestojí za nic, to není dobré.“ A vy na tu kritiku máte dokonce profesionály. Ti ani nevědí, jak
pořádně nakreslit tužkou čáru, natož nějaký obraz, ale okamžitě spustí: „Myslím, že... to a ono, víte...“ Napsali o tom knihy,
diplomové práce a vytvořili teorie. Chci říct, že umění je něco, co vám jde ze srdce, ne z mozku. Tak jste zabili mnoho umělců.
Každý, kdo maluje, musí zvažovat, co si o tom pomyslí ostatní. Důsledkem je, že v dnešní době se oceňuje něco naprosto
absurdního a hrubého, něco, čemu chybí jakýkoli subtilní rozměr. Může za to ego, které potlačilo veškerý správný, spontánní
živoucí růst našich myšlenek, našeho umění a našeho života. Myslím, že je to horší než celé to kontaminované životní prostředí



nebo ekologické problémy. Je to lidská mysl, která vytváří tyto dusivé zóny, kde nikdo nemůže nic vyjádřit a kde vládne ten, kdo
má větší ego. „Tuto knihu napsal ten a ten.“ Potkáte se s tím autorem a chce se vám skočit do moře. Ne vše, co je psáno, je Bible
a většina autorů jsou lidé, s nimiž byste se neměli setkat bez klacku v ruce. Takže vše, co vyjadřujeme prostřednictvím svého
oblečení, prostřednictvím vztahu se svými dětmi, vztahu se svým učitelem nebo s kýmkoli, musí být přesně nalajnováno. Musíte
mnohokrát říkat „Děkuji,“ musíte mnohokrát říkat „Promiňte.“ Jsme tedy tak omezeni těmito umělými výrazy, že za chvíli snad ani
nebude vznikat žádné umění. Není tu bohatost. Nejde to, protože je tu strach. Nevím, jestli jste si toho všimli, nebo ne, ale ti, kdo
chodí do muzeí, na všechny výstavy a podobně, si všichni myslí, že jsou výjimeční, že jsou božskými osobnostmi, takže mohou
každého posuzovat. Prostřednictvím Ádžni posuzujeme a to chtěl Hanumán sníst jednou provždy. V Ádžně je pohyb zprava
doleva, který nás nutí projevovat naši takzvanou nesmyslnou osobnost ega. To chtěl Hanumán ovládnout a sníst. Tak jako Já jím
bhúty, tak On možná jedl Slunce. Pro anděly je však důležité vědět, že ve vašem nitru není žádné ego. Existují sahadžajogíni, kteří
říkají: „Matko, já jsem nechtěl dělat moc práce pro Sahadža jógu, protože by mi z toho narostlo ego.“ Mnozí. „Nechci, aby se
projevovalo mé ego.“ Proč chcete, aby vaše ego bylo zničeno? Na co? Pro práci v Sahadža józe, je to tak? Jaký je to bludný kruh -
říkat, že chceme zůstávat v pozadí, aby se nám nerozvinulo ego. Myslíte jen na sebe. A co Sahadža jóga? Takže dnes vládne
trend zůstat raději v bezpečném závětří. To proto, že viděli určité velmi egoistické lidi, kteří byli ohromně zapálení pro Sahadža
jógu, zkoušeli se předvádět, a tak museli spadnout. Takže v Sahadža józe, jak cítím, začal další trend - zůstávat raději v
„bezpečném závětří“. S těmito dvěma trendy Sahadža jóga zanikne. Jestliže tedy víte, že jste andělé, nebudete mít žádné ego.
Každý ví, že má pro nějakou činnost přirozené sklony. Například dnes Mě manžel chválil a říkal: „To jsi dokázala Ty.“ A Já na to:
„Ne, to jsem neudělala Já.“ On řekl: „Jak to, že jsi to nebyla Ty?“ Řekla jsem: „Protože je to v lidech zabudováno od narození. Když
se semínko zasadí do Matky Země, vzklíčí. Stejně tak Kundaliní, přirozeně zabudovaná v lidech, vzklíčí. Jak bych to mohla udělat
Já?“ Ale on řekl: „Takže to udělala Matka Země?“ Řekla jsem: „Ne, je to kvalita Matky Země zabu- dovaná uvnitř, která to udělala.“
Řekl: „A kdo tedy udělal to všechno?“ Řekla jsem: „Souhlasím, udělala to Ádi Šakti. Ale Sahadža jógu nedělá Ádi Šakti. Ona
stvořila v každém člověku tyto síly, které to vypracovávají, ale ne Sahadža jógu. Sahadža jóga funguje prostřednictvím vnitřních
kvalit, které jsou v Matce Zemi a které jsou v semínku. Takže tu jsem... ne jako Ádi Šakti. Jsem tu jako jejich Matka, jako jejich
Svatá Matka, a jako Svatá Matka je vedu. Dá se říct, že jsem jako Matka Země, která způsobuje, že semena vzklíčí.“ Takže pak se
ve vás může rozvinout další odpoutanost - že toto jsou vaše síly, ve vás, které byly jen osvíceny vnitřní přirozeností vaší
Kundaliní. A že vy sami jste zplnomocněni. Všechna ta síla, která je ve vašem nitru, ode Mě jen dostane informaci, že ve vás je, a
to si ověříte sami. Je to jako v zrcadle, Já říkám: „Vy jste tím, podívejte se sami.“ Tak jak bych za to mohla mít nějaké zásluhy?
Takže můžete mít až takovou odpoutanost, že pochopíte, že síly, které máme, máme pro Sahadža jógu. Že tak jako má Matka
síly pracovat pro Sahadža jógu i my máme síly pracovat pro Sahadža jógu. A že tak jako Ona pracuje, i my musíme pracovat. My
však máme připoutanost, která říká: „Matka dělá vše, co my můžeme udělat?“ Ne! Vy to musíte udělat. Tato odpoutanost, kterou
se snažím vysvětlit, je velmi důležitá, že toto musíte udělat vy sami. Není to tak, že to udělá Matka. „Vždyť Matka přece dělá vše.“
Je to pravda, svým způsobem je to pravda, ale vy jste tím nástrojem. Elektřina dělá celou práci, ale tento nástroj musí fungovat.
Takže zdroj tu sice může být, ale nástroj je to, co doručuje zboží. A vy jste ten nástroj, tak jako Hanumán. A vy musíte pracovat,
vy musíte tu práci udělat. Měli bychom toho dosáhnout velmi dynamicky. Další velkou kvalitou Hanumána bylo, že byl velice
bdělý a že byl nad časem. Když sníte Slunce, kde je čas? Byl nad časem. Proto dělal vše velmi rychle. Například teď připravujeme
knihu o Sahadža józe a trvá to už šestnáct let. „Matko, pracuje se na tom, pracuje.“ Pak se snažíme připravit nahrávku o tom, jak
byli nemocní lidé vyléčeni Sahadža jógou. „Děje se to, jde to skvěle, dělá se na tom.“ Pak máme plán jet do Ruska šířit Sahadža
jógu. „Ah, pracujeme na tom.“ Všichni ďáblové už tam dávno jsou, ale andělé mají pořád cosi na vypracování. Jsou velmi trpěliví,
velmi trpěliví andělé. Takže jednou z kvalit Šrí Hanumána je, že byl rychlý. Udělal vždy práci dříve než kdokoli jiný. Každého
předehnal. Bylo v pořádku bojovat u Trafalgaru a vyhrát a porazit Napoleona, ale na poli dharmy a na poli Sahadža jógy lidé, jak
vidím, nechápou význam času. Jsme zpoždění mistři, máme ve zvyku být laxní. „V pořádku, já zavolám. Zjistím to a zařídím.“ To
je jedna z největších chyb, které máme. Musíme se učit od Hanumána. Ráma chtěl poslat vzkaz, tak poslal svůj prsten po
Hanumánovi. Ráma by to nedokázal tak rychle, takže Hanumán šel a udělal to. Pak Ráma potřeboval bylinu sandžívaní, proto Ho
poslal k jedné hoře. Hanumán si řekl: „Na co plýtvat časem a hledat tu bylinu? Bude lepší vzít celou horu.“ A tak přenesl celou
horu. Raději to udělejte rychle, ihned, teď je ten správný čas. A ne: „Příští rok, Matko, uvidíme, víš, po Ganapatipule o tom můžeme
uvažovat.“ Budeme diskutovat, pak se budeme dohadovat a tak dále. To je jedna stránka Jeho povahy, kterou musíme znát. Že
dnes, kdy uctíváme Hanumána, bychom v sobě měli mít tuto bystrou pohotovost. Musí se to udělat hned. Už to nemůžeme
odkládat. Už i tak máme velké zpoždění. Viděla jsem děvčata, která nosívala šatečky, taková malá děvčátka to byla a teď jsou to
dívky na vdávání. Myslím, že budu celý život jenom oddávat sahadžajogíny. Abychom viděli výsledky, musíme se stát rychlými
lidmi. Nemůžeme otálet a spokojeně se zabývat jinými věcmi. Ale pozitivními věcmi, které děláme. Například, je to pěkné, že děti



vyrostly, zahrály takové pěkné drama, byla to pěkná hra a všechno, Mně se to moc líbilo, bylo to velmi dobré pro pobavení všech.
Ale my máme práci, kterou musíme udělat. My musíme udělat tu práci. Takže pozornost by měla být na té práci. A co pro to
děláme? Byla jsem ráda, že z Ameriky přišel návrh, že bychom natočili video a podobně. Pak přijdou překážky: „Jak získáme
peníze, jak to bude?“ Jen začněte, dostanete je. Máte síly. Vše bude správně synchronizováno, jen se prostě pusťte do práce.
Když se však chováte jako lidské bytosti - nejdříve přemýšlíte, pak to naplánujete a pak to zrušíte, tak to fungovat nebude. Ačkoli
Hanumán pořád běhá tam a zpět po Pingala Nádí, je to On, kdo kazí naše plány, protože my běháme po Pingala Nádí místo Něj.
Proto řekne: „Dobrá, ty to tady řídíš? Já tě srovnám.“ Takže On naše plány neustále odsouvá na vedlejší kolej, proto celé naše
plánování selhává. Považujeme za důležité dodržovat přesný čas a další nepodstatné věci, ale nevnímáme důležitost načasování
našeho růstu v Sahadža józe. Musíme mít cíle, musíme mít přesné časy: „Dobře, do té a té doby už toho dosáhneme.“ Ale když si
malinko pospíšíte, bude to lepší. Všechny ostatní věci se dají zvládnout, ale toto je vaše práce, toto nikdo jiný neudělá. Nikdo jiný
to neudělá, toto je vaše práce. Nemusíte řídit vlaky ani letadla, nemusíte se zabývat žádnou admi- nistrativou ani hloupou
politikou, ale musíte dělat Sahadža jógu. Musíte ji šířit, musíte ji dovést na takovou úroveň, aby byla pro lidi viditelná. Už je to
osmnáct let, teď je to devatenáctý rok. Dnes je tedy první den Hanumána púdži. Musím říct, že se musíte odvážit riskovat. Musíte
jít do neznáma beze strachu, kolektivně i individuálně. A nemyslete na to, co by se mohlo stát. Nepůjdete do vězení, nikdo vás
neukřižuje, tím si buďte si jistí. Když přijdete o práci, dostanete další, když práci nedostanete, tak budete na podpoře, ok? Takže
si vůbec nemusíte dělat starosti se zbytečnostmi, kvůli kterým si lidské bytosti dělají starosti Stejně práci dostanou, dělají svou
práci. A je udivující, jak jsou se svou prací spjati. Viděla jsem to ve své rodině, jak jsou lidé spjati se svou prací. Musí tu práci
udělat, musí vstávat brzy, udělat to a ono. Ale vy si nejste vědomi toho, že jste andělé a že toto je vaše práce! Musíte dělat tohle a
nic jiného není důležité. Doufám, že dnešní púdža, to nadšení, to nadšení odvážit se dobrodružství, navibruje vaše Pingala nádí,
aniž byste z toho měli nějaké ego. A tak jako Hanumán i vy uděláte co nejpokorněji svou práci. Hanumán, představte si, dostal od
Síty nádherný zlatý náhrdelník s velkými kuličkami. Jednu po druhé kuličky otevřel a řekl: „Tady není Ráma, co si s tím zlatem
počnu?“ Ona řekla: „Kde je Ráma?“ Otevřel své srdce a ukázal Jí je: „Vidíš, Ráma je tady.“ Když je ve vašem srdci Ráma, nemůžete
mít ego. Takže tolik dynamičnosti a tolik pokory - jaká kombinace! Toto musíte prostě projevovat. Čím více budete pracovat, čím
více se budete prosazovat, tím vám bude jasnější, že pokora je jediná věc, která pomáhá. Poslušnost je jediná věc, která vám
pomůže vykonat vaši práci, a vy budete pokornější a pokornější. Pokud si však začnete myslet: „Já to dělám,“ je konec. Pokud ale
víte, že koná Božské, „Paramačajtanja dělá vše, já jsem pouze nástroj,“ pak ve vás bude pokora a z vás bude účinný nástroj.
Myslím, že to dnes v této zemi bylo velmi zapotřebí a že to bylo správně načasováno. Vše to zorganizovali andělé, aby tu dnes
mohla být tato púdža. Je to dobré pro vás pro všechny. Opravdu musíte jít a mluvit s lidmi z médií. Musíte se setkat s ministry a
jít třeba za princem z Walesu. Setkejte se s dalšími lidmi, sestavte komise, přijďte na to, co můžete udělat. Vložte do toho svou
mysl: „Co máme udělat?“ Ale vy jen opakujete: „Má matka je nemocná, mé dítě je nemocné, můj přítel je nemocný,“ pořád dokola.
Jakmile začnete dělat práci pro Boha, vaše starosti budou převzaty. Už si nemusíte dělat starosti, řeší je někdo jiný. Není to ale
sebepropagace, to ne! Je to propagace kolektivu. Doufám, že dnes jste pochopili subtilní stránku své bytosti, která tu je, která se
projevuje, kterou jasně vidím a která vám všem začne být zřejmá ve vaší meditaci. Uvědomíte si, že ji máte ve svém nitru. To je ta
nejskvělejší věc, která potěší Božské, a Božské se o vás plně postará. Se stejnou sebejistotou jako andělé, jako Hanumán, musíte
jít kupředu a vypracovat to. Nechť vám Bůh všem žehná. Musím říct na adresu ega, že na Západě je opravdovým problémem.
Proč mají lidé tolik ega, více než lidé v Indii... Jedna věc je, že pravá strana, jak jsem vám už mnohokrát říkala, je jako pedál plynu
a levá strana je jako brzdový pedál. Pokud řízení neovládá Múladhára, pokud brzda není v pořádku, je přirozené, že nelze ovládat
plyn. Takže v podstatě by se měla napravit Múladhára, musí se dát do pořádku. Měli byste na tom tvrdě pracovat. Jakmile budou
v pořádku vaše brzdy, pak nic z toho, co děláte pro Sahadža jógu, vám nedá ego a ego vás už nebude moci ovládat. To je velice
důležité, zejména na Západě, kde chápání příznivosti a svatosti je opravdu nebezpečně pokřiveno. Takže toto je síla jakéhokoli
anděla, která v nás musí být plně ustanovena, pak ta síla bude pracovat, dá vám rozlišování a stav bez ega. Doufám, že dnes se
ve vás obě tyto věci natolik vypracují, že opravdu začnete být realizovanými dušemi, plnými naprosté sebedůvěry, kterým říkám
andělé moderního věku.
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..se zavázanýma očima. Musíte mít ale otevřenou mysl - jako vědci - k pochopení toho, že jsme ještě neobjevili úplnou pravdu.
Žijeme v relativním světě, a proto máme problémy. V těchto dnech čelíme tolika problémům, máme tu ekologické problémy,
problémy s drogami, choroby, tohle, tamto. A jako bychom cítili, že tu existuje jakási ničivá síla, která pracuje, děláme si kvůli
tomu opravdové starosti a ti, kteří rozumí tomu, k jaké devastaci může dojít, se bojí. Příčina všech těchto problémů je velmi
jednoduchá, a pokud se podíváme do svatých písem všech náboženství, všechna mají jeden společný znak. Jejich společný znak
- všechna říkají v podstatě jednu věc, říkají, že musíte hledat to, co je věčné. Hledejte to, co je věčné! Nepovažujte za
samozřejmost, že to máte. Hledejte to, co je věčné a to, co je přechodné, by se mělo používat pouze ve svých omezeních a
porozumění. Zde jsme se vydali špatnou cestou, protože jsme se příliš strachovali o přechodné věci a vůbec jsme se nezajímali
o to, co je věčné. Přechodné věci jsou přechodné, protože v sobě mají zabudovanou vlastnost, že se zničí. Proto jsou přechodné,
protože jinak by byly věčné. Tato zabudovaná vlastnost v přechodných věcech přináší všechny možné druhy problémů. Když se
podíváme na tyto problémy, musíme se ohlédnout a vidět, jak může přijít řešení pomocí hledání věčného. Ve všech
náboženstvích se říká, že se musíte znovu narodit. To znamená, že naznačují, že musíme mít víc - širší rozměr, stav, ve kterém
jsme více probuzení, nebo větší rozměr vědomí. Neoznačovat se jako „my jsme znovu narození“. Pokud se chcete pouze takto
označovat a žít v ignoranci, kdy slepec následuje dalšího slepce, nevypracuje se to. Musíte přijmout, že doposud jsme nenašli to,
co je absolutní a pro nalezení tohoto absolutna musí dojít k druhému zrození. Žádný druh umělého křtu to nevypracuje. Naši
otcové byli pokřtěni a jejich otcové byli pokřtěni a nás křtili a křtili a křtili. V každém náboženství mají nějaký druh umělého křtu,
ať už jde o hinduisty, křesťany, muslimy, všichni mají něco. Ale nikdo z nich nepřinesl nic nového a tato obnova musí nastat, a
kvůli ní musel Stvořitel vytvořit něco velikého uvnitř nás. Když vidíme naši civilizaci, uvědomíme si, že je s ní něco špatně,
musíme vědět, že tento vnější růst je jako strom rostoucí směrem ven. Musí být ale vyživovány kořeny, musíme znát kořeny. A
toto je znalost o kořenech. Všechno, co řeknu, musíte teď brát jako hypotézu. Neberte to jako samozřejmost. Je to hypotéza.
Pokud to bude fungovat, musíte to ve vší upřímnosti přijmout. Říká se, Jung to řekl zcela jasně, že musíte získat svou
seberealizaci, díky kterému budete mít kolektivní vědomí, nový rozměr vašeho vědomí. Také říkáme, že jsme všichni bratři -
dobře, všechny země jsou jedno, Bůh stvořil jeden svět, mluví o Organizaci spojených národů a o všech těchto věcech, ale oni
nejsou. Když se něco stane, zjistíte, že začnou zmatkovat. Proč? Proč to tak je, že nevidíme tuto jednotu v lidech, kteří o ní mluví?
Proč nedokážeme cítit mír, o kterém hovoří? Mají mírové nadace a mají všechny druhy organizací, mluví o velkých, velkých
věcech, ale přesto zjišťujeme, Že ti, kteří je provozují, v sobě žádný mír nemají. A pomocí zdánlivých věcí nemůžeme vytvářet
skutečnost. Proto si musíme uvědomit, že nastal čas, abychom se podruhé narodili. Pokud chceme, aby náš život měl smysl, náš
lidský život, musíme se podruhé narodit. Pokud se nedokážeme podruhé narodit, mrháme svým životem, který nemá žádnou
cenu. Tedy druhé narození je - řekla bych, že v Indii, v sanskrtu, nazýváme podruhé narozenou osobu „vijaha“ - je podruhé
narozená. A ten, kdo se znovu narodil, je také nazýván jako „vijaha“, Seberealizovaný. Člověk, který se znovu narodil, je „vijaha“.
Také ptákům se říká „vijaha“, protože pták byl nejprve vajíčkem a potom se podruhé narodil a tímto druhým narozením se z něj
stává skutečný pták. Nejdřív vajíčko, potom pták. Tento druh druhého narození se musí odehrát uvnitř nás. Zkuste cokoli jiného -
přednášky, kázání, dělejte všechny druhy věcí, které lidé dělají - nebude to fungovat. Protože tohle je živý proces živé energie
Boha. Živý proces pracuje spontánně, jako semínko, stačí ho jenom vložit do Matky Země a začne klíčit samo od sebe. Klíčí -
nedokážete říci jak, protože v Matce Zemi je potenciál a semínko má v sobě zabudovanou sílu. Tím samým způsobem je to
zabudováno i v nás. Tedy Sahadža jóga - „saha“ zna- mená s, „ja“ znamená vrozená - je to právo být sjednocen s Božskou silou,
která je všepronikající. A když mluvím o všepronikající síle Božské lásky, lidé mohou říkat, že Matka mluví o něčem, v co
nevěříme. Věříte v to nebo ne - je to tak. Podívejte se na tyto květiny, je to zázrak. My nedokážeme vytvořit jedinou květinu! Kdo
dělá tuto práci? A ten výběr - růže budou mít růže, jasmín bude mít jasmín, chryzantémy budou mít chryzantémy. Kdo dělá tuto
volbu? Tato Božská síla, která je velmi jemná a všepronikající. Pouze po získání realizace dokážete tuto sílu cítit jako chladný
vánek Ducha svatého, protože tato síla je Duch svatý. Tato síla je ta, kterou v sanskrtu nazýváme Brahmačajtanja. Tato síla
působí a vypracovává všechny tyto úžasné věci. V evolučním procesu jsme dosáhli lidského stádia. Abychom toho dosáhli,
musíme jít trochu dále. Je to velmi jednoduché, jde to udělat velmi snadno a nezabírá to téměř žádný čas. A musím říci, že žádné
množství diskuzí nemůže toto dění vyvolat, musí se to vypracovat ve vás. V důsledku toho sami znáte tolik věcí v tomto osvícení,
a v tomto osvícení víte, co je absolutní a co ne. Svým způsobem můžeme říci, že se z vás stanou světci. Světci, kteří se nevzdají
své rodiny, domů, čehokoli. Žijí, jak ve svém postavení žít musí, se svou rodinou, se vším, ať je to cokoli. Kdyby se Kristus narodil
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v bohaté rodině, žil by jako král v naprosté odpoutanosti. A pokud by se narodil v chudé rodině, jak to doopravdy bylo - On žil jako
syn tesaře. Protože taková osoba není k věcem vůbec připoutaná a nezatěžuje se tím, co je důležité pro jiné lidi. Co je pro
takovou osobu nejdůležitější, je blaho ostatních. Stará se o jejich blaho. A toto blaho nevzniká penězi, nebo sladkou mluvou, ve
skutečnosti vzniká skrze schopnost vnímat vibrace, kterou má. Takový člověk má tak nevinné oči, že jediný pohled tohoto oka
dokáže zázraky. Tedy skrze probuzení Kundaliní se lidé úplně vyléčili z rakoviny a z mnoha jiných chorob. A pro vaši informaci, na
univerzitě v Dillí jsou tři doktoři, kteří získali svůj doktorát z medicíny pomocí závěrečné práce na tato tři témata: první s fyzickými
schopnostmi v Sahadža józe, druhý s epilepsií vyléčenou pomocí probuzení Kundaliní a třetí s psychoso- matickými chorobami.
Psychosomatické choroby v sobě zahrnují tolik chorob, které jsou považovány za nevyléčitelné, jako je Parkinsonova choroba,
rakovina, AIDS. A tak získali doktorát z medicíny. Jak víte, v Americe existuje zákon, že nikdo nesmí léčit bez povolení vašich
asociací. Ale vy neděláte nic. Ve skutečnosti vaše Kundaliní sama stoupá, je to vaše vlastní síla, která stoupá! A vy se prostě
vyléčíte. A zítra vám řeknu, jak se vyléčíte, jak to funguje fyzicky, mentálně, emocionálně a duchovně a jak se z vás stane jiný
člověk, mimořádná osobnost, která je obdařena kolektivním vědomím, která je schopna cítit centra jiné osoby a svá vlastní
centra, která dokáže zvedat Kundaliní dalšímu člověku. Toto všechno se vám může přihodit, může se z vás stát tak silná osoba,
jak bylo popsáno ve svatých písmech. Takže dnes prozatím zvažte získání vaší seberalizace. A zítra vám tedy řeknu, jak mohou
být vyléčeny tyto choroby, pokud posílíme a vyživíme tato centra probuzením Kundaliní. Mluvit o Sahadža józe a Kundaliní je
velmi snadné a může to dělat každý. Ale to nejdůležitější je získání seberealizace. Musela jsem mluvit na různých místech a
musela jsem udělat tisíce přednášek. Ale to je k ničemu, protože pomocí přednášek seberealizaci nezískáte. Toto poznání je
nekonečné, ale stejně jako stačí stisknout jeden vypínač pro rozsvícení těchto světel, stejným způsobem je to zabudováno ve
vás. Je to jediná věc - musíte to získat a musíte cítit tuto všepronikající sílu. Myslím si, že teď bude nejlepší nápad získat tuto
zkušenost. Pokud máte nějaké otázky, můžete je sepsat a dát nám je. Doufám, že zítra se mi podaří všechny je zodpovědět.
Doufám tedy, že chcete nejprve získat seberealizaci. Je to tak v pořádku? Myslím si, že lidé, kteří jsou hodně vzadu, by mohli přijít
blíže, to bude nejlepší, na tuhle stranu. Dnešek je velmi dobrý den, Den otců je den našeho Stvořitele. Může sem někdo přijít
ukazovat? Dobře. Musíš ukazovat, kam pokládat ruce a tak. Velmi jednoduchá věc je, že si nejdříve musíte sundat boty, protože
Matka Země nám velmi pomáhá tím, že z nás vytahuje naše problémy. Je to velmi jednoduchá technika, nemusíte toho dělat
moc. Ale hned na začátku existuje jedna podmínka, nesmíte mít vůbec žádné pocity viny ohledně čehokoli. Zapomeňte na
minulost a prosím, neciťte se provinile. Prosím, neciťte se vinni. Zapomeňte na minulost. Musíte o sobě smýšlet velmi hezky,
protože musíme vstoupit do Království božího. A neměli bychom se obviňovat. Ostatně, jsme lidské bytosti, nejsme Bůh. A pokud
jsme se dopustili nějakých chyb, Božská láska má sílu to všechno rozpustit. Proto prosím, smýšlejte o sobě hezky. Je velmi
důležité nemít pocity viny. V současnosti je velmi moderní cítit se provinile pro nic za nic. Konec konců, pokud byste udělali něco
opravdu vážného, seděli byste ve vězení, nebyli byste tady. Proto prosím, neodsuzujte se. Prosím, neodsuzujte se a važte si sami
sebe. Další podmínka je, že musíte odpustit všem, protože zapomenete na minulost. Myslím si, že to je poměrně těžké. Zjistila
jsem, že na Západě, kdekoli jsem měla program, vždycky jsem musela dohlédnout na to, aby všichni odpustili. Ale logicky - co
děláme? Ať už odpustíme či nikoli, ve skutečnosti neděláme nic, nebo ano? Tedy proč přemítat nad něčím, co vás tak akorát
zatěžuje? Pokud neodpustíte, nahráváte tím do nesprávných rukou. Proto prosím, pokuste se odpustit všem. Prostě odpusťte,
úplně jednoduše. Prostě řekněte, odpouštím všem. Musíte to říci ve svém srdci. Prosím, odpusťte. A nepřemýšlejte nad tím,
komu musíte odpustit. Úplně to vypusťte z mysli. Nedovolte žádné vzpomínce, která způsobuje, že jste nešťastní, aby ve vás
setrvávala. Dobře. Co se týče vašeho přístupu, toto jsou dvě jediné věci, které musíte udělat, Musíte vědět, že všechno je ve vás
zabudováno, je to vaše vlastní a samo se to vypracuje. Takže nemusíte do toho vkládat příliš úsilí, jediné, co bych vám chtěla říci,
je způsob, kterým můžete zvedat svou vlastní Kundaliní, a jak musíte vyčistit svá centra, což je velmi jednoduché, dokonce i dítě
to zvládne. Ze všeho nejdříve musíte dát levou ruku směrem ke Mně, takto, protože levá ruka symbolicky naznačuje, že si
přejeme získat seberealizaci. Proto pouze položte svou levou ruku směrem ke Mně, prosím, všichni. Pouze dejte levou ruku ke
Mně. A obě nohy položte, každou zvlášť, na zem, protože toto jsou dvě síly, levá a pravá síla, o kterých vám řeknu zítra, co to
přesně je. Teď položte levou ruku takto. A pravá strana představuje akci. Tedy pravou rukou se musíme dotýkat našich různých
center, abychom uvolnili všechny případné bloky. Nejdříve položte pravou ruku na srdce. Nyní vám to ukážu, potom budete
muset zavřít oči a udělat to samé. Tedy nejdříve položte pravou ruku na srdce. Toto je centrum, kde přebývá Duch. Duch - Átma.
Nyní položte pravou ruku níže, na levou část břicha. Pracujeme na levé straně. Proto ji položte na levou stranu, pravou ruku. Toto
je centrum vašeho mistrovství, mistrovství, které je vytvořeno mnoha proroky, kterým ovládnete umění božské lásky, díky které
se stanete svými vlastními mistry. Potom musíte tuto ruku přesunout na levou stranu podbřišku. A tady leží centrum čistého
vědění, čistého vědění, které se projevuje skrze váš centrální nervový systém. Stane se vaším vlastním věděním, protože budete
cítit chlad, horko, budete vnímat dobré a špatné. Potom opět musíte přesunout ruku na břicho a znovu na srdce. Potom musíte



položit pravou ruku na ohyb krku a ramene a umístit ji jak jen to bude možné, směrem k páteři. A otočte hlavu doprava. Stav
tohoto centra zhoršují pocity viny. A to je velmi nebezpečné, protože pokud je toto centrum v nepořádku, můžeme dostat takové
hrozné nemoci, jako je angína, spondylitida a také se tak do naší mysli dostávají negativní myšlenky. Proto prosím položte
pravou ruku na ohyb ramene a krku a natočte hlavu doprava. Nyní položte pravou ruku přes čelo, skloňte hlavu a zatlačte na obě
strany. Toto je centrum odpuštění. Nyní přesuňte pravou ruku dozadu, na zátylek. A položte do ní hlavu, zakloňte ji. Na tomto
místě musíte žádat o odpuštění bez pocitů viny, aniž byste počítali své chyby. Potom napněte ruku. Teď napněte ruku prosím. A
střed dlaně položte na vrchol hlavy na místo, které jste měli v dětství měkké, takzvanou oblast fontanely. Silně zatlačte, propněte
prsty, skloňte hlavu a zakružte kůží na hlavě sedmkrát ve směru hodinových ručiček, velmi pomalu. To je vše. Musíte kroužit
velmi pomalu. Sedmkrát. To je vše, co musíte udělat. Teď prosím zavřete oči. Můžete si sundat brýle. Pohodlně se usaďte, a
dokud vám neřeknu, neotevírejte oči, protože vaše pozornost musí směřovat dovnitř. Proto prosím, neotevírejte oči. Nenastane
žádný problém, nebude se dít nic směšného, jak se někteří lidé bojí, je naprosto jemný pohyb Kundaliní, dokud nezačnete cítit
chladný vánek vycházející z oblasti fontanely. Také začnete cítit tuto všepronikající sílu chladného vánku. Toto je začátek, ale
později budeme muset dát toto spojení do pořádku. Tedy prosím, dejte ruku směrem ke Mně a zavřete oči a položte pravou ruku
na srdce. Tady si ve svém srdci musíte říci, nebo se zeptejte Mě na velmi důležitou otázku. Můžete mi říkat Šrí Mátadží nebo
Matko, jakkoli vám to vyhovuje. Prosím, zeptejte se třikrát: „Matko, jsem Duch?“ Prosím, zeptejte se třikrát. A pokud jste Duch,
jste také svůj vlastní mistr, svůj vlastní průvodce. Proto prosím přesuňte pravou ruku na břicho a silně zatlačte. Tady se Mne opět
třikrát zeptejte: „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Položte tuto otázku třikrát. Teď přesuňte ruku na podbřišek na levé
straně. Zde se nachází centrum čistého vědění. Nemohu vás ale nutit. Respektuji vaši svobodu. Musíte o to požádat ve své
svobodě a slávě. Tedy prosím řekněte: „Matko, prosím, dej mi čisté vědění. Přeji si mít čisté vědění.“ Musíte o to požádat.
Řekněte to šestkrát, protože toto centrum má šest okvětních lístků. Během toho, co to říkáte, vaše Kundaliní začíná stoupat a
proto musíme otevřít centra, která se nacházejí výše. Proto zvedněte ruku, pravou ruku, a položte ji na břicho a silně zatlačte. Zde
nyní musíme pomoci tomuto centru, aby se otevřelo. Proto s naprostou sebejistotou řekněte desetkrát, musíte naprosto
sebejistě říci desetkrát: „Matko, jsem svým vlastním mistrem.“ Prosím, řekněte to. Matko, jsem svým vlastním mistrem. Teď
zvedněte ruku na srdce, kde se nachází to nejdůležitější centrum, protože v něm přebývá Duch. Nejste toto tělo, nejste tato mysl,
nejste tento intelekt, nejste tyto předsudky, nejste toto ego, jste čistý Duch. Tady se zeptejte, tady to musíte říci dvanáctkrát,
dvanáctkrát s naprostou sebejistotou, tu největší pravdu o sobě: „Matko, jsem Duch. Matko, já jsem Duch.“ Musíte vědět, že
Božské je oceán lásky a milosrdenství. Je to oceán blaha a radosti. Ale především, je to oceán odpuštění. Nemůžete se dopustit
chyb, které nelze rozpustit v oceánu odpuštění. Přesuňte pravou ruku na ohyb ramene a krku a silně zatlačte. Hlavu natočte
doprava. Tady s naprostou sebejistotou řekněte šestnáctkrát, šestnáctkrát: „Matko, já nejsem ničím vinen.“ Prosím, mějte v sebe
důvěru a řekněte to: „ Matko, já nejsem ničím vinen.“ Všechny ty názory, že jste hříšníci, že jste tohle, prosím, zapomeňte na to!
Je to celé nesmysl! Jste lidská bytost a musíte se stát seberealizo- vanými osobnostmi. Tak to je. Proto prosím řekněte
šestnáctkrát: „Matko, nejsem vůbec ničím vinen.“ Jak jsem vám již řekla, ať už odpustíte či nikoli, nic neděláte. Je to jen mýtus.
Proto byste měli odpustit, protože pokud neodpustíte, nahráváte tím do špatných rukou kvůli tomuto mýtu. Myslíme si, že jsme
neodpustili, jak můžeme odpustit - je to poměrně těžké. Ale není na tom vůbec nic složitého. Nyní prosím položte pravou ruku
přes čelo, položte ji přes čelo a skloňte hlavu a zatlačte na obou stranách. Zde je centrum, kde musíte odpustit. Proto prosím, z
celého srdce, z celého srdce prosím odpusťte všem. Prosím, z celého srdce, jinak se to nevypracuje, nedostanete seberealizaci,
Kundaliní se u tohoto centra, které je velmi důležité, zastaví. Prosím, prosím, odpusťte! Odpusťte všem, žádám vás znovu a
znovu, prosím, odpusťte všem, velmi důležité! Myslím si, že to je největší překážka, které jsem čelila. Nyní přesuňte ruku na
zátylek a položte do ní hlavu. Tady musíte říci: „Ó, Božské, pokud jsem se dopustil nějakých chyb, prosím, odpusť mi.“ Ale bez
pocitů viny, nepočítejte své chyby. Je to pro vaše uspokojení. Prostě řekněte: „Pokud jsem se dopustil nějakých chyb, prosím,
odpusť mi!“ Ze srdce - není důležité kolikrát. Teď prosím propněte ruku, levou ruku položte směrem ke Mně. Propněte ruku a
opatrně prosím položte střed dlaně na oblast fontanely, nebo také na místo, které bylo ve vašem dětství měkké. Střed dlaně.
Propněte prsty co nejvíc. A nyní pohybujte velmi pomalu kůží na hlavě, velmi pomalu, ve směru hodinových ručiček, velmi
pomalu, ve směru hodinových ručiček, sedmkrát. Tady vám opět nemohu seberealizaci vnutit. Nemohu vám to vnutit. Proto
musíte říci: „Matko, prosím, dej mi mou seberealizaci.“ Nemohu obejít vaši svobodu. Proto to prosím řekněte sedmkrát, rukou
kružte velmi pomalu, tlačte na hlavu, kružte kůží na hlavě, s propnutými prsty. Dělejte to prosím opatrně! (Šrí Matadží fouká do
mikrofonu.) Nyní prosím položte ruce zpět a otevřete oči. Bez přemýšlení se na Mě dívejte - můžete to udělat! Pouze se na Mě
dívejte, bez přemýšlení. Nyní dejte pravou ruku takto a skloňte hlavou a vyzkoušejte, zda cítíte chladný vánek vycházející z vaší
hlavy. Někteří lidé mohou cítit trochu vycházejícího tepla, to je v pořádku, protože teplo musí odejít jako první. Teď položte ruku
směrem ke Mně, skloňte hlavu a vyzkoušejte, zda odtud vychází chladný vánek. Už se to velmi zchladilo, ale nepo- chybujte o



tom, jenom vnímejte. Někdy to vychází poměrně vpředu, ale pokuste se ji dát k hlavě, ale ne na vrchol, nad něj, a potom jí
zvedejte výš, a vnímejte, zda vychází chladný vánek. Nyní vraťte pravou ruku zpátky prosím. A znovu vyzkoušejte, zda vychází
chladný vánek. Nebuďte zklamaní, pokud to necítíte, vypracuje se to. Nezneklidňujte se, jenom pozorujte! Nyní zvedněte,
zvedněte takto ruce k nebi, zakloňte hlavu. A tady se třikrát zeptejte, položte jednu z těchto otázek: „Matko, je toto chladný vánek
Ducha svatého? Matko, je toto všepronikající síla Božské lásky? Matko, je toto Brahmačantajna?“ Položte tuto otázku třikrát.
Jakoukoli z nich, pouze ji třikrát položte. Teď vraťte ruce zpět prosím. Vidíte, nefouká žádný vítr. Stromy jsou potichu, jen nás
sledují. Ale vy v ruce cítíte vánek a také jste jistě cítili vánek vycházející z hlavy. Ti z vás, kteří jste cítili chladný vánek vycházející
z hlavy, z oblasti fontanely nebo z konečků prstů, můžete prosím zvednout obě ruce? Zvedněte je výš prosím! Ach, Můj Bože! V
podstatě celé San Diego to cítilo! Ohromné místo! Děkuji vám, děkuji! Ať vám Bůh žehná! Neprobírejte to spolu, protože je to
mimo myšlenky. Jste v bezmyšlenkovém vědomí. Ale zítra, až se vrátíte, znovu se na to zaměříme, abych tak řekla, spojení se
musí pořádně upevnit. Proto tu zítra budete a také doufám, že bude navazující program. Musíte vědět, že za toto nemůžete platit.
Musíte vědět, že o tom nelze přemýšlet. Prostě se to děje a je. Užijte si tuto noc a každou noc a každou chvíli v životě! Ať vám
Bůh žehná! Ať vám všem žehná Bůh! Co říká? Ať to sepíší, otázky probereme později, zítra ráno, až zítra přijdeme, protože, jak
říkám, ať jdou dnes domů, a až se zítra vrátí, uvidíme. Nechte je dnes jít. Proto navrhuji, abyste šli domů, jen zdůrazňuji, nemluvte
o tom, buďte v tichosti. Právě se stalo něco, co jste hledali, a ono se to vypracovalo, ale musíte pochopit všechno, co s tím
souvisí, dostane se vám veškerého vědění. Budete znát celou záležitost. A zítra se s vámi setkám, strávím s vámi více času,
začnu mnohem dříve a správným způsobem. Doufám, že si užijete tento nový život, který vám nyní začíná a proměnu, která se
odehraje. Budete sebou ohromeni! Naprostá proměna! Zítra o tom budeme mluvit více. Ať vám všem Bůh žehná! Řekněte o tom
svým přátelům a pozvěte je, ať také získají seberealizaci. Patří vám to a všichni byste to měli mít. Máte na to právo. Tedy ať vám
všem žehná Bůh!
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Posaďte se prosím. Klaním se všem hledačům pravdy. Jak jsem vám řekla včera, pravdu nemůžeme konceptualizovat.
Nemůžeme ji změnit, nemůžeme ji organizovat. Podstatou pravdy je její prožitek. Musí to být váš prožitek pravdy. Nejde jen o
mentální přístup k ní. Protože vidíte, že na světě jsou lidé, kteří věří v tento druh filosofie, tamten druh filosofie, věří v toto
náboženství, tamto náboženství, věří ve všechno možné a říkají velmi sebevědomě, já VĚŘÍM v toto. Ale ať už věříte v cokoli, ať už
je vaše filosofie jakákoli, nebo vaše náboženství, kdokoli může spáchat jakýkoli hřích, spáchat jakékoli násilí, komukoli ublížit.
Není tu žádná vazba. Nemůžete říci, protože Jsem takový a takový, nemůžu to udělat. To znamená, že ta víra je pouze povrchní.
Proto stále kritizujeme ostatní. Také například, pokud se chcete něco dozvědět o muslimech, mluvíte se židy, a pokud se chcete
něco dozvědět o židech, mluvíte s křesťany. Pokud se chcete dozvědět něco o křesťanech, mluvíte s Indy nebo hinduisty. A takto
to pokračuje do nekonečna. Všichni si myslí, že jsou vyvolení a že je pro ně vytvořen žebřík vedoucí přímo do nebe. Pokud musíte
žít s těmito pojmy, Sahadža jóga vám nedokáže pomoci. Ale pokud si uvědomíte, že jste ještě nezažili to, co je absolutní, musíme
zažít to, co je absolutní, to znamená, že každý, kdo jej zažil, by měl říkat to samé. Včera jsem vám říkala, že všechna náboženství
mají jednu podstatu, ačkoli v různých dobách byla zakryta jinými myšlenkami, ale podstata zůstala stejná, hledání Věčného a vše,
co je přechodné, je použitelné jen ve svých omezeních a chápání. Řekla bych, že se všichni tito velcí proroci a inkarnace narodili
na stejném stromu života, které potom trháme, jako se trhají květiny, trháme tyto květiny a potom říkáme, že tyto mrtvé květiny,
toto je ta květina, toto je ta květina, toto je ta květina. Ať už hledáte cokoli, je tu systém, subtilní systém ve vás. V hrubém vidíte
vnějšek, ale pokud byste se měli starat o nějaký strom, který má nějakou chorobu nebo problém, nemůžete jej uzdravit přes jeho
listy. Musíte hledat jeho kořeny. Toto je vědění o kořenech. A pokud nepůjdeme ke kořenům, naše civilizace, náš takzvaný rozvoj,
se zhroutí. Kořeny jsou v lidských bytostech a všechny naše problémy jsou umělé. Takže to, co musíme udělat, je porozumět
kořenům a také zjistit, co je špatně, kde jsme udělali chybu a co to bylo za chybu. A potom být připraveni napravit to. Toto
všechno lze velmi snadno vypracovat, pokud dosáhneme osvícení Ducha. V temnotě nevidíme nebo nechceme věřit, že to je
temnota. Všichni si myslím, že jsme osvícení lidé, a že půjdeme přímo do nebe. Musím říci, že to není pravda. Musíme znát sami
sebe a toto vědění není něco umělého. Jako v Indii máme zvyk říkat, že jste znovu narození. Mají k tomu účelu obřad, přijde
brahmín, vezme si nějaké peníze, omotá vám nějaký provázek kolem krku a řekne vám, že jste se znovu narodili. Stejným
způsobem chodíme do kostela, kde vám kněz naleje trochu vody na fontanelní oblast hlavy a řekne vám, že jste vyvolený
křesťan. Stejné to je v islámu a v každém náboženství. Ale on je to děj, je to živý proces, který se ve vás musí odehrát. Bez něj se
nemůžeme stát dvakrát narozenými. A stát se tím je velmi důležité. V tomto procesu, jak vám už Dr. David Spiro řekl, máme v
sobě systém. Namísto toho, abyste se tomu vysmívali, dělali si z toho legraci a přehlíželi to, musíte mít otevřenou mysl, abyste
poznali, jestli to tam je nebo ne. Protože to existuje pro blaho každého jednotlivce. A pokud se změní lidské bytosti, změní se celý
svět. Jakmile změníme lidské bytosti, vyřeší se všechny problémy. Občas je velmi překvapivé, jak jsou vůči Mně také někteří lidé
agresivní! Nepřišla jsem sem žádat o peníze, nic z toho. Jsem tu jen proto, abych vám řekla, co máte a co můžete získat z toho,
co vám patří a ze sebe samých. Zde nyní vidíte, že mluvím o zkušenosti. Někteří lidé si myslí, že ta zkušenost je, že uvidíte nějaké
světlo. Pokud vidíte nějaké světlo, potom nejste světlo. Pochopte to logicky! Musíte se stát světlem. A co dále! Potom budete
dávat světlo. To znamená, že budete zmocněni dávat toto světlo ostatním. Toto je minimum, které by měl mít člověk, který říká,
že je dvakrát narozený. Viděla jsem, že někteří lidé v Indii i v zahraničí vykonávají hrozná cvičení, kterými do vás vloží jakousi
entitu. Dělají to, viděla jsem to. Žádají za to peníze a vy platíte za tuto entitu. A když do sebe dostanete tuto entitu, budete se
chovat jako blázni. Budete se chovat velmi směšně. Přišel ke Mně jeden muž, mluvil se Mnou a najednou se takto pohnul. Ptala
jsem se, co to je. Odpověděl, můj guru mi to dal. Nedokázal s tím přestat. Zůstal tak asi pět minut. Ptala jsem se, co to je. Dal mi
to můj guru. Ztratil jsem práci, ztratil jsem peníze, zůstal jsem opuštěný, protože najednou takto ztuhnu nebo najednou udělám
nějaký divný posunek. Toto nemůže být realizace, nebo ano? Potom přišel další, kdo - toto se stalo jen v Indii - ke Mně takto
natáhnul nohy. A někdo mu řekl, že nesmí takto natahovat nohy, protože to není uctivé. On odpověděl: „Pokud nebudu sedět
takto, pokud pokrčím kolena, začnu skákat jako žába. Řekl mi to můj guru.“ Nebudete tomu věřit, ukázal Mi knihu, kterou jeho
guru napsal: „Skákej jako žába.“ A jeho učedník přišel sem a vydělal na Američanech pěkné jmění, velmi hezky! Musel je nechat
skákat jako koně, nebo nevím jak! Nyní se z vás nestanou žáby ani červi. Co se z nás stane? Stanou se z nás vyšší lidské bytosti,
které dokážou vnímat kolektivní vědomí. V tuto chvíli nevíte, co je ve vás špatně. Dokud se nezblázníte a nepůjdete do blázince,
nepoznáte, že jste šílení. A potom to, samozřejmě, nepoznáte v žádném případě. Nyní, pokud vy... pokud vám řeknou, jděte do
nějaké nemocnice, něco takového, a pokud vám neřeknou, že máte nějakou chorobu, nebudete to vědět. Není žádný způsob, jak
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to zjistit - na fyzické úrovni, na mentální úrovni, můžete to zjistit na duchovní úrovni, jestli jste v pořádku nebo ne. Někdo vám
řekne, že vás nechám skákat jako žáby, nebo bude ještě lepší létat vzduchem. Proč chcete létat? Už tak toho ve vzduchu létá
dost. Stanou se z nás teď ptáci? Tedy - a všichni jsou v Americe, nevím proč, nevím, co si o vás mysleli, že skáčou na Američany.
Přišli sem a vydělali kharaby rupií, neví, co znamené kharab, říkali deset milionů. Rupie, diamanty, tohle, tamto, Já musím na
cestování dávat vlastní peníze. Toto je mimo Mé chápání, jak mohli věřit, jak mohli tito lidé věřit tak hrozným věcem, které dělali.
Rozumné by bylo pochopit, že pokud máte gurua nebo mistra, potom byste měli být alespoň pokojnými lidmi. Ale stali se z nich
samotáři, ztratili zaměstnání, umírají. Jak je to možné? A ještě říkají, teď jsme na cestě nirvány. Zemřel Buddha takto? Naprosto
absurdní představy. Jednou jsem hovořila s Davidem, řekl Mi, Matko, nemáme žádné zázemí, Já jsem řekla, máte své mozky.
Musíme se tím stát! A stát se kolektivně vědomými, jak vám řekl Jung! Jung mluvil jasně o kolektivním vědomí. Říkal, že se
musíte stát kolektivně vědomými, to znamená, že v sobě dokážete cítit, co je ve vás špatně a co je špatně v ostatních. Řekla
bych, že Sahadža jóga znamená mnohem více, než toto! Sahadža jóga vám nejen dává sjednocení s Božským, se všepronikající
silou, která skrze vás začíná proudit, díky čemuž získáte citlivost, dokážete cítit různá centra v jiných lidech, dokážete cítit vaše
vlastní centra, budete vědět, jak je napravit. A tak pochopíte, jak mít nejprve správné tělo, správnou mysl a správný duchovní růst.
Potom se stanete, potom se stanete mistry. Popsala bych to takto moderním přirovnáním, že v autě máte plynový pedál a brzdu.
Když nevíte, jak řídit, šlapete na plyn a bůhví, kde skončíte. Někdy zase šlapete jenom na brzdu a nikdy se nerozjedete. Ale
postupně, když to začneme používat vyváženě, vyváženě, kdy to vyvážíme, potom víme, jak řídit a stanou se z nás řidiči. Potom
už řídíme sami od sebe, ale učitel stále sedí vzadu. Učitel vás pozoruje - je to váš Duch. Ale potom se stanete mistrem, sledujete
řidiče, plynový pedál a brzdu. Všechny tyto věci dohromady v naprosté vyváženosti. Ztratili jsme ve výkonu rovnováhu. A pokud
někdo chce podnikat s dřevem, což je velký problém, budete kácet všechny nádherné cedry jeden po druhém až do takové míry,
že na tom místě přestane pršet a nakonec zjistíte, že se z něj stala poušť. Potom Bůh všemohoucí nestvořil tuto poušť, stvořili
jste ji vy. Potom, řekněme, když se jdete vykoupat k moři. Nevím, nějaké lidi napadlo, že pokud se opalujete, vypadá to velmi
hezky. Prostě tomu nerozumím, jaká je definice krásy? Protože rasisti nemají rádi ty, kteří jsou hnědí nebo černí, a potom spolu
hodiny sedí a opalují se! V jakém je to rozporu! Tedy, hodiny se spolu budou opalovat a potom zjistíte, že mají rakovinu kůže. A
od rakoviny kůže k dalším problémům... Není tu žádná vyrovnanost. Dobře, chvíli chcete sedět na slunci. Sezením na slunci
získat rakovinu kůže - ani pes toto nedělá. Alespoň bychom měli mít dostatek selského rozumu, ale schází nám, protože jdeme
do extrémů. Ztratili jsme smysl pro vyváženost a umírněnost. Ale poté, co vstoupíte do Sahadža jógy, začnete mít moudrost
rozlišování sami od sebe. Protože když toho začnete dělat víc, než je potřeba, v tu chvíli vibrace, které budete cítit v dlaních,
zmizí. A tak od toho upustíte. Protože pokud cítíte vibrace, vnímáte velkou radost. A když vibrace ztratíte, pomyslíte si, že je něco
špatně. Například na lodi, nevím, jestli jste tak někdy cestovali, ale na lodi všichni důstojníci hrají karty, toto, tamto, povídají si, ale
pokud slyší, že se zastavil motor, v tu ránu začnou utíkat. Okamžitě všichni poběží do strojovny a zjišťují, proč motor přestal
běžet. Stejně tak po seberealizaci budete v takové rovnováze, že poznáte, jak daleko můžete s čímkoli zajít, jak daleko s čímkoli
můžete pokračovat. V technicky vyspělé společnosti to vypadá, že lidé jsou velmi zámožní a že mají všechno. Ale rovnováha je
ztracena. Stroje existují pro nás, my neexistujeme pro ně. Potom se stáváme otroky těchto strojů. Viděla jsem lidi, kteří musí
používat kalkulačku, aby spočítali, kolik je dva plus dva! Najednou je i to příliš těžké. Vůbec nepoužíváte mozek, až zreziví. A
jednoho dne - nevím, co se stane, neumím si představit budoucnost člověka, který vůbec nepoužívá mozek! A takto získaly stroje
převahu. Vytváříme tolik věcí. Dokonce i v zámožných zemích, řekla bych, co znamená v současnosti hojnost? Je z plastů.
Hojnost plastů a papíru. Měnit papír na plast, plast na papír. Samozřejmě, země, které jsou považovány za chudé, by měly mít
dostatek jídla. To je jedna věc. Ale tolik plastů nepotřebují, nepotřebují tolik nylonu, nepotřebují ani tolik oblečení. Mnoho věcí k
životu nepotřebujete, ve skutečnosti způsobují jen starosti. Už jste vytvořili hory a hory plastů a nevíte, co s nimi. Pro všechny
národy, které plasty používají, znamenají velké bolesti hlavy. A nyní je tendence vyzývat k akci, zaměřujeme se na přírodní věci,
máme rádi lidskou práci, ruční výrobky, chceme toto a tamto. Ale pokud získáte svoji realizaci, začnete používat jen pár věcí, ale
kvalitní věci, a pokud jich budete potřebovat více, potom je budete chtít rozdávat ostatním. Myslím, že hmota má jedinou
hodnotu, můžete skrze ni vyjádřit svou lásku. Svou lásku můžete vyjádřit tím, že někoho obdarujete. Kromě tohoto takzvaného
ekonomického růstu, kterým nám nyní šlape na hlavu, kde jsme ztraceni, musíme čelit mnoha dalším problémům, protože
nemáme žádnou rovnováhu. Také ve společenském životě. Znám ženu, která je starší než já a je už podeváté vdaná! Musím říci,
že to je pozoruhodné, být podeváté vdaná. Řekla bych, že jedno manželství stačí k tomu, aby vás vše naučila. Co se naučí z devíti
manželství? To nevím. A daří se jí velmi dobře. A je na to velmi pyšná. Cítím, že nemá žádnou radost, žádnou lásku, nemá v sobě
žádnou jemnost, nemá děti, do ničeho se s nikým nezapojuje. Žije hůř než pes, hůř než zvíře. Protože zvířata alespoň - prozatím -
jsou něčemu oddaná. Starají se o svá mláďata, starají se o své vlastní společenství. A takto jednáme ve všech životních
oblastech, míříme do extrémů. A když jdeme do extrémů, odpuzuje to od nás. Umělé věci nad námi převzaly kontrolu a potom



tolik trpíme, protože je to jediná skutečnost, která nám dává radost. Avšak nejlepší na současnosti je, že v ní žije mnoho hledačů,
hledačů pravdy. Tak to bylo řečeno. Ten, kdo se stará, nebo kdo je pánem současnosti, se v sanskrtu nazývá “Kali“ (démon,
neplést s bohyní Kálí). A tento Kali mučil jednoho muže, jménem Nala, od kterého oddělil jeho ženu Damayantí. A jednoho dne
tento Nala Kaliho chytil a řekl: „Navždy tě zničím, abys už nikdy nemohl lidem vytvářet iluze a mučit je.“ A Kali řekl: „Dobře, můžeš
mě zabít, ale nejdřív mi dovol vysvětlit ti můj význam, mám také nějaký význam.“ „Jaký je tvůj význam?“ odpověděl (Nala).
„Především jsi ničitel!“ (Kali) odpověděl: „Můj význam spočívá v tom, že až budu vládnout tomuto světu.. je tam všechno
popsáno, jak budou lidé jíst jídlo v oceli, a že budou nosit ozdoby z oceli je tam popsáno vše, co v současnosti děláme." Ale jaký
je význam moderní doby? Že ti, kteří hledají pravdu, v Himalájích, v horách a v údolích, se stanou hospodáři. A poznají pravdu, až
budu vládnout. Takže všechno zlé je k něčemu dobré a zejména tato moderní doba je velmi pozitivní v tom, že lidé začínají hledat
a dostávat se do reality. Ale v tu chvíli, kdy lidé zjistili, že jsou tu hledači, zjistíme, že z vězení odcházejí a upouštějí od kriminality
lidé oblečení jako velcí světci, aby na hledačích vydělávali. Proto by měl být člověk opatrný, nejdřív musíte vidět žáky těchto
guruů. A potom musíte sledovat, jestli si od vás berou nějaké peníze. Kde je jejich pozornost? Mají skvělou organizaci, umí si
udělat dobrou reklamu, umí mnoho obchodních triků, ale Sebepoznání si nelze koupit. Není to obchod. Je to něco vrozeného,
živý proces, jako když klíčí semínko, přihodí se vám to a stanou se z vás seberealizované duše. A jak jsem vám řekla, výsledkem
bude, že budete vnímat kolektivní vědomí. Začnete vnímat chladný vánek Ducha svatého vycházející z vaší hlavy a také ucítíte
tuto všepronikající sílu jako chladný vánek ve vašich dlaních. Poté, když s tím získáte trochu zkušeností, vaše spojení se
všepronikající silou se upevní. Takový člověk se stane velmi pokojným a velmi dynamickým, extrémně dynamickým. Dokáže
neúnavně pracovat. Nikdy není frustrovaný. Nikdy necítí hněv. Nikdy není naštvaný. Je velmi pokojný a velice milosrdný. Ale jeho
milosrdenství je takové, že koná. Stačí pohled takové osoby, který působí na bytosti. A přináší blaho ostatním. Toto je pro blaho
ostatních. A dokud se toto nestane, nejste sahadža jogín, ani nejste na dobrém místě. Sahaja - „Saha“ znamená s, „ja“ znamená
narozený - vrozený, je to právo být jedním, sjednotit se s touto Božskou silou, což je jóga. To je ta opravdová jóga, všechny
ostatní jógy, které vám vypomohou, jsou vedlejší. A ti, kteří vytváří umělé jógy, ničeho nedosáhnou. Když se to stane, nastane
změna. Viděla jsem, jak se lidé stávají krásnými a velkými, jednou nastane den, kdy se tento svět změní, a my všichni budeme
naplněni pocitem kolektivního vědomí, kdy všichni ucítíme, že jsme všichni součástí jedné bytosti, částí a součástí jedné bytosti.
Mikrokosmos, který je součástí makrokosmu. Toto se musí stát. Mnoho lidí o tom mluví, něco o tom tuší, jak říkají, věk Vodnáře,
tak to je. Vodnář je kumbha, je to ten, který má nádobu, ve které je umístěna Kundaliní. Proto je nyní věk Vodnáře. Mluví se o tom.
Letmo to zahlédnou, ale nejsou tam. Musíme tam být. Za to nemusíme platit, ale je na to málo času, jsem si jista, že do měsíce
se v tom dokážete stát mistry. Všechny vaše problémy se vyřeší, fyzické, mentální, emocionální. Sahadža jóga nic netvrdí,
Netvrdí, že vás z toho vyléčí, ne! Ale když vaše Kundaliní vystoupá a vy budete Sahadža jógu praktikovat, potom to tak funguje.
Například AIDS někteří lidé nechápou. Já se o to pokusila. Jeden člověk se v Austrálii vyléčil, doktor mu řekl, že je v pořádku. Ale
potom měl tak slabou vůli, pokračoval v těch samých zlozvycích. A jeho otec se velmi zlobil. A řekl mi: „Nech ho zemřít, Matko,
zapomeň na to.“ Protože je velmi těžké vyléčit pacienta s AIDS. A také nemají žádnou vůli. Takže jak můžete říci, že můžete
vyléčit AIDS? Protože se to nevypracuje ve velkém měřítku. Musíte pracovat zvlášť na každé osobě a ta osoba musí být
připravena to vypracovat. Takže ten člověk, řekla bych, byl jediný, potom jsem to vzdala. Řekla jsem, že to nedokážu. Nechtějí žít.
Jsou na tuto nemoc pyšní, tedy co s tím můžeme dělat? A tak se to všechno stalo. Další pán, který není - řekla bych, zcela
vyléčený, dělá to, že se Sahadža józe věnuje jen občas. Alespoň ale přežil. Už tomu budou tři roky, kdy přišel do Sahadža jógy. Má
sice stále virus v krvi, ale žije. Nepochybně bylo ale vyléčeno pomocí Sahadža jógy mnoho chorob. Ale to neznamená, že na to
máme nárok. Znamená to, že pokud vaše Kundaliní stoupá, pokud vyživuje vaše centra, potom se dáte do pořádku sami, díky
vaší vlastní Kundaliní. Já nedělám nic! A toto je chyba a nedorozumění, čeho se lidé dopouštějí. Pokud se vám podaří pochopit,
že tato paní je tu jen pro naše blaho a pro nic jiného, a my si přejeme blaho, tak proč jej nemít, když je zadarmo? Je to
jednoduché porozumění a jednoduchá láska k sobě. Proto vás musím žádat, abyste získali svou realizaci! Naštěstí zde máme
velmi dobré centrum. V tomto centru máme lidi, kteří jsou v tom odborníci. Naučí vás, jak se stát odborníky. A vy potom můžete
dělat to samé. Představte si, kdybyste všichni získali realizaci a stali se mistry Sahadža jógy, ze San Diega by se stalo naprosto
odlišné místo! Řekli mi, že San Diego znamená Dům Boha! Jak byste v Božím domě mohli mít choroby? Proto doufám, že se to
vypracuje, doufám, že k tomu budete přistupovat se vší vážností, budete si vážit seberealizace a vypracujete to! Požádala jsem
vás, abyste Mi dali otázky, ale domnívám se, že dnes tu žádné dotazy nejsou, proto budeme pokračovat dál, k získání
seberealizace. Ale hned zpočátku vám musím říci jednu věc, jak jsem vám říkala včera, musím to opakovat znovu a znovu,
prosím, zapomeňte na minulost. Musíme vstoupit do království Božího. Tedy jednoduše zapomeňte na minulost. Neodsuzujte se
a nemějte pocity viny. Zapomeňte na svou vinu. Pocity viny jsou mýtus. Protože nejste Bůh! Jste lidské bytosti, a pokud děláte
chyby, co je na tom špatného? Není to tak špatné, abyste se museli neustále cítit provinile. Kvůli pocitu viny se potom toto



centrum (levá Višudhi) blokuje. Tady, na levé straně. Myslím, že tady na Západě je moderní mít pocity viny. Od rána zančnou říkat
anglicky promiňte, promiňte, promiňte. Za našich časů, když jsme byli mladí, jsme říkali - prosím o prominutí. (...) a teď říkají
promiňte, promiňte, promiňte. Za co je neustále potřeba se omlouvat? Musíme být šťastní. Ale z toho množství omluv se stává
velký blok tady. Z toho potom máte choroby jako je angína, máte choroby jako spondylitida, objeví se mnoho dalších chorob,
dokonce paralýza a mnoho dalších věcí. Proto prosím, především nemějte pocity viny! Zadruhé musíte všem odpustit. Včera
jsem vás žádala znovu a znovu, prosím, odpusťte všem! Protože to je mýtus. Ať odpustíte nebo ne, je to mýtus. Je to naprostý
mýtus. Protože vy neděláte nic. „Já nemohu odpustit, je to velmi složité“, to znamená co? Co s tím děláte? Potom jedině
nahráváte do špatných rukou, když neodpustíte. Tento muž mi ublížil, tato dáma mi ublížila, tato osoba mi ublížila takto - no a
co? Tím, že o tom přemýšlíte, se zbytečně trápíte. Naopak, když jim odpustíte, Božské se o to postará. Nechte Božské
rozhodovat a posuzovat vás i ostatní. Pokud splníte tyto dvě podmínky, slibuji vám, že všichni získáte seberealizaci. Doufám, že
si všichni přejete získat seberealizaci. A těm, kteří je nechtějí, musím říci, že vás nemohu nutit. Není to možné. Musíte o to
svobodně požádat. Musím respektovat vaši svobodu, protože poté to je naprostá svoboda. Budete tak volní a silní, takto se
zbavíte všech svých závislostí na drogách a tak dále. Vaše drogová závislost může být vyřešena velmi rychle, nemusí to jít po
zlém. Sahadža jogín by nikdy nebral drogy, ať už mu dáte cokoli. Není pochyb. Máme doktora - nyní tu není, byl to alkoholik a byl
drogově závislý, stal se z něj sahadžajogín, zbavil se toho a dnes má na starosti sedm nemocnic v Londýně a je považován za
odborníka na drogovou závislost. A léčí lidi. Tak to je. Pokud se stanete tak radostnými, že si budete užívat sami sebe, nebudete
nic takového chtít. Naopak si budete přát, ať se k vaší radostné náladě připojí i další lidé. Takto se bude skrze vás Sahadža jóga
šířit velmi snadno. Nepochybujte o sobě. Získám seberealizaci, toto, tamto... nechte svou Kundaliní rozhodnout, protože Ona je
čisté přání ve vás. Všechna ostatní přání nejsou všeobecně uspokojivá. Ale toto přání je naprostá spokojenost. Tedy nechte
Kundaliní, ať vás posoudí. Všechno o vás ví. Odedávna si všechno o vás zaznamenává. Ona je vaše Matka a Ona vám chce dát
realizaci, abyste Jí dali šanci. Čekala na to velmi mnoho dní, proč tedy ne? A já nedělám nic. Pokud je svíčka zapálená, může dát
světlo další svíčce, protože ta další svíčka má knot, má všechno, co je nezbytné a vy se k ní přiblížíte a ona začne hořet. Není na
tom nic zvláštního, žádné závazky, žádné poplatky, žádné stání na hlavě. Nic takového. Nemusíte se ničeho vzdát. Až získáte
světlo, vzdáte se všeho špatného, sami budete vědět, co je špatně. Vy sami se toho budete chtít vzdát, Já vám nebudu muset
říkat, vzdejte se tohoto, vzdejte se tamtoho, není vůbec třeba vám něco říkat. Tedy můžeme začít se seberealizací? Je to v
pořádku? Zní to příliš dobře, musíte si říkat, jak to může být tak skvělé? Například pokud přinesete do indické vesnice televizi a
řeknete tam, že v této krabici mohou vidět obrázky z celého světa, odpoví, řekněte mi další vtip, to není pravda, nejsem hlupák,
abych tomu uvěřil! Potom televizi připojíte k síti. A potom vidíte ty skvělé věci, které televize dělá! Ještě nejste připojení k síti, to
je vše. V opačném případě jste fantastičtí. Musíte být jen připojeni k síti, To dělá Sahadža jóga. A jakmile získáte připojení k síti, a
vaše spojení se upevní, potom budete žasnout, jak jste úžasní, tím, jak bude o všechno postaráno, ucítíte, že jste doopravdy
obyvatelem Božího království. Začnete žasnout, jak se tyto věci vypracují, jak se to mohlo vypracovat? V Anglii je nyní mnoho
nezaměstnaných. Ale v Sahadža józe, ať přijde kdokoli, je nemožné najít mezi sahadžajogíny někoho, kdo je nezaměstnaný, ať je
vzdělaný či nevzdělaný. Jednoduše to tak funguje. Je to až tak skvělé. Žádné množství vyprávění vás o tom nepřesvědčí, dokud
to nezkusíte. Kdyby mi někdo popisoval, jak je San Diego nádherné město, nikdy bych tomu nemohla rozumět. I kdybych viděla
obraz San Diega, nikdy bych necítila krásu San Diega. Až teprve, když jsem sem přijela, viděla jsem, jak krásné je. Stejným
způsobem pojďme zažít naši vlastní krásu, naši vlastní slávu, která leží v nás. Jediná snadná věc, kterou musíte udělat, je sundat
si na chvíli boty, jen na chvíli. Zabere to nanejvýš deset minut. Za deset minut tam budete! Velmi rychlé, že? Smýšlejte o sobě
hezky, smýšlejte o sobě velmi hezky. Musíte se pohodlně usadit, musíte se cítit pohodlně. Každou nohu byste měli mít
položenou na zemi zvlášť, protože jak víte, leží ve vás dvě energie, levé a pravé strany. Už teď je tu hodně vibrací, cítím chlad.
Nyní musíte položit levou ruku takto, nejdřív vám ukážu, co musíte dělat a on vám to taky ukáže. Prosím, dejte svou levou ruku ke
Mně takto. Tím vyjadřujete přání získat seberealizaci. Proto takto položte levou ruku. Měli byste se ale cítit pohodlně. Nikde by
vás to nemělo tlačit. Položte ji tak, aby vám to bylo pohodlné. A pravou ruku budete používat k uvolňování vašich center. Ačkoli je
to spontámní, tímto se to urychluje a také víte, na jakých centrech musíte pracovat později. Protože toto spojení musí být
pořádně upevněno, pokud je spojení slabé, pohybujete se nahoru a dolů. Proto nejdříve dejte levou ruku ke Mně a pravou na
srdce. V srdci sídlí Duch. V srdci sídlí Duch a Kundaliní je odrazem Ducha svatého. Duch je odrazem Boha všemohoucího a Jeho
přáním je Duch svatý, síla Ducha svatého, Prapůvodní Matkou, jak ji nazýváme. A ta se v nás odráží, v křížové kosti - také
nazývané sakrální - jako Kundaliní. Prosím, položte pravou ruku na srdce. Potom přesuňte pravou ruku na levou stranu břicha.
Budeme pracovat pouze na levé straně, s levou rukou směrem ke Mně a s pravou budeme pracovat na levé straně. Toto centrum,
které se nachází na levé straně, v břiše, je centrem vašeho mistrovství, které bylo vytvořeno proroky. Nyní přesuňte ruku na levou
stranu podbřišku. Toto je centrum čistého vědění, které se projevuje ve vašem centrálním nervovém systému. Teď ještě



nezavírejte oči, nejdřív se dívejte a až vám řeknu, zavřete oči. Nyní přesuňte ruku zpět na levou stranu břicha a poté na srdce,
poté na centrum, které leží mezi krkem a ramenem, na jejich přelomu, otočte hlavu doprava, abyste ruku dostali co nejvíce
dozadu. Nyní položte ruku přes čelo, můžete si sundat brýle, jestli chcete a položte ruku tak, abyste s ní mohli zatlačit na obě
strany hlavy, jako si tlačíte na hlavu, když vás bolí, skloňte prosím hlavu. Toto je centrum odpuštění. Nyní položte ruku na zátylek
a položte do ní hlavu. Toto je centrum, ve kterém se žádá o odpuštění, ale nemusíte se cítit provinile, nemusíte počítat chyby.
Nyní napněte ruku a střed dlaně položte přesně na tu kost, která byla ve vašem dětství měkká, která se nazývá fontanela. Silně
zatlačte a zakružte s kůží ve směru hodinových ručiček, prsty mějte napnuté, ve směru hodinových ručiček, pomalu, sedmkrát.
To je vše, co musíte udělat. Není to žádný druh hypnózy ani nic podobného, proto mějte zavřené oči, neotevírejte je, dokud vám
neřeknu, abyste je otevřeli. Protože vaše pozornost musí být namířena dovnitř. Vy všichni byste měli získat seberealizaci. Jsou tu
- bylo mi řečeno, jsou tu nějací novináři, budu ráda, pokud získají seberealizaci a pak napíšou, protože zvnějšku tomu nemůžete
porozumět. Je to velmi jemná záležitost, pro takto jemnou záležitost musíte získat zkušenost. Bez zkušenosti nebude mít nic, co
napíšete, cenu. Může to být zavádějící nebo bezcenné. Proto je nejlepší získat zkušenost seberealizace, kdy dosáhnete jemné
úrovně, kdy všechno uvidíte v jemném světle, osvícení vaší bytosti. Dejte levou ruku ke Mně, zavřete oči, položte nohy od sebe a
pohodlně se usaďte, ani příliš uvolněně, ani příliš napnutě, velmi jednoduše seďte rovně. Prosím, dejte levou ruku ke Mně a
pravou na srdce, zde se Mne musíte zeptat na velmi důležitou otázku. Funguje to jako počítač. Pokud je to možné, říkejte Mi Šrí
Mátadží, nebo Mi říkejte Matko, to je jednodušší. Řekněte: „Matko, Jsem Duch?“ Zeptejte se takto třikrát. „Matko, jsem Duch?
Zeptejte se takto třikrát. Pokud jste Duch, jste svým vlastním průvodcem, svým vlastním mistrem. Nyní položte ruku na pravou
část břicha a silně zatlačte. U tohoto centra se opět zeptejte třikrát: „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Takto se zeptejte
třikrát. „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Položte tuto otázku. Položte ji ze srdce. Nyní položte ruku na levou stranu
podbřišku. Jak jsem vám řekla, toto je centrum čistého vědění. Nemohu vám nutit čisté vědění. Nelze to udělat. Musím
respektovat vaši svobodu. Proto o to musíte požádat. Řeknete prosím: „Šrí Matadží, nebo Matko, prosím, dej mi čisté vědění.“
Nebo: „Prosím, mohu mít čisté vědění?“ Zopakujte to šestkrát, protože toto centrum má šest okvětních lístků, řekněte to prosím
šestkrát! Jakmile začnete žádat o čisté vědění, Kundaliní se dá do pohybu. Aby se otevřelo, abyste pomohli otevřít vyšší centrum,
položte na něj ruku, aby se mohla Kundaliní pohybovat. Zvedněte tedy ruku a položte ji na levou stranu břicha a zatlačte. Toto je
centrum vašeho mistrovství. Aby se toto centrum otevřelo, řekněte s plným sebevědomím a bez pocitů viny, bez ostychu, prosím,
řekněte to desetkrát: „Matko, jsem svým vlastním mistrem. Matko, jsem svým vlastním mistrem.“ Řekněte to prosím s naprostou
sebedůvěrou. Teď musíme vědět, že nejsme pouze toto tělo, tato mysl, tento intelekt, nejsme naše podmíněnosti a také nejsme
toto ego. Jsme Duch. A nejdůležitější pravda o vás samých je, že jste Duch. Zvedněte tedy pravou ruku na srdce a řekněte prosím
dvanáctkrát, s naprostou sebedůvěrou: „Matko, já jsem Duch.“ Řekněte to prosím dvanáctkrát, „Matko, jsem Duch.“ Musíte vědět,
že Božské je oceánem lásky a milosrdenství. Je to oceán blaženosti a radosti. Ale především je to oceán odpuštění. Takže
veškeré chyby, které uděláte, jsou okamžitě rozpuštěny v tomto oceánu. Proto zvedněte pravou ruku na přelom krku a ramene a
natočte hlavu doprava. Zde, opět s naprostou sebedůvěrou, řekněte, prosím: „Matko, nejsem vůbec ničím vinen!“ Šestnáctkrát,
řekněte to prosím šestnáctkrát, hlavu natočte doprava, „Matko, nejsem vůbec ničím vinen!“ Řekněte to prosím šestnáctkrát. Již
jsem vám řekla, že ať odpustíte či nikoli, nic neděláte. Je to mýtus. Ale pokud neodpustíte, potom nahráváte do špatných rukou a
zbytečně trpíte. Proto položte pravou ruku přes čelo, položte ji přes čelo a zatlačte po obou stranách, po obou stranách, skloňte
hlavu prosím, silně zatlačte po obou stranách a ze srdce řekněte, nezáleží na tom, kolikrát to řeknete, ale na tom, že to bude od
srdce: „Matko, odpouštím všem.“ Musím říci, že toto je to nejslabší místo, ne vždy dosáhli lidé seberealizace. Musela jsem je
žádat a strávit s nimi tolik času, prosit je aby odpustili, odpustili, odpustili, odpustili. Mohu vás tedy požádat, byste prosím
odpustili všem? Nenechte si ujít seberealizaci jen kvůli tomu! Jednoduše odpusťte všem. Odpusťte všem. Odpusťte všem. Nyní
položte ruku na zátylek, zakloňte do ní hlavu, nechte ji odpočívat. Zde musíte požádat Božské o odpuštění, ale nemusíte si nic
vyčítat, je to jen pro vaše vlastní uspokojení. Nemusíte počítat své chyby, nic takového. jen řekněte: Ó, Božské, jestli jsem udělal
nějaké chyby, odpusť mi, prosím.“ To je vše. Nyní napněte ruku a položte střed dlaně na vrchol hlavy, na oblast fontanely, kde
byla ve vašem dětství měkká kost. Silně zatlačte, propněte prsty a kružte kůží na hlavě ve směru hodinových ručiček, velmi
pomalu, sedmkrát. Opět zde nemohu překročit vaši svobodu. Musíte o seberealizaci požádat. Proto prosím sedmkrát řekněte:
„Matko, prosím, dej mi mou seberealizaci.“ To je vše. Pokud to řeknete sedmkrát a budete velmi pomalu kroužit kůží na hlavě ve
směru hodinových ručiček, jsem si jistá, že získáte seberealizaci. (Matka fouká do mikrofonu.) Nyní prosím položte ruce zpět a
pomalu otevřete oči. Takto zvedněte ruce. A dívejte se na Mne bez přemýšlení. Dokážete to, nyní jste uvolnění. Dejte pravou ruku
ke Mně, trochu víc dopředu a skloňte hlavu, skloňte hlavu a levou rukou se pokuste vnímat chladný vánek vycházející z fontanely,
z oblasti fontanely. Zvedněte ale ruku nad hlavu trochu výš, zjistěte sami, dejte ruku směrem ke Mně. Nyní ke Mně dejte levou
ruku a pokuste se - skloňte hlavu prosím - a pokuste se vnímat chladný vánek vycházející z oblasti fontanely. Někteří lidé to



vnímají mnohem více, a tak to lze cítit i mnohem dále. A někteří lidé cítí horký vánek vycházející z hlavy, to nevadí, nejdříve musí
vyjít ven teplo, to nevadí. Nyní prosím dejte pravou ruku ke Mně a opět jednou naposledy na levé - levou rukou jenom vyzkoušejte,
jestli z vaší hlavy vychází chladný vánek, z oblasti fontanely. Vyzkoušejte to, opatrně, pozorně. Nyní zvedněte obě ruce, zakloňte
hlavu a zeptejte se, můžete si vybrat jednu z těchto tří otázek: „Matko, je toto chladný vánek Ducha svatého? Matko, je toto
všepronikající síla Božské lásky? Matko, je toto Brahmačajtanja?“ Položte jakoukoli z těchto tří otázek. Kéž vám všem Bůh
žehná! Dejte ruce dolů. Vidíte, nehýbe se tu jediný lísteček, není pochyb, že vánek nepochází zvnějšku. Nehýbe se tu jediný
lísteček. Takže ti, kteří cítili chladný vánek na konečcích prstů, nebo ti, kteří jej cítili vycházet z oblasti fontanely, zvedněte prosím
obě ruce. Prosím, zvedněte obě ruce. Cítím tu váš vánek! Ať vám Bůh žehná! Tolik z vás získalo seberealizaci, tolik z vás získalo
seberealizaci. Jediný problém je, že to musíte dokonale upevnit, Také byste o tom měli říci každému. K tomu mají velmi pěkný
navazující program a potom myslím mají osmidenní kurz, kde vám o tom řeknou všechno. Můžete se naučit všechno. Nemusíte
za nic platit, vůbec za nic. Jsem si jistá, že se to vypracuje a že se zbavíte všech fyzických, duševních, emocionálních a také
duchovních problémů a postupně začnete růst do duchovnosti a stanete se velkými mistry. Ať vám všem Bůh žehná. Zítra
odjíždím, ale za rok se vrátím a ráda bych viděla velké stromy Sahadža jógy, chránící mnoho lidí v San Diegu. Ať vám všem žehná
Bůh! Pokud Mne budete chtít potkat, moc ráda se s vámi všemi setkám.
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Dnes jsme se rozhodli uspořádat Mahákálí púdžu. Musíme pochopit, že Mahákálí v celé své úplnosti je odrazem Ádi Šakti, v
celém Jejím rozsahu, nebo lze říci, že skrze ni Ádi Šakti působí, má na starosti všechny tyto tři síly. Ale Jejím projevením v
úplnosti je Mahákálí v tom smyslu, že je to upřímné přání Boha všemohoucího. Takže především je Ádi Šakti zodpovědná za
všechny tři síly a proto můžeme říci, že když je v potenciálním stavu, pak je Mahákálí a následně se rozdělí do dalších dvou sil
jako Mahásarasvatí a vzestupná síla, kterou můžeme nazvat jako parasympatický nervový systém, v nás vyjádřený jako síla
Mahálakšmí. Ve skutečnosti má v sobě všechny tři síly, Mahákálí má všechny tyto síly, ale Ona se projevuje, Ona si přeje konat, a
když chce konat, Její potenciální síla se stává těmito dvěma dalšími silami. Takže když pořádáme púdžu k Mahákálí, musíme
rozumět, že vrozenou silou uvnitř nás je touha, přání; Můžeme si přát cokoli. Jestli chceme, můžeme si přát všechno, můžeme si
přát, řekněme, radost, nebo si můžeme přát znalosti, můžeme si přát být soucitnými a milovat, a můžeme si přát také zničení
těch, které jsou negativními silami. Ale síla Mahákálí je tou, která vytváří konstruktivní sílu, avšak v této konstruktivní síle musí
být také ničení, protože pokud něco vytvoříte a existuje něco ničící, které se snaží zničit to, co jste vytvořili, pak musíte tuto
ničivou osobnost zničit; A to je to, co lidé někdy nechápou, a tak si myslí, že Mahákálí je negativní silou, nebo že je ničící silou. To
Ona je, ale velice pozitivním způsobem. A pokud pochopíte tuto část síly Mahákálí, potom pochopíte, že pokud máte touhu řádně
sami sebe utvářet v Sahadža józe, potom byste měli mít také touhu ničit cokoli, co stojí v cestě vašemu budování. Takže každý z
nás by měl uvnitř sebe uvidět, jaký druh věcí nás stahuje dolů a tím nám zeslabuje tuto touhu. Pokud se tato touha stane
intenzivní, potom okamžitě začnete vidět, jaké síly vám brání ve vzestupu. A my musíme stoupat. Vzestup je tím vrcholem a
naším cílem. Naším úkolem je vzestup, takže naše touha by měla být taková, že chceme růst a utvářet sami sebe takovým
způsobem, že budeme moci získat všechny ty .... Takže musíme pochopit, že musíme být připraveni zničit uvnitř sebe mnoho
věcí, pokud se chceme stát skvělými, vyvinutými osobnostmi. Jak jste mohli vidět při samotné evoluci, obrovská zvířata, jako
například mamuti, ti se nedokázali vypořádat s evolucí a tak byli zničeni. Mnoho věcí bylo zničeno, a toto ničení je zabudováno
uvnitř nás. Když rosteme, začneme vidět, že to všechno jsou síly, které nás ničí a že nás to ničí takovým způsobem, že když
nebudeme mít touhu zničit tyto ničivé síly, tak skončíme. Takže současně, jak stoupáme výš a výš, musíme vědět, co musíme
zničit. Například, dokonce i u živých sil, když se květ mění v ovoce, mnoho věcí, které byly součástí květu, se zničí, automaticky,
ale děje se to z vůle Boží, tomu rozumí jen On. Takže je to naprosto dokonalé. A tak v Sahadža józe, když po něčem toužíme,
musíme vědět, po čem toužíme. Nejprve si vytkněte cíl a potom se tím směrem vydejte. V našem životě je teď tolik rozptýlení,
například když jedete na letiště, naše pozornost by měla být zacílena na letiště a ať už jsou na cestě jakákoli rozptýlení, neměli
bychom se v nich ztratit. Pokud nás tato rozptýlení pohltí, potom nedosáhneme včas svého cíle. Takže musíte pochopit, že
naším hlavním cílem je vzestup. A co se týče rozptýlení, která jsou na cestě, děláme si je sami, kvůli své neochotě, kvůli našemu
zatemnění, protože nemáme v sobě dostatek světla. První ničící faktor, který je uvnitř nás, je síla Šrí Ganéši. A Šrí Ganéša je silou
Mahákálí. Nejprve usadila Šrí Ganéšu, aby vyzařoval svatost na této Zemi, a tak mohlo začít všechno vibrovat. A jak víte, jedním
aspektem Šrí Ganéši je také Ómkara, což představuje toto vibratorické vědomí, které proudí do všech stran. A tyto vibrace mají v
sobě čtyři stránky. Jednou z nich je, že tyto vibrace upevňují svatost a příznivost prostřednictvím síly Mahákálí. Potom nás také
tyto vibrace prostřednictvím síly Mahákálí konejší. Vibrace jako takové vám nepřinášejí tužby, jak vidíte, nevytváří ve vás touhy,
ale potvrzují vám, že vaše touhy se naplňují. Řekněme, že chcete někoho vyléčit, je to vaše přání a tak dáváte tomu člověku
vibrace. Ony jsou tím prostředkem, takže jsou také částí činnosti, která je v těchto vibracích, Ale tato činnost vychází také z přání.
Pokud nemáte přání, nezačnete jednat. Takže přání je velice důležité i na to, abyste si upevnili svou cestu, upevnili si svůj krok.
Pokud je vaše přání slabé, pokud jste polovičatí, tak toho nemůžete dosáhnout. Polovičatí lidé nedosáhnou v Sahadža józe
ničeho, ta není pro polovičaté lidi. Je jenom pro lidi, kteří jsou stateční, kteří mají upřímnou touhu, kteří jsou inteligentní a kteří
jsou odhodlaní. Ale v případě, že nemáte upřímné přání, potom čisté přání nefunguje a nezískáte svou realizaci. A i když
dostanete realizaci, pokud a dokud nebudete mít touhu růst, velice silné, upřímné přání růst, nemůžete stoupat. Takže pro
všechny sahadžajogíny je nutné, aby především brzy ráno, když vyslovují jméno Ganéši, řekli, jaké je jejich přání, jaký je jejich cíl.
Tak to prostě je, pro toto se musíte vzdát veškeré jiné činnosti. A teď - jak držet své přání na uzdě? Zejména prostřednictvím
podmíněnosti. Máme různé podmíněnosti. Po vstupu do Sahadža jógy se lidé stávají srdeční, okamžitě, dokonce i na Západě,
kde rodina není tak důležitá, děti nejsou tak důležití, panuje tu sobectví, lidé myslí pouze na sebe, nemyslí na druhé, dokonce se v
těch zemích začíná vyvíjet jistý druh další zakuklenosti „to je moje“ - moje dítě, můj domov, moje rodina; potom se pozornost
stáčí tímto směrem, stáváte se polovičatí vůči svému vzestupu, protože rostete takzvaně svým způsobem, a také se rozptylujete.
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Potom zájem přechází do dalších podmíněností, které máme. Jednou jsem potkala jednoho chlapíka a on mi řekl: „Matko, jsem
sahadžajogín, chci jím být, ale stále se nemohu dostat přes představu Krista.“ Řekla jsem mu: „Kdo ti řekl, aby ses přes Něj
dostal? Kristus sem do Sahadža jógy patří, velmi silně, ale musíš to chápat v širším rozsahu, zkus se do toho ponořit!“ Ale toto
podmínění vychází z myšlení. Řekněme, že jste přečetli příliš mnoho knih, pokud jste si prošli určitým... řekněme, že se narodíte
jako hinduista nebo jako křesťan nebo se narodíte jako žid, tak získáte podmíněnosti. Narodili jste se jako lidská bytost, to až
později jste dostali nálepku, že jste hinduista nebo křesťan nebo něco takového. Tyto nálepky jste si nepřinesli, když jste se
narodili. Řekněme, že se ztratí dítě, mohlo být jakéhokoli náboženství, ale to nejsou vaše vnitřní, opravdová náboženství, To je
nálepka, kterou jste dostali, jako například křesťan. Potom máte další podmíněnost, která souvisí s národností, národnost, kterou
máme, jako americkou, takovou nebo jinou, ale pořád to jsou nálepky. Narodili jste se v Americe, proto jste Američan, kdokoli,
kdo se narodil v Americe, se neodlišuje od kohokoli jiného, kromě podnebí, které se liší na jednotlivých místech, můžete mít
určitou pleť, výšku, tvář a toto všechno, ale to neznamená, že to, co máte vrozené, je pouze v Americe, může to být kdekoli jinde.
Potom všechny tyto podmíněnosti uvnitř nás začnou působit na náš jazyk, na náš styl, na náš život, všemi způsoby. Potom se
staneme Američany, a to jsou účinky vnějšího prostředí, které vstupuje do nás, a potom lidé říkají: „My jsme Američani,“ ale když
je škrábnete, uvnitř těla jsou stejní, mají stejná srdce, krev je také stejná, všechno je stejné, nic se neliší, dokonce nemají ani
silnější kůži. Ale v mozku mají přesvědčení, že: „Já jsem Američan.“ Potom všechny ty věci, které jsou ve společnosti. Například
je tolik věcí, které jsou v Americe povoleny, to je v pořádku, V Indii je také povolena spousta věcí, to je v pořádku, a pak
začnemetuto společnost přijímat, zákony společnosti a začnou podmíněnosti. Ale s tím vším je tu také přání, čisté přání po
vzestupu. Myslím, že bys mohl dát tato světla trochu dopředu, protože jsou tak... a zakrýt to papírem, světlo svítí dozadu, Ne, ne,
toto ne prosím, protože oni mají před sebou ventilátor, dej je trochu dolů, sem, pořád jsou moc blízko ventilátoru, víš, Můžeš je
dát kamkoli, můžeš je dát sem, jestli chceš, protože vzduch fouká tímto směrem a oni jsou všichni tamtím směrem. Takže to
přání po vzestupu uvnitř nás k nám přichází také v podobě reakcí na tyto všechny věci, když se vidíme jako Američané, co se děje
s naší zemí, co se děje lidem, co se děje našemu okolí a potom dostaneme šok. Ó, můj Bože! Co to je? Potom také uvidíme, že je
to uměle vytvořené. Jako třeba v Anglii, musíte chodit ve fraku, musíte nosit tamto, musíte mít takovouto lžíci, takovouto sklenici,
toto a tamto a tak se postupně vytvoří reakce. Spustíte anti - kulturu, anti - kulturu, abyste se zbavili umělostí, protože to přání za
tím vším je hledat skutečnost. Hledat skutečnost. Potom začnou nosit dlouhé vlasy jako primitivní lidé, žít jako primitivní lidé a je
to díky té reakci, za tím vším je ta stejné přání, přání po vzestupu. Takže uvnitř nás pak pracuje tato síla Mahálakšmí, dává nám
všechny druhy představení, můžeme říci - dobře, chcete mít, řekněme, různé věci - jdi do toho. Potom z toho zblázníte, říkáte si:
Co se to děje, proč z toho šílíme? A teď chcete mít, řekněme, své vlastní děti, svůj domov, svůj dům, pak už jste z toho úplně
otrávení, protože děti začnou být drzé, chovat se ohavně, způsobovat vám potíže, pak řeknete: „Ó Bože! Už nechci nikdy žádné
děti!“ Pak máte manželku a manžela a ti vám připadají děsní, potom se rozvedete, rozvádíte se a rozvádíte a rozvádíte a pak vám
to připadá k ničemu, stejně to nefunguje, vůbec nic nefunguje a cítíte se tak rozčarovaní a tato akce a reakce působí na vaše
touhy. Takže se vaše touhy začnou měnit, zejména pokud chceme být bohatí, zámožní, lidé zbohatnou a potom zjistí, že jim to
přináší problémy, takže se vytvoří reakce. Ti, kteří pozorují tyto problémy bohatých, tak nechtějí být tak bohatí, nic pro to nedělají.
Ale v každém případě tu pracuje touha dosáhnout věcí, někteří lidé například chtějí mít moc, chtějí vstoupit do politiky, vybojují to,
dosáhnou toho a dělají to pořád, pokračuje to život za životem. Potom se narodíte v moderní době, když jsem tu Já a nyní vaší
jediným upřímným přáním je stát se Duchem - doufám, že to tak je. A teď chcete všechny tyto věci z minulosti vyškrtnout, už
skončily. Co bychom teď měli dělat pro naši úplnou realizaci, jaké činnosti bychom měli podniknout? První činností je rozvinout si
svou sílu Mahákálí. Jednou silou zničíte všechno, co je nesmyslné, zničte všechno, co vás brzdí, co vám způsobuje potíže a
blokuje vás, zničte všechno, co už v sobě nechcete. Protože jsem viděla, že sahadžajogíni najednou odejdou, jako když musíte jet
na letiště, najednou zjistíte, že spadli do příkopu. „Co se stalo?“ „Matko, spadli jsme tam, jako kdybychom tam mířili, ale proč?“
Takže si udržujte pozornost na svém cíli. Někteří lidé také v Sahadža józe uzavřou manželství, mají přání vzít se, mít děti a tak,
ale tím se zároveň připoutají. Manželství není konec, je pouze jedním prostředkem, jak se dostat do rovnováhy, proto musíme mít
přání, že chceme něčeho dosáhnout. Pokračujte tedy dále s ničením všeho, co je uvnitř vás - uvnitř máme, jak se říká, šest
nepřátel. Je to hněv, chamtivost, žárlivost, násilí, všechno toto uvnitř nás musíme zničit, těchto šest nepřátel. A silou Mahákálí
můžeme zničit všechny tyto nepřátele, kteří nám stojí v cestě, všechny rakšasy, všechny démony a všechny negativní síly, Ona se
je snaží všechny zničit, abyste byli v pořádku; Ale zatímco je všechny ničí, pokud jste k nim ale připoutaní, jak je může zničit?
Takže vaše přání by mělo být čisté a měli byste si říci: „Dobrá, chci s tím skoncovat.“ A Ona to pro vás udělá. Toto je první věc,
kterou Ona dělá. Dále Její druhou prací je, že vás konejší, dává vám útěchu ve všech ohledech. První útěchu, kterou vám
poskytne, pocítíte na svém těle. Začnete se ve svém těle cítit pohodlně, to znamená, všechny nemoci a všechny problémy zničí.
Všimnete si, že vaše tělo bude zdravé, budete se cítit mladší, plní energie a můžete vypracovat svou realizaci. To je první věcí,



kterou pro vás dělá - poskytuje útěchu. Dále také přináší uspokojení Ducha, takže už nevyhledáváte umělé uspokojení, můžete žít
kdekoli, můžete žít pohodlně v džungli; i když budete žít na nejrušnějším místě, budete se cítit spokojeně. Budete se cítit
spokojeně kdekoli a tento druh spokojenosti ve vás Ona upevní. Pak - to nejhlavnější z Jejích dobrodiní je, že vám dává radost,
radost všeho druhu, radost, která vyzařuje ze všeho, z každého. Takže to je to nejvyšší, čeho se vám dostane, pokud si udržíte
přání, plamen, který bude hořet, dokud nedosáhnete tohoto stavu nabytí duchovnosti. Pak zjistíte, že už nemáte žádnou jinou
touhu; možná ještě přece jednu, a tou je „ať je celý svět realizován“. Stejně jako pijan, který chce pít a bavit se s ostatními,
podobně vám bude připadat, že jste opilí radostí a proč by si to nemohli užít i ostatní - tak pro to něco uděláte. Ale lidské bytosti,
jak jsem viděla, se kývají jako jojo, dosáhnou svého duchovního stavu, mají radost a pak se vrátí, aby pomáhali lidem, a zůstanou
už u nich, nejsou dost silní, protože síla Mahákálí není silná. A další věcí je, že mají slabou Múladháru. Slabá Múladhára vám
způsobuje nevyrovnanost a touto nevyrovnaností ztrácíte vůli. Tak si musíte dávat pozor, aby vaše Múladhára byla dostatečně
upevněná. Je spousta způsobů, jak si upevnit Múladháru a to je to hlavní, co musíte udělat - upevnit Múladháru. Potom vaše
přání stoupá jako papírový drak do nebe, soustřeďte se na Múladháru a potom můžete jít jakýmkoli směrem, do jakékoli výšky,
kamkoli půjdete, máte vedení, víte, kam se pohybujete. Může to připoutat vaši pozornost, cokoliv. Proto říkáme, že kořeny jsou
velice důležité a musíme je upevnit, aby naše přání mohlo růst vzhůru jako strom. Takže obě síly jsou provázané, síla Mahákálí i
síla Ganéši, jdou ruku v ruce, protože tvoří základ. Pokud stavíte na těchto základech, přání rostou mnohem silněji a silněji,
působí a nikam se neodchylují. Jakákoli přání se vyplní, pokud dosáhnete stavu, kdy už nemáte žádné další přání, jen si to užívat,
prostě si to užívat, bez jakýchkoli přání, jen si to užíváte. A ten stav je k tomu, abyste si to užívali, vychutnali si to. Co bych ještě k
tomu mohla říci? Je ještě něco co dodat? Jen se ztratíte v oceánu radosti, a to se může dít kdekoli, a to je to, co zbožňujete.
Takže doufám, že máte 108 jmen Mahákálí, a pokud máte těch 108 jmen Mahákálí, uvidíte, jak jedno po druhém - jak tyto
vlastnosti budou ve vás pracovat, jak se projeví podle významu každého jména. Takže nejprve si dáme jednou Atarva Śíršu a
potom si dáme těch sto osm jmen.
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1989/07/19 - Šrí Paramčaitanja púdža, Taufkirchen, Německo
Ptali jste se, jakou dnes budeme mít púdžu, a já to nechtěla prozradit. Dnes bychom měli uctít Paramčaitanju, Všepronikající sílu
Božské Lásky. Jsme si vědomi toho, že Paramčaitanja dělá vše. Alespoň mentálně víme, že se vše vypracovává milostí
Paramčaitanji, která je silou Ádi Šakti. Ale přesto to stále tolik nevnímáme v našich srdcích, není to tolik v naší pozornosti.
Paramčaitanju můžeme považovat za oceán, jako oceán, který vše obsahuje. Vše, veškerou práci, vše, v rámci svých vlastních
omezení. Nelze jej s ničím srovnávat. Nemůžete jej srovnávat. Když vidíte slunce, ze slunce vycházejí paprsky, aby pracovaly.
Když někoho vidíte, nějakou osobu, která má pravomoc, musí tuto sílu prosazovat - navenek. Takže ve svém nitru to
nevypracovává. Například semínko, strom vyroste z pouhého semínka a ze semínka pak vzejde ovoce. A pak se prodá, lidé je
snědí, a to vše je obsaženo v pouhém semínku. Tohle je Paramčaitanja. Všichni jsme v ní obsaženi. Vidíme jen vlnky, jsme na
vlnkách, takže to vidíme zmateně, odděleně. Například cítíme, že: "Toto je Německo, toto je Anglie, toto je Indie." Toto jsou jen
záhyby sárí Paramčaitanji. Vypadají oddělené, ale nejsou oddělené. Jsou spojité. Takže to spojení je absolutně dokonalé. Když z
tohoto místa vytáhnu niť, celá niť se vytáhne. Stejně tak funguje Paramčaitanja ve svém rámci. Nic není vně. Takže když jste
sahadžajogíni, věnuje vám mimořádnou pozornost. Měla bych spíše říct, že se s vámi naprosto sjednotí. Cokoliv si přejete,
cokoliv chcete, bude pocházet ze stejné Paramčaitanji, pokud jste s ní sjednoceni. Jako v rozbouřeném oceánu některé kapky
mohou vyletět do vzduchu a začnou si myslet, že jsou "o úroveň výš". "Jsme mimo tento svět, mimo oceán." Pak ale opět musí
spadnout do moře. Takže tato beztvará energie, má veškerou inteligenci, veškeré sladění, veškerou organizaci, všechny počítače,
všechny televize, vše, co souvisí s komunikací, veškerou vládu a správu, a navíc, je to Láska. Je to Láska Boha, Láska vaší Matky.
Takže musíte být sjednoceni s Paramčaitanjou. Musíte vědět, že se musíte stát skutečností.
Například, sedíte a máte tu Moji fotografii, možná vám Má fotografie dá živé vibrace - v pořádku, ačkoliv je to fotografie. Jestliže
si vezmete fotografii někoho jiného, Sahadža jógu to nevypracuje. Důvodem je, že nikdo jiný se nestal realitou. Je to jako, když se
díváte na nějaký obraz, řekněme, že na obrazu prší. Tento déšť nebude vyživovat květiny. Nepromáčí oblečení lidí, kteří tam jsou.
Je to statické. Takže díky neznalosti, díky neznalosti máme jen obrázek, který je vůči skutečnosti statický. To je důvod, proč si
myslíme, že to můžeme vypracovat sami - všechno. Pokud někdo řekne, že vidí obraz, v pořádku. Pokud ale řekne, že udělá
skutečný déšť, tak to nemůžete. Zkuste cokoliv, dejte tam, jakou chcete barvu. Můžete vyvolat svým úsilím zdání, ale nebude to
mít schopnost nebo přirozenost skutečnosti. Takže lidské bytosti jednají s nereálnými věcmi a myslí si, že dělají něco
velkolepého. Můžeme si koupit skutečné květiny, samozřejmě. Můžeme je cítit a vnímat. Můžeme vyrobit květiny z plastiku.
Můžeme vytvořit malby, které jsou stejné jako ony. Ale nemůžeme vyrobit svou vlastní květinu. Budeme muset přijmout
skutečnost, že to dokáže vytvořit pouze Matka Země, nebo Slunce, které pomáhá Matce Zemi. Takže všichni sahadžajogíni
musíte vědět, že ve skutečnosti vy neděláte nic. Vše dělá Paramčaitanja. Toto je rozdíl mezi sahadžajogínem a
nesahadžajogínem. Nesahadžajogín to neví. I když to ví, není to pravda jeho srdce. Není to nedílná součást jeho bytosti. Ale
sahadžajogín ví, že skutečnost je Paramčaitanja a tato skutečnost vše vypracovává. Tato skutečnost je Božská Láska. Vždy
oddělujeme lásku od akce. Pro nás milovat znamená nějaké poblázněné chování vůči nějaké osobě. Nemá to žádné technické
know-how, jak milovat. Funguje to bez jakéhokoliv porozumění.
Když někoho milujeme, nevíme, co děláme. Myslíme si, že tě milujeme. Zítra začneme říkat: "Nenávidím tě." Jak může být tohle
láska? Milujeme své děti, svou rodinu, máme rádi své přátele - je to tak nereálné. Kdyby to bylo skutečné, nikdy by to nepřestalo.
Rozhodně nemůžete říct, dobře, dnes budu pracovat pro tvého syna, budu velmi sobecký vůči tvému synovi. Nemůžete ale říct,
jak s vámi zítra bude jednat, nebo vy s ním. Ale Paramčaitanja to ví. Ví, jak vyjádřit svou lásku. Nejen to, je to věčný pocit lásky,
který může změnit svůj odstín a barvu, ale, zájem té lásky bude stále stejný. Základem lásky je zájem. I když, řekněme, někdo
začne konat zlo, zájmem Božského bude tu osobu napravit. Zájem. Říkáme také "hita." Což je dobrotivost. Takže zájem být
dobrotivý tu bude stále přítomen, ačkoliv se to někdy bude zdát kruté, jindy dobrosrdečné, jindy příliš shovívavé. Může to mít
jakoukoliv podobu, jako vlna. Ať je forma jakákoliv, vždy je to pro vaše dobro. Pracuje to pro vaše dobro. Nejen pro vaše dobro,
ale i pro dobro kolektivu. Vždy ví velice dobře, co má být vykonáno. A jak to má být vykonáno. Nemusí jít nikam na žádné školení,
protože úplné vědění tohoto celého know-how je v jejím rámci. Je to taková studnice moudrosti, znalostí a lásky. Nikdy se
neodchýlí. Jakmile se jednou stanete sahadžajogínem, zájem o vaše dobro tu bude stále. Jestli jste potrestáni, nebo ne, je něco
jiného. Někteří lidé dostanou práci. Jiní nedostanou práci. S některými lidmi se to vypracuje takto. S jinými se to takto
nevypracuje. Někdo se může ozvat: "Jak to, že Paramčaitanja se chová právě takto?"

http://amruta.org/?p=9245


Je to pro vaši nápravu. Je to velké stloukání másla. Vše funguje jako vaše náprava a je to pro vaše dobro. Jestli pochopíte tento
bod, nikdy ve svém životě nebudete zklamaní. Nemá zájem získávat nic pro své vlastní dobro, protože je úplným ztělesněním
dobrotivosti. Nikdy nepřemýšlí, jak bude dobrotivá, nebo nápomocná, protože to není žádné obtěžování. Například, člověk, který
má vše, všechny světské věci, bude mít pořád zájem získávat více, bude mít v sobě chtivost. Ale jakmile je člověk Purna - úplný,
už v sobě nemá žádnou chtivost. Je naprosto ve svém nitru spokojen, protože ten stav je tak mocný, člověk je pak tak zasvěcený,
bez pochybností, bez jakýchkoliv pochybností, a protože mu nikdo nemůže ublížit, nemá strach. Všichni jste nyní cítili tuto
Paramčaitanju, měli byste tak získat naprosto nebojácný život, život plný míru a radosti. Jako když dítě, které nalezne svou
matku, přestane plakat. Už nepláče, nyní našel svou matku. Stejně tak vy jste nyní nalezli Paramčaitanju a spojení s ní. Takže už
si nemusíte s ničím dělat starosti, nemusíte už o ničem přemýšlet, nemusíte nic plánovat. Jen do toho musíte skočit, prostě do
toho skočte a vězte, že jste se stali nedílnou součástí skutečnosti. Pokud jste toto pochopili, myslím, že jste odvedli velký kus
práce.
Nyní jsme v Německu a víte, že v Německu byli lidé, kteří se pokoušeli rozbít naděje lidských bytostí, ale přestože se to vše
odehrálo, staly se hrozné věci a mnoho lidí umřelo - nyní se narodili znovu, v pořádku. Takové problémy se staly, že jsme si
mysleli, že celý svět bude zničen. Dělali si takové starosti, mysleli si, že celý svět skončí. Ale neskončil. Nicméně tato válka nám
dala ponaučení, stali jsme se více kolektivními. Díky ní chápeme jeden druhého. Jak jinak můžete vystoupit z neznalosti typu:
"My jsme tato země, my jsme tamta země?" Jak vystoupíte z rasismu, pak z tzv. nacionalismu, z tzv. vlastenectví - ze všech
těchto oddělujících sil, které rozdělují? Viděli jsme, že jsme všichni lidské bytosti a jako s lidskými bytostmi by se s námi mělo
jednat. Když studujete historii, zjistíte, že po každé válce nastal rychlý pokrok směrem k vědění, k poznání jednoty světa. Je to
něco, jako když ve vesmírné lodi máte nádobu, která je vestavěná, vložená do jiné, a pak celek nabere rychlost - nějakou rychlost,
a pak ta nižší nádoba pukne, neboli exploduje. Když dojde k explozi, celek nabere vyšší rychlost. Nastane zrychlení. Tímto
způsobem se můžete dostat do vesmíru. Stejně tak všechny ty hrozné věci, které se staly, byly explozemi, které vás přivedou
směrem k poznání, že je s námi něco v nepořádku, že nežijeme v realitě. Nynější problémy, které tu jsou - ekologické problémy,
AIDS, drogy, všechny problémy moderní doby, chudoba. Jestliže je budete pozorovat jako svědek, uvidíte, že jsou docela šokující.
Jsou to velmi šokující věci. Všechny tyto šokující věci by opravdu měly šokovat naši mysl, opravdu šokovat naši mysl. Proč
máme všechny tyto problémy?
Někteří hloupí lídři si myslí, že tyto problémy vyřešíme tím, že budeme více vydělávat. Ochráníme se před ekologií, když budeme
mít více peněz. Můžeme znečišťovat atmosféru, protože máme hodně peněz. Pak se můžeme ochránit tak, že každý bude muset
nosit masku, aby mohl někam jít. Hlavně musíme vydělat více peněz na svoji ochranu. Nevadí, že máme ekologické problémy, to
nevadí. Takže chodíte jako člověk, který vstupuje do zakouřené oblasti. Všechny tyto hloupé nápady se vymyslely, protože nevidí,
co je to lidská důstojnost, nevidí, že lidské bytosti jsou nad vším ostatním - nad stroji, nad všemi materiálními věcmi světa.
Nebudou mluvit o tom, že dají do rovnováhy stroje. Ne. Budou se bavit o tom, jak zařídit, aby člověk byl ještě větším otrokem
strojů, protože musí mít peníze. Musí mít více peněz, s těmito penězi se můžete ochránit před ekologickými problémy. Je to
absurdní. Jestliže ale rozumíte lidské důstojnosti, pak musíte pochopit, že jako lidská bytost musíme udělat velmi pozitivní,
moudrý krok, abychom zastavili tyto hlouposti, které děláme. Jako nyní - většina francouzského pobřeží, pláží je znečištěna.
Přirozeně, protože začali provozovat zábavnou věc, která se jmenuje dovolená na mořském pobřeží. Takže toto je výsledek. Nyní
si dělejte, co se vám zlíbí. To nejde. To se musí zastavit. Takže namísto - lidský mozek je takový, - namísto, aby pochopili, že
jsme udělali něco špatného, řeknou, že začneme nějakou novou metodu, abychom to vyčistili. Nikdy neodsoudí to, co je na nich
špatného, to, že se stali závislými na tomto druhu zábavného života, který provozují na mořských pobřežích.
Nyní AIDS. Žasli byste, ale v Americe dokonce řekli, že v samotném Los Angeles se 700 000 lidí nechalo velebit jako mučedníci
AIDS, protože dosahují takového velkého cíle - vedou nesmyslný život, jako by to byla nějaká velká revoluce. Myslí si, že jsou
velmi velcí revolucionáři, mimořádní lidé, podporují toto AIDS, a oslavují tuto nemoc. Věříte, že toto, tento způsob sebe
prosazování bude přijat? Lidé se vám vysmějí. Vše je ale orientováno na peníze. Rádi k tomu udělají reklamu. Chtějí mluvit o
finanční pomoci. Chtějí říct, že se to děje, protože kdyby měli více peněz, brali by více drogy. Protože nemají žádné peníze, tak
kradou. Musíme jim dát peníze, aby mohli brát drogy, nebo začnou vést tento život. Celkově - když se podíváte, lidé žijí s něčím,
co není skutečnost, celé jejich životy, jsou úplně mimo realitu. Když přijde na to postavit se tomu čelem, udělali jsme chybu,
neměli jsme udělat tuto chybu - stáhnou se. A začnou budovat jiné, skvělé image, umělé a mimo realitu a budou říkat: "O, my
jsme skvělí, my jsme mučedníci." Tak to je to, čemu se říká Kali juga, vše, co je nízké, vše, co si zaslouží opovržení, vše, před čím
se máme chránit, se stane cílem, kterého lidé chtějí dosáhnout. Doufám, že jste pochopili, že Všepronikající síla kolem nás je ta
jediná, která dělá Sahadža jógu. Ta jediná vás přivedla do Sahadža jógy, ta jediná vám dává požehnání. To je Paramčaitanja.



Jejím prostřednictvím se věci vypracovaly.
Takže dnešní modlitba by měla být o tom, abychom si více uvědomili, že jsme nedílnou součástí této Paramčaitanji, a abychom
cítili, že tuto sílu můžeme používat a že můžeme věci vypracovávat. Jestli to tak dnes tímto způsobem ucítíte, myslím, že to
znamená, že jsme odvedli velký kus práce a nechť vám Bůh za to požehná. Tak. Když budeme dělat tuto púdžu, prosím
nezapomeňte, že Mě budete uctívat jako Paramčaitanju, takže myslete na to, že jednáte se samotnou Skutečností. Musíte tuto
púdžu udělat s tímto porozuměním. Nechť vám Bůh žehná.



1989-0722, Večerní program, 22/07/1989 (nekontrolováno), Itálie

View online.

Večerní program 22/07/1989, Lago di Braies, Itálie 

Je nad mé síly, abych v plném rozsahu vyjádřila ohromnou radost, kterou vnímám ve vašich srdcích, a která se odráží v mém
srdci.

Myslím, že dnešek je skvělý den, protože jsme přijeli na místo, které je v Itálii a přitom Guru púdžu budou dělat Rakušané.
Protože je to takové spojení porozumění. Je to zcela nový začátek nového světa, vize, kterou mám již dlouho. Protože tento svět
je jeden, stvořený jediným Bohem. Veškeré vytyčování hranic je umělé a vytváří problémy. V Sahadža józe si uvědomujete, že
všichni jsme jednou nedílnou součástí jedné velké Viráty. Je třeba chápat, že tato radost pochází z lásky a náklonnosti, kterou
máme pro sebe navzájem a pro naši Matku a Stvořitele. Otevřete tedy své srdce, otevřete svoje srdce. Pak bude všechno
radostné a krásné a budete cítit, jak ambrózie stéká do vaší bytosti, do vašich nervů, všude kolem vás. Radost může být úplná
pouze tehdy, když ji můžete přijímat každou minutu, každý okamžik.

Právě toto chci, abyste všichni měli. Je to moje čisté přání. Nechť vám všem Bůh žehná.

http://amruta.org/?p=19465


1989-0723, Guru púdža, 23/07/1989, (nekontrolováno), Itálie
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Guru púdža 23/07/1989, Lago Di Braie, Itálie

Dnes musíme strávit trochu více času než obvykle, abychom se dostali do stádia, v němž můžeme skutečně uctívat gurua.

Když uctíváme svého gurua, musíme vědět, že se ve skutečnosti pokoušíme probudit guru princip v nás. Nejste tu jen proto,
abyste zde uctívali svého gurua. Mohli jste ho uctívat mnohokrát, možná vibrace plynuly, možná jste jimi byli naplněni a cítili se
pozvednuti, vyživeni, ale tato výživa v nás musí být uchována. Vždy si pamatujte, že kdykoli uctíváte nějaký princip vně, snažíte se
tím uctívat svůj vlastní princip ve vás. V nás všech, jak víte, leží princip gurua. Je velmi zajímavé si všimnout, jak je nádherně
zobrazen kolem naší Nábhí čakry. Nikdy nevidíme žádnou čakru spojenou s naším guru principem. Vidíte Nábhí a kolem je
"Bhavasagara". A tato "Bhavasagara", která je oceánem iluzí, nemůže být guruem. Jsou v ní však skryté čakry uvnitř nás, které
mají být probuzeny a osvíceny, aby se projevily.

Jak vidíte, hranice tohoto principu jsou dány pohybem Svádhištána čakry. Svádhištána je čakra, která vám dává hlavně a
především tvořivost. Osoba, která je guru, musí mít v povaze tvořivost. Pokud nejste tvořivou osobou, pak se nemůžete stát
guruem. Například – setkáte se s žáky, musíte konverzovat, musíte tvořit slova božského kouzla, abyste zapůsobili na žáky nebo
na lidi, které přitahujete jako guru, a ukázali, že v sobě máte mnohem více božského kouzla než oni. Když jste velmi světský typ
člověka, velice obyčejní, pak nedokážete vytvořit krásné dvojverší nebo větu, humor nebo vtip. Nebo nádherný obraz, nádhernou
tapiserii, nebo nádherný dům. Co vám schází na tvořivosti, bude vám chybět na guru principu. Protože guru musí tvořit z
obyčejných lidí něco mimořádného. Měl by být schopen vytvořit novou osobnost ze staré, která je zkažená.

Takže tím prvním principem tedy je, že musíte sami pochopit, že byste měli být schopni vytvořit v člověku novou osobnost. Jak
to děláme? Samozřejmě jste získali síly zvedat Kundaliní, sílu léčit lidi, získali jste sílu mluvit – více či méně. Pokud přes to
všechno nedokážete vytvořit novou osobnost z osoby, se kterou hovoříte, pak nejste guru. A nová osobnost musí být výjimečná
osobnost jedinečné kombinace milosrdenství a dynamiky. Takže je důležité, abyste při své tvořivosti používali energii
milosrdenství. Lidi můžete utvářet pouze milosrdenstvím. A nikdy ne zlostí, nikdy ne utlačováním, nikdy ne předváděním svých sil
guruovství. Pokud nezvládnete situaci a nebudete s tou osobou zacházet velmi opatrně a projevovat veškerou úctu, projevovat
zájem a lásku k osobě, které dáváte seberealizaci, a budete jen předvádět, že jste velký guru, bude to kolem vás jen vytvářet
strach a za nějakou dobu lidé nebudou chtít vidět vaši tvář. Takže tou nejdůležitější věcí na guru principu je, že musíte tvořit.

Hodně lidí získá realizaci, dostanou realizaci, pak možná bydlí v nějakém ašrámu, jezdí na púdže, poslouchají hudbu, tančí, smějí
se, jsou kolektivní, ale přesto jejich guru princip nebude probuzen, dokud nevytvoří mnohem více sahadžajogínů. Takže vizí gurua
by mělo být: "Jak mnoho sahadžajogínů hodlám vytvořit? Jak chci tuto tvořivost využít k vytvoření více sahadžajogínů?" Takže
základem nebo podstatou Svádhištána čakry je sice estetika, ale silou a energií Svádhištána čakry je pozornost. Když máte
vratkou pozornost, když vaše pozornost je minutu tam, minutu jinde, když máte pozornost, kterou dokážete jen kritizovat druhé a
nevidíte vlastní chyby, když máte pozornost, s níž lidem ukazujete, že jste lehkomyslná osoba k ničemu, pak svůj guru princip
promarňujete. Promarňujete snahy Sahadža jógy i svou práci gurua. Minimem z minima je, že nejprve musí být čistá pozornost.
Čistá pozornost ale neznamená tvrdost, neznamená asketismus, ani abyste měli na očích klapky jako koně, ale ve vší volnosti
musí být vaše pozornost soustředěná. Kam upíráme pozornost nejvíce? Jsme-li poctiví, řekněme, na lidské úrovni, pak nejvíce
pozornosti vkládáme do svých dětí, svých žen, mužů, rodin, vztahů, které jsou naplněné láskou.

Takže když vaše pozornost získá milosrdenství a lásku pro jinou osobu, jen pak můžete vypracovat realizaci ostatních. Když
máte pracovat na realizaci ostatních, pak to musí být intenzívní láska ke druhé osobě. Když nemáte tu intenzitu, pak jenom
pohybujete rukama, zvedáte Kundaliní, protože vaše Matka vám dala sílu. A to je všechno. Pouze tato intenzita lásky vám může
dát úspěch s čistou pozorností, a myslím, že čistá pozornost může jen milovat. Nečistá pozornost nemůže milovat, protože
každá nečistá pozornost je orientovaná na sebe, orientovaná na já, ale ne ve smyslu duchovního Já. Ale myšlenka, že
duchovnost je láska, se zdá být pro hodně lidí novou myšlenkou. Myslí si, že duchovnost znamená osobu, která je suchá jako

http://amruta.org/?p=19466


fazolový lusk a nikdo se takové osobě nemůže přiblížit, nikdo s ní nemůže komunikovat, protože taková osoba je "příliš čistá".
Když mýdlo nedokáže vyčistit tělo, jaký má pak smysl mít takové mýdlo? Když se k vám mýdlo bojí přiblížit, pak je lépe nenazývat
ho mýdlem.

Tak přicházíme k bodu, že, když je tvořivost naším cílem - lakšja, tak k tomu musíme vyčistit pozornost a vyčistit ji láskou a
milosrdenstvím. A tatáž pozornost, když je naplněna láskou a milosrdenstvím, vám dává dynamiku, sílu, je neúnavná, získáváte
neúnavné nadšení. A ta radost, když vidíte vlastní osobnost odrážet se v druhém, je velmi krásná. Žádnými slovy to nelze popsat.
Vlastně, když někomu dáváte realizaci, co se snažíte vidět, je vidět svůj vlastní obraz v jiné osobě. Jako byste z normálního skla
vyráběli nádherné zrcadlo. A pak to chcete vidět. Takto tvoříte. Tvoříte vlastní odraz a to prostřednictvím čištění oné odrazné
plochy. Jednou pochopíte, že bez tvořivosti, je tato guru púdža pro vás zbytečná.

Když žijete jen pro sebe, pro svou rodinu, manžela nebo jen pro ašrám, pak jste se vůbec nerozvinuli, nevykonali jste žádnou
povinnost vůči svému guruovi. Samozřejmě, jakmile přijmete tento princip, rozvinete v sobě tolik kvalit. První, co rozvinete, je
moudrost. Protože si uvědomíte, kam jdete špatně, proč to nefunguje, proč máte problém, proč se vaše tvořivost neprojevuje.
Začne vám to být jasné a začínáte se učit. A moudrost k vám přijde a vy pochopíte. Moudrost je, když si uvědomíte své chyby a
napravujete je. A tak si vytvoříte rovnováhu, porozumění, jak jednat s jinou osobou. Vždy vyprávím příběh o autě. Je tam plyn a
také brzda.

Používáte je nejprve bez porozumění, co to je. Ještě pořád nejste guruem ani řidičem. Pak, když víte, automaticky řídíte, jste
řidičem, ale mistr pořád sedí za vámi. Ale teď se musíte stát mistrem. Pak umíte řídit automobil a uvidíte řidiče, plyn, brzdu a
dokážete to zvládat velmi snadno. Takže tento guru princip je ohraničen a rozšiřuje své hranice jako horizont tím, jak rozvíjíte
svoji tvořivost a utváříte více lidí. A centrálním bodem toho je Nábhí. Je to centrum, které je jako ústřední bod, kolem něhož se
děje celý pohyb. Nábhí čakru, jak víte, získáváte od své matky, pro začátek. Guru tedy musí být matkou.

Musí mít kvality matky. Ne těch moderních matek, ale ve skutečném slova smyslu. To znamená, že guru musí milovat své děti a
musí mít sílu a odvahu své děti opravovat. A naléhavým přáním by mělo být, přivést děti na správnou cestu, vést je a pomáhat jim
růst. Takže ta první výživa k nám přichází, už když jsme v lůně matky, prostřednictvím matky. A tak jste matkami, můžete být
mužem nebo ženou, ale vlastnostmi jste matkou. A cokoli si myslíte nebo děláte, se projeví na dítěti. Způsob, jakým se chováte,
způsob, jakým mluvíte, žijete, cokoli – má to vliv na vývoj dítěte. Stejným způsobem, dejme tomu když sahadžajogín, který dává
realizaci, řekněme, je pokrytecký nebo nějaký špatný typ člověka, když si neváží svého vlastního gurua, pak se děti budou chovat
stejně. A špatné věci přijímají mnohem rychleji.

Špatné věci vidí první. Takže musíte být dokonalí ve svém chování vůči vlastnímu guruovi. Musíte plně respektovat svého
vlastního gurua, naprosto se odevzdat svému vlastnímu guruovi je velmi důležité. Oni pak uvidí, jak nakládáte se svým vlastním
guruem, a stejně budou zacházet s vámi. Když se ke svému guruovi nechováte s tím respektem, s tou úctou, s tím porozuměním,
s tím odevzdáním, pak neočekávejte, že vaše děti nebo lidé, které vedete, budou respektovat vás. Guru princip v nás musí tedy
být jako velký mudrc nebo prorok, který je nad normálními světskými lidmi a vidí věci ve správné perspektivě a předává tato
správná pochopení všech perspektiv, které vidí, svým žákům. Nepředává jim zkreslené nebo špatné myšlenky. Teď někdo může
říct: "Matko, jak jim můžeme vyjádřit lásku a zároveň jim říct pravdu?" Musíte hledět na to, co je dobré - "hitha". Musíte hledět na
to, co je pro vaše žáky dobré.

Může se zdát, že ta osoba nerada uslyší, co jí dnes řeknete, ale přijde den, kdy si řekne: "Díky Bohu, že mě můj guru opravil a
navedl na správnou cestu." Když cílem žáka není vzestup, ale je tady jen kvůli nějakému jinému účelu, pak je lepší takového žáka
nemít. Nemít nikoho takového, kdo zde není jen pro svůj vlastní vzestup, ale pro jiné cíle, které jsou absolutně nesmyslné. Někdy
vyvstává otázka – jak milovat? Je to velmi zvláštní otázka, že nevíme, jak mít rádi lidské bytosti. Můžeme mít rádi naše zbytečné
věci, mít rádi pěknou krajinu, protože nám dává radost, mít rádi nějakou restauraci, protože tam můžeme dostat dobré jídlo, nebo
nějaké věci, které jsou jen velmi nízké povahy. Ale láska jen kvůli lásce samotné je taková, že pokud opravdu milujete jen kvůli
lásce samotné, pak se tuto lásku snažíte dát nebo vštípit někomu jinému, takže učiníte druhou osobu tak milující, jako jste vy.
Celá věc se mění, když pochopíte, že musíme celé naše hnutí, všechnu naši lásku, naše počínání, naše chování, celé své
pochopení založit na lásce. Jinak bude váš guru princip velice slabý a za nějakou dobu zjistíte, že už stojíte vně břehů Sahadža



jógy. Když někdo na něčem lpí, má špatné návyky a zvyklosti, nemůže se stát guruem.

Protože i když se stane tzv. ´guruem´, všechny ty věci se v té osobě budou odrážet. Nebo řekněme, když je plný ega, namyšlený,
říká si: "Já jsem velký guru," pak také tohle ego se projeví. Když takový guru například příliš mluví, pak bude žák stejný, když je
tichý, žák je také takový. Dostáváme se k závěru, že musíme nejprve rozvinout svůj vlastní guru princip. Když ho nedokážete
rozvinout, pak nemá smysl dělat žádnou guru púdžu, protože je to jen dočasné a moc vám to nepomůže, dokud se skutečně
nerozhodnete, že budete vyživovat, rozvíjet a upevňovat svůj guru princip. Takže dnes, když mě uctíváte jako gurua, musíte vědět,
že žádná část mého projevu, žádná dávka mého požehnání ani cokoli jiného nebude fungovat, dokud v sobě opravdu
nevypracujete svůj guru princip a hloubku, protože guru pomáhá svému žákovi překročit Bhavasagaru. Je jako loď, která převáží
svého žáka s láskou správným směrem. To musí být ve vás všech, protože vy všichni jste realizované duše, a jak jsem vám
říkala, jste všichni andělé. Když ale neustanovíte svůj guru princip, víte o andělech, jak spadli dolů a odešli navždycky.

Takže buďte opatrní. Je jednoduché být andělem, ale těžké udržet si to. Je těžké být Bohem a Bohyní, ale je snadné si to udržet.
A tak jste všichni zde a já jsem velmi šťastná, že jste mě přišli uctít jako svého gurua, a očekávám, že moje děti budou podle mé
vlastní představy. A má představa je taková, že mé děti pocítí jednotu s mou představou a já budu moci být hrdou Matkou tolika
dětí, které přišly z tolika zemí. Nechť vám Bůh žehná! Tedy s takovým množstvím lidí, kteří jsou tu, s tolika dětmi, můžeme nechat
všechny děti jen omýt moje chodidla a pak budeme potřebovat několik dívek řekněme od šestnácti do jednadvaceti let. A pak
nějaké dámy za účelem uctívání Šakti, Bohyně. Bez Šakti nelze udělat nic. Takže nejdříve děti mají přijít omývat chodidla.

A doufám, že světoví lídři tu budou také. Ti teď mají "image" guruů. A lídři musí být něco mimořádného. Nejste lídr, pokud jste
takový typ obyčejného, světského člověka. No a kde jsou muzikanti? Kde jsou hudebníci? Dobrá. Nejprve řeknete Atharva Šíršu a
pak zazpíváte Ganéša Stuthi nebo snad něco jiného, co znáte ke Ganéšovi.



1989-0806, Šrí Bhairava púdža, 06/08/1989 (nekontrolováno)

View online.

 Šrí Bhairava púdža, 6/8/1989Garlate, Itálie

Dnes jsme se zde sešli, abychom udělali púdžu k Bhairavovi. Myslím, že jsme nepochopili význam Bhairavy, který se pohybuje
nahoru a dolů po našem Ida nádí. Ida nádí je kanál Čandramy, měsíce. Takže to je kanál pro naše ochlazení. A prací Bhairavy je
nás ochlazovat. Například jsou lidé výbušní, egoističtí nebo mají problémy s játry, a když je člověk velmi výbušný, tak Bhairava
zahraje na takového člověka trik, aby ho zchladil. Organizuje a řídí všechno - s pomocí ganů, s pomocí Ganapatí, aby zklidnil váš
temperament, aby vám dal rovnováhu. Stejně tak je-li někdo velmi výbušným člověkem a ve svém vzteku překročí všechny meze,
Bhairava - také s pomocí Hanumany - nějak zařídí, aby se ukázalo, že ta hloupost vzteku není k ničemu. Například lidem, kteří
jsou v depresi, nebo kteří jsou levostranní, se Hanuman snaží pomoci, bez pochyby, ale ještě více jim pomáhá Bhairava, aby se z
toho dostali. Člověk, který je levostranný, nemůže být kolektivní. Je to velice těžké, pro člověka, který je velmi levostranný, stále je
nešťastný, smutný a utrápený, aby se těšil veselým kolektivem. Zatímco výbušný pravostranný člověk se netěší vůbec
kolektivitou, ten nedovolí nikomu, aby se těšil kolektivitou. Ale snaží se být v kolektivu, aby se mohl prosadit. Protože takový
člověk se snaží ukázat svoji nadřazenost, že je něčím vyšším - přirozeně se nemůže těšit kolektivem. Na druhé straně člověk,
který je v depresi, stále si myslí: „Nikdo mě nemá rád, nikdo o mě nestojí, jsem tak sklíčený“ - stále od někoho něco očekává, - ten
se také kolektivem nemůže těšit. Takový levostranný člověk vidí ve všem něco nešťastného.

Jako jednou jsem byla v Moskvě a tam byla s námi dáma, která byla sahadžajogínka, levostranná sahadžajogínka. Jeli jsme se
někam najíst a přitom začalo pršet a oni nemohli sehnat taxi. Ale potom auto přijelo a my jsme tam odjeli. Potom nám řekli, že
jsme se velmi opozdili a že si musíme sednout jinam. Tak jsme se museli posadit tam, kde to bylo mnohem dražší. A tato dáma
začala říkat: „Všude jsou nějaké problémy, žádné taxi, prší a nemůžeme získat místo.“ Řekla jsem jí: „Tohle je všechno jenom
legrace, to není žádný problém.“ Toho slova „problém“ je třeba se vzdát. To je nové slovo, které jsem se naučila, protože slovo
problém jsme v našem mládí používali jenom v geometrii. Takový postoj, že chceme ve všem najít něco negativního, to je
způsob, jak si zcela zničit naši levou stranu. Pak ale ten pán, který nás pozval, přišel a řekl: „Sedíme na druhé straně a čekáme na
vás.“ Tak jsme šli na druhou stranu a těšili jsme se dobrým jídlem, všechno bylo pěkné. Řekla jsem jí: „Podívej se, jen jsi počítala,
kolik je tu negativních věcí a neviděla jsi tu legraci.“ Zeptala se Mě: „Co mám dělat?“ Řekla jsem: „Říkej jméno Bhairavy. Sedni si s
levou rukou směrem k fotografii, a pravou rukou na Matce Zemi. Tak z tebe všechny negativity utečou.“ Bhairava má stále světlo
ve svých rukou. Stále se pohybuje levým kanálem nahoru a dolů, abyste měli světlo a viděli, že neexistuje nic negativního. Tyto
negativity k nám přicházejí z mnoha stran. Jednou z těch negativit je, že ´to je moje´, Jako ´moje dítě, můj manžel, moje
vlastnictví´ - moje. Rozumíte, když jste jednou připoutáni takovýmto způsobem, zjistíte, že i vaše děti se stanou negativními. Ale
když chcete být pozitivními, je to velice jednoduché. A pro tohle musíte sledovat, kde je vaše pozornost. Vidíte ve všem problémy,
nebo v tom vidíte nějakou legraci? Existují lidé, kteří si nedovedou udělat legraci z ničeho. Když bude slunečný den, budou
naříkat: „Ó Bože, takový slunečný den!“ A když je zamračeno, řeknou: „Ó, co je tohle za den!“ Nic je nemůže uspokojit.

Ale těšit se něčím pozitivním ve všem negativním, to je kapacita sahadžajogína. Negativita neexistuje, je to ignorance. A není to
ani ignorance, protože také ignorance neexistuje. Je-li všechno všepronikající síla, jak by mohla existovat ignorance? Ale
například když se skryjete před silou této všepronikající energie, budete říkat, že existuje negativita. Je to jako když se schováte
do jeskyně, pořádně ji uzavřete a pak řeknete, že neexistuje slunce. Takže lidé, kteří nedokáží být kolektivní jsou buď
pravostranní, nebo levostranní, ale spíš levostranní. Ale levostranní lidé mohou být kolektivní v negativitě. Existuje veliké
bratrstvo bhútů - negativit. Uvidíte sedět několik opilců pohromadě. Budou říkat: „Podívejte, je tolik problémů, ekologický
problém“ - jsou to opilci, všichni opilí. „A je tolik jiných problémů, kdy to skončí?“ Druhý řekne: „Počkej, počkej, slyšel jsem, že se
má celý svět velmi brzy zhroutit.“ A třetí řekne: „Díky Bohu, bude konec.“ Čtvrtý pak řekne: „Ale co se stane s našimi hospodami?“
„To je v pořádku, i když už tu nebudeme, tak na tom nezáleží.“ Takto se chová spolek bhútů. Nejsou vůbec schopni vidět legraci,
nejsou vůbec schopni se těšit. A stanou se lidmi, kteří si myslí, že jsou velmi meditativní, že jsou vyššími lidmi, že jsou něčím
nadřazeným - v negativitě. Ale konec těchto lidí je, že se stanou šílenci. Zatímco pravostranní končí jako idioti. Jednou jsem
zašla do psychiatrického ústavu. Při této návštěvě jsem potkala ženu. Byla celkem v pořádku, myslela jsem, že je celkem v
pořádku, tak jsem s ní začala mluvit. Začala se mnou velice moudře mluvit: „Podívejte se, je tady můj švagr, asi není nutné, aby tu
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byl, ale neměl by dělat tyhle věci,“ - nejrůznější věci mi říkala. Představovala se mi, jako že je velice milá a příjemná a že ji vůbec
nikdo nemá rád. A říkala: „Jsem velmi nejistá“ - a podobné věci. Najednou vstoupil doktor. A ona mu začala nadávat, křičet na
něho. Řekla jsem: „Co je tohle?“ Doktor poslal pro lidi - chyťte tuhle ženskou, řekl mi, že ona je nejnásilnějším šílencem a proč s ní
mluvím? Bolela Mě hlava, ale nevěděla jsem, že je šílenec. Možná, že v Mé přítomnosti její bhút trochu utekl, zahrála jsem ten trik,
ale můžete to jasně vidět.

Takže ty přílišné citové připoutanosti a příliš se o někoho emocionálně bát, že ´tohle je moje dítě´, ´tohle a tohle je moje´ a stále
utrácet svůj cenný život těmito věcmi, to není způsob, jakým by se měl sahadžajogín chovat. Když sahadža jogín nemůže být
kolektivní, pak vězte, že ještě není sahadžajogínem. Je třeba vědět, že to je práce Bhairavy uvnitř nás Další prací, kterou dělá,
když nám dává světlo ve tmě, je, že v nás ničí všechny bhúty. A všechny možné negativní myšlenky, podivné představy o
připoutanosti a také depresivnost. Jsem moc ráda, že dnes uctíváme Šrí Bhairavu, protože on je velice spojen se Šrí Ganéšou.
Jak víte, Šrí Ganéša sídlí v Muládháře a Bhairava se pohybuje na levé straně a přechází na pravou. Tak všechny možné
předsudky a zvyklosti je možné překonat s pomocí Bhairavy. V Nepálu je veliká socha Bhairavy, která je skutečným ´svajambu´ -
svatým místem. A lidé jsou tam více levostranní, takže mají strach z Bhairavy. Tak když má někdo nějaký zlozvyk, například
krade, tak ho vezmou před Bhairavu a zapálí světlo. Chci říct - policie ho tam zavede a řeknou mu: „Řekni to před Bhairavou,
zpovídej se.“ A oni se zpovídají, co špatného udělali. Takže on nás také chrání před děláním špatných věcí, lstivých věcí, jako
například před kradením. Cokoliv si myslíme, že můžeme udělat tajně, můžeme skrýt, ale ne před Bhairavou. Když se nezměníte,
on vás úplně odhalí. Tak on odhalil všechny falešné guruy. Takže dnes jsme tady, abychom uctili veliké božstvo Bhairavu, který
se později inkarnoval na této zemi nakonec také jako Mahavíra. On stojí u bran pekla a zastavuje lidi před pádem do pekla. Ale
pokud chcete jít do pekla, když máte takové přání, pak řekne: „Dobře, můžeš jít.“ Ale jak víte, peklo je už plné lidí, tak je lepší
porazit své negativity, a začít milovat legraci, těšit se druhými a milovat je. Nestarat se o to, co dělají druzí pro vás, ale myslet na
to, co vy můžete udělat dobrého pro druhé. Takže dnešní zvláštní púdža je nabídnuta Bhairavovi, aby nám dal smysl pro smích,
pro potěšení, pro legraci. Nechť vám všem Bůh žehná.



1989-0806, Šrí Bhairava a levá strana (7 min)

View online.

19890806 - Šrí Bhairava a levá strana (Garlate, Itálie)

Myslím, že jsme nepochopili význam Bhairavy, který se pohybuje nahoru a dolů po našem Ida nádí. Ida nádí je kanál Čandramy,
měsíce. Takže to je kanál pro naše ochlazení. A prací Bhairavy je nás ochlazovat. Například jsou lidé výbušní, egoističtí nebo
mají problémy s játry, a když je člověk velmi výbušný, tak Bhairava zahraje na takového člověka trik, aby ho zchladil. Organizuje a
řídí všechno - s pomocí ganů, s pomocí Ganapatí, aby zklidnil váš temperament, aby vám dal rovnováhu. Stejně tak je-li někdo
velmi výbušným člověkem a ve svém vzteku překročí všechny meze, Bhairava - také s pomocí Hanumany - nějak zařídí, aby se
ukázalo, že ta hloupost vzteku není k ničemu. Například lidem, kteří jsou v depresi, nebo kteří jsou levostranní, se Hanuman snaží
pomoci, bez pochyby, ale ještě více jim pomáhá Bhairava, aby se z toho dostali. Člověk, který je levostranný, nemůže být
kolektivní. Je to velice těžké, pro člověka, který je velmi levostranný, stále je nešťastný, smutný a utrápený, aby se těšil veselým
kolektivem. Zatímco výbušný pravostranný člověk se netěší vůbec kolektivitou, ten nedovolí nikomu, aby se těšil kolektivitou. Ale
snaží se být v kolektivu, aby se mohl prosadit. Protože takový člověk se snaží ukázat svoji nadřazenost, že je něčím vyšším -
přirozeně se nemůže těšit kolektivem. Na druhé straně člověk, který je v depresi, stále si myslí: „Nikdo mě nemá rád, nikdo o mě
nestojí, jsem tak sklíčený“ - stále od někoho něco očekává - ten se také kolektivem nemůže těšit. Takový levostranný člověk vidí
ve všem něco nešťastného.

http://amruta.org/?p=22196


1989-0806, Šrí Bhairava a negativity (5 min)

View online.

19890806 - Šrí Bhairava a negativity (Garlate, Itálie)

Bhairava má stále světlo ve svých rukou. Stále se pohybuje levým kanálem nahoru a dolů, abyste měli světlo a viděli, že
neexistuje nic negativního. Tyto negativity k nám přicházejí z mnoha stran. Jednou z těch negativit je, že ´to je moje´, Jako ´moje
dítě, můj manžel, moje vlastnictví´ - moje. Rozumíte, když jste jednou připoutáni takovýmto způsobem, zjistíte, že i vaše děti se
stanou negativními. Ale když chcete být pozitivními, je to velice jednoduché. A pro tohle musíte sledovat, kde je vaše pozornost.
Vidíte ve všem problémy, nebo v tom vidíte nějakou legraci? Existují lidé, kteří si nedovedou udělat legraci z ničeho. Když bude
slunečný den, budou naříkat: „Ó Bože, takový slunečný den!“ A když je zamračeno, řeknou: „Ó, co je tohle za den!“ Nic je nemůže
uspokojit. Ale těšit se něčím pozitivním ve všem negativním, to je kapacita sahadžajogína. Negativita neexistuje, je to ignorance.
A není to ani ignorance, protože také ignorance neexistuje. Je-li všechno všepronikající síla, jak by mohla existovat ignorance?
Ale například když se skryjete před silou této všepronikající energie, budete říkat, že existuje negativita. Je to jako když se
schováte do jeskyně, pořádně ji uzavřete a pak řeknete, že neexistuje slunce. Takže lidé, kteří nedokážou být kolektivní, jsou buď
pravostranní, nebo levostranní, ale spíš levostranní. Ale levostranní lidé mohou být kolektivní v negativitě.
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1989-0806, Vlastnosti Šrí Bhairavy (7 min)

View online.

19890806 - Vlastnosti Šrí Bhairavy (Garlate, Itálie)

Takže ty přílišné citové připoutanosti a příliš se o někoho emocionálně bát, že ´tohle je moje dítě´, ´tohle a tohle je moje´ a stále
utrácet svůj cenný život těmito věcmi, to není způsob, jakým by se měl sahadžajogín chovat. Když sahadžajogín nemůže být
kolektivní, pak vězte, že ještě není sahadžajogínem. Je třeba vědět, že to je práce Bhairavy uvnitř nás. Další prací, kterou dělá,
když nám dává světlo ve tmě, je, že v nás ničí všechny bhúty. A všechny možné negativní myšlenky, podivné představy o
připoutanosti a také depresivnost. Jsem moc ráda, že dnes uctíváme Šrí Bhairavu, protože on je velice spojen se Šrí Ganéšou.
Jak víte, Šrí Ganéša sídlí v Muládháře a Bhairava se pohybuje na levé straně a přechází na pravou. Tak všechny možné
předsudky a zvyklosti je možné překonat s pomocí Bhairavy. V Nepálu je veliká socha Bhairavy, která je skutečným ´svajambu´ -
svatým místem. A lidé jsou tam více levostranní, takže mají strach z Bhairavy. Tak když má někdo nějaký zlozvyk, například
krade, tak ho vezmou před Bhairavu a zapálí světlo. Chci říct - policie ho tam zavede a řeknou mu: „Řekni to před Bhairavou,
zpovídej se.“ A oni se zpovídají, co špatného udělali. Takže on nás také chrání před děláním špatných věcí, lstivých věcí, jako
například před kradením. Cokoliv si myslíme, že můžeme udělat tajně, můžeme skrýt, ale ne před Bhairavou. Když se nezměníte,
on vás úplně odhalí. Tak on odhalil všechny falešné guruy. Takže dnes jsme tady, abychom uctili veliké božstvo Bhairavu, který
se později inkarnoval na této zemi nakonec také jako Mahavíra. On stojí u bran pekla a zastavuje lidi před pádem do pekla. Ale
pokud chcete jít do pekla, když máte takové přání, pak řekne: „Dobře, můžeš jít.“ Ale jak víte, peklo je už plné lidí, tak je lepší
porazit své negativity, a začít milovat legraci, těšit se druhými a milovat je. Nestarat se o to, co dělají druzí pro vás, ale myslet na
to, co vy můžete udělat dobrého pro druhé.
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1989-0808, Šrí Ganéša púdža, 08/08/1989 Les Diablerets, Švýcarsko

View online.

Šrí Ganéša púdža Dnes jste sem přišli, abyste Mě uctili jako Šrí Ganéšu. Před každou púdžou opěvujeme Šrí Ganéšu. A cítíme ke
Šrí Ganéšovi ohromnou úctu, protože jsme zjistili, že dokud v nás Šrí Ganéša, který je symbolem naší nevinnosti, není probuzen,
nemůžeme vstoupit do Božího království. A abychom zde i zůstali a těšili se požehnáními Šrí Ganéši, musíme mít svoji nevinnost
plně rozvinutou. Tak Ho velebíme. A chválit Ho je velmi snadné. A i když jsme možná před příchodem do Sahadža jógy udělali
něco špatného, On zcela odpouští, protože je věčným dítětem. Viděli jste děti, i když jim naplácáte, někdy jste na ně rozzlobení,
ony na to zapomenou. Pamatují si jenom lásku, ne to, že ve vašich rukou trpěly. Dokud nedorostou, nepamatují si špatné věci,
které se jim staly. Na samém začátku, když se dítě narodí matce, neví, čím prošlo. Pak paměť postupně začíná pracovat a dítě si
v sobě začíná věci oživovat. Zpočátku si však pamatuje jen hezké věci, které se mu přihodily. Proto vždy rádi myslíme na dětství,
co nám v dětství udělalo radost. Ale jak začneme vyrůstat, začneme si pamatovat všechna trápení a všechna soužení, jimiž jsme
museli projít. Máme snahu všechny těžké zkoušky, kterými jsme prošli, zveličovat. V dětství si děti pamatují jen lidi, kteří je
milovali, a ne ty, kteří jim ubližovali. Snad si to pamatovat nechtějí. Vypadá to tak. Ale až vyrostou, snaží se připomínat si jen lidi,
kteří jim ubližovali nebo dělali potíže, a tím se sami dělají velmi nešťastnými. Ganéšův princip je však nesmírně subtilní,
nejsubtilnější ze všeho. A existuje v podobě vibrací ve všem, co existuje ve hmotě. Hmota bez vibrací neexistuje. Má vibrace,
které je možné vidět, dokonce i v atomech a také v molekulách všech látek, které existují. Šrí Ganéša je tedy prvním, kdo se
rovněž ustálil ve hmotě. Díky tomu existuje ve Slunci, v Měsíci, existuje v celém vesmíru, v celém stvoření a pokračuje ve své
existenci i v lidských bytostech. Pouze lidské bytosti mají schopnost tak či onak svou nevinnost zakrýt. Jinak, zvířata jsou
nevinná. Lidské bytosti mají svobodu; pokud chtějí, mohou svou nevinnost zakrýt, mohou dveře ke Šrí Ganéšovi uzavřít a říci, že
neexistuje. Mohou je zatemnit. A vidíme, že z toho důvodu lidské bytosti páchají tolik strašných věcí tím, že popírají existenci Šrí
Ganéši. On ale koná. Koná takovým způsobem, že ukazuje přirozené důsledky našich špatných činů. Když například děláte věci,
které Šrí Ganéšovi nejsou příjemné, On jde až k určitému bodu, odpouští do určité míry a pak se začne projevovat formou
nemocí, tělesných nemocí, a v ženách se stává duševními nemocemi. Rovněž může vytvořit problémy v přírodě. Také přírodní
pohromy jsou jen a jen prokletím Šrí Ganéši. Jestliže začnou lidé páchat špatné věci, kolektivně se chovat špatným způsobem,
pak přijdou přírodní katastrofy, aby jim udělily lekci. Jeho podstata je tedy taková, že i když existuje ve všem, má i schopnost
prosadit svou vůli a způsobit zničení celého světa. O Šrí Ganéšovi máme představu, že je maličký. Domníváme se, že když jezdí
na malé myšce, musí být velmi drobný. On je jak maličký, tak veliký. On díky své moudrosti předčí všechna Božstva. On je dárcem
moudrosti. Dává nám moudrost. Dělá nás učenými. Je v tomto ohledu naším Guruem, Maháguruem, protože nás učí, jak bychom
se měli chovat. Pokud se Ho snažíte obejít a pokoušíte se špatně chovat, ani Matka vás nepodpoří, protože ví, že ti, kteří se
vyvyšují nad Šrí Ganéšu, jsou zároveň lidé, kteří si nikdy nebudou vážit Matky. On je tedy ztělesněním úcty k Matce. Ztělesněním.
On nezná žádná jiná Božstva. On nezná Sadášivu. Nezná nikoho jiného, On uznává pouze Matku. On je tedy tím, kdo je silou
oddanosti a naprostého odevzdání se Matce. A proto je ze všech Božstev tím nejmocnějším a nikdo nemůže překonat Jeho síly.
Musíme chápat, že jak děti rostou, začne v nich vyrůstat také Šrí Ganéša, jelikož jsou však lidskými bytostmi, mohou se tak či
onak pokoušet Šrí Ganéšu přebít. Je proto povinnost rodičů, kteří jsou sahadžajogíny, postarat se o své děti způsobem,
odpoutaným způsobem, kdy dohlédnou na to, aby se Šrí Ganéša v dětech usadil. První známkou Šrí Ganéši v dítěti je moudrost.
Pokud není dítě moudré, pokud je nezvedené, pokud neví, jak se chovat, to pak ukazuje, že útočí na Šrí Ganéšu. A dnes, v této
moderní době, se rozhodně na děti velice útočí. Na nevinnost se útočí. A pro lidi je velmi těžké najít tu jemnou hranici, jak daleko
s dětmi zajít a kam už ne. Dnešní přednáška by měla být více zaměřená na to, jak daleko se Šrí Ganéšou zajít, co se týče dětí,
protože je to velmi důležitá věc. Neboť On je dárcem moudrosti. Rodiče tedy musí chápat, že: „Pokud On je dárcem moudrosti,
měla by ve mně být moudrost. A mám-li moudrost, jsem vyrovnaný a neztratím s dětmi trpělivost, ale snažím se je opravovat,
ovšem takovým způsobem, aby se napravily.“ Pokud naopak budete na své děti velmi tvrdí, mohou reagovat a mohou zbloudit.
Nebo když se je budete snažit příliš omezovat, pak se také budou chovat tímtéž způsobem. Jednu věc byste tedy své děti měli
naučit, kterou dělá sám Šrí Ganéša, a sice: „Važ si své Matky.“ Vaše Matka znamená vaše Svatá Matka i vaše vlastní matka. To je
velmi důležité. Pokud otec nedokáže dítě přimět, aby si vážilo matky, nebude dítě nikdy v pořádku. Neboť autorita nepochybně
pochází od otce, ale matku je třeba respektovat. Proto je velice důležité, aby matka respektovala otce. Pokud se tedy v
přítomnosti dětí začnete spolu hádat, špatně se chovat a mluvit způsobem, který není vhodný, bude to také mít velmi špatný vliv
na Ganéša tattvu dítěte. Tato výchova je v Sahadža józe velmi důležitá věc, protože z Boží milosti se vám všem narodily
realizované děti. Musíte tedy vědět, jak daleko se svými dětmi zajít, abyste je učinili moudřejšími, aby byly mravné a poctivé.
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Zaprvé byste se měli snažit chránit jejich moudrost. Řeknou-li něco moudrého, musíte to ocenit. Také by neměly mluvit
nemístně, neslušně. Špatné chování by se tedy také nemělo tolerovat, v tom smyslu, že to, co je moudrost v nitru, se musí
navenek projevit jako světlo. Nyní půjdeme ještě dál, abychom viděli, jak dalece Šrí Ganéša působí. Jak jsem říkala, On přebývá v
nejjemnějším ze všeho, vy Ho však musíte probudit. Když například vidíte vodu, která je vibrovaná - co to znamená? Vibrovaná
znamená, že v té vodě byla osvícena Ganéšova tattva. Když se vám tedy tato voda dostane do žaludku, do očí nebo kamkoli, kam
ji chcete dát, působí. Působí tak, že ve všem, do čeho ji dáte, probudí Ganéšovu tattvu. Viděli jste, že máme zázraky, především v
zemědělství. Takové zázraky v zemědělství, že lidé žasnou, je to však velmi prosté. Jakmile začnete probouzet Ganéšův princip v
semínku, zvětší se desetkrát, někdy stokrát. Ba i Matka Země, o níž se domní- váme, že je něčím mrtvým, se může navibrovat.
Když například vy, sahadžajogíni, chodíte po zemi bosi, Matka Země se navibruje. Pak bude Matka Země působit na stromy,
trávu, květiny, na všechno. Každopádně Mi sahadžajogíni říkají, že v jejich ášramech rostou květiny mimořádné velikosti a jsou
velmi voňavé. Například sedmikrásky v Londýně ani v Anglii nikdy nevoněly, nikdy. Také byly sedmikrásky takhle malé; zvětšily se
a vidíte je všude, tak voňavé. A to je zázrak. Když jsem někomu poprvé řekla, že sedmikrásky voní, nemohli tomu uvěřit. A když
ucítili tu vůni, byli překvapeni. Stejným způsobem Ganéša tattva rozumí, myslí, organizuje, zpracovává, pokud je probuzená.
Pokud není a spí, tak to nedělá. Takže ona pracuje, řeší. Když například vyraší malé semínko, na jeho vrcholu je malá buňka, která
má Ganéša tattvu, jež byla probuzená. Takže ono pozná, jak jít dolů do hloubky, jak obejít kámen i jak se zapustit a jak dosáhnout
ke zdroji vody. Jediným smyslem toho však je, jak daleko zajít kvůli existenci a vyživení sebe sama, na velmi hmotné úrovni, jak
umožnit, aby strom rostl. Tato Ganéša tattva se však začne stávat nesmírně subtilní, nejsubtilnější v bodě Ádžňa čakry. V době,
kdy je v Ádžňa čakře, pochopí, že teď má duchovní rozměr. Tatáž Ganéša tattva, která pracovala na malinké špičce kořene,
pracuje nyní pro duchovní záležitost. Z toho důvodu lidé zavírají oči, když meditují, protože nechtějí vidět nic jiného, chtějí jen, aby
Šrí Ganéša působil na meditační proces jejich Kundaliní. Když zavřeme oči, tento proces meditace funguje, když se ale díváte, jak
někdo spí a něco se mu zdá, uvidíte, že se jeho oči budou celou dobu pohybovat, oči se budou hýbat. Tato Ganéša tattva je tedy
aktivní také prostřednictvím vaší pozornosti. Pokud máte pozornost, která neustále těká z jednoho místa na druhé, z místa na
místo, pak je narušená, obzvlášť, když se začneme pořád dívat po mužích, po ženách. Pak se také naše Ganéša tattva velice
poničí. Takovým lidem se při jejich vzestupu stoupá obtížně, protože samotná Ádžňa pohasne. Pak může být Ganéša tattva
omezena také, jste-li příliš materialističtí, stále v obavách o svoje věci, například když máte něco doma, o co se bojíte, pořád vše
sledujete, stále se to snažíte opravovat a stále se staráte o hmotu. Také potom se tato Ganéša tattva může vytratit, protože se
pořád staráte o tyto věci. Například jdeme do obchodu a na všechno koukáme: „Co je támhle? A co tam? Co bych měl koupit? Co
bych měl koupit?“ Bude to tak také, když se tím příliš zabýváte. Řekněme však, že kupujete něco kvůli kráse. Chcete koupit něco
pro zkrášlení svého domu. Znamená to, že se snažíte dělat něco, abyste ostatním udělali radost. Děláte to proto, abyste druhé
udělali velmi šťastnými. Potom to funguje obráceně, pak to stupňuje váš vzestup. Ale jen pokud to děláte, abyste u druhých
vzbudili určitou radost, podělili se o krásu toho, co jste koupili nebo získali. Ale dejme tomu, že něco kupujete, aby vám to ostatní
záviděli. To jsem i Já nedávno zjistila, že lidé mají takovou vlastnost, koupit něco, co u druhých vyvolá závist, a ne aby jim to
udělalo radost. Pokud existují lidé, kteří věci kupují, jen aby druzí pociťovali závist, pak jejich Ganéša tattva také může být
zničena. Co byste měli kupovat? Cokoli, čím byste mohli zkrášlit svůj domov. Když někdo přijde do vašeho domu, měli by říci:
„Viděli jsme překrásnou věc!“ Žádné lpění na té věci, jen připou- tanost k tomu, jak se lidé cítí, jak pěkně a uvolněně se cítí, a že v
sobě cítí Šrí Ganéšu, což je krása. Když se dostaví tento pocit, pak bychom mohli říci, že to je Ganéša tattva. A je to velmi
mateřský pocit. Tak jako matka chce vždy dát svým dětem něžné, krásné věci, stejně tak vy máte tu „vatsalju“, jak se tomu říká,
cit matky k dítěti, ten subtilní pocit: „Do mého domu přišli lidé, tak se podívejme, jak jsou šťastní, jak se tím těší a oceňují to.“
Takto také uspokojujete úžasný Ganéšův princip, protože jste projevili uznání těm umělcům. Přestože umělci vytvářejí všechny
své skvělé věci z hmoty prostřednictvím Svadhištány, pokud Svadhištánu neřídí Šrí Ganéša, jejich umění nemůže být krásné.
Vidíte, jak se v současné době umělci uchylují k nejrůznějším ošklivým a velmi nemorálním věcem. A tyto věci nemají trvalou
hodnotu. Dnes je lidé koupí a zítra je vyhodí. Jedině věci, které v sobě mají probuzen Ganéšův subtilní princip, díky němuž se
uklidníte a budete se cítit plni klidu a míru, díky němuž se budete cítit šťastní, pouze toto se cení. Šrí Ganéša ve vás tedy
ustanovuje vyšší Já. Takže nižší já, které se raduje ze všech nízkých věcí života, se zmenšuje, redukuje se, ba někdy je Šrí Ganéša
úplně zničí. Uvedu jako příklad Monu Lisu. Když vidíte Monu Lisu - chci říci, že asi nemůže být nějaká herečka, myslím, že nemůže
vyhrát žádnou soutěž krásy. Ona - její tvář je velmi poklidná, velmi mateřská, velmi čistá. I její oči. A proč je tedy stále tolik
oceňována? Z toho důvodu, že je v ní Ganéšův princip. Ona je matka. Vypráví se o ní, že tato paní přišla o své dítě a nikdy se
nesmála ani neplakala. A přinesli k ní malé dítě, a když to dítě uviděla, tak ten úsměv lásky k tomu dítěti, který se jí objevil na tváři,
ten velký umělec zachytil. A z toho důvodu to lidé oceňují. A vidíte na Západě, přestože lidé příliš neukazují zájem o vztah matka -
dítě, kamkoli jdete, motiv „matka - dítě“ je ten nejlepší. Ukážou vám fotografii - to je matka s dítětem, to je Kristova Matka a dítě.



Když Krista sundali z kříže, je tam Matka. Potřebují, aby v tom působil princip matky a dítěte, jinak by se takový obraz nepova-
žoval za něco velkolepého. Nebo skutečně musíte jakožto samotný Ganéšův princip zobrazit Krista. V podstatě jsem neviděla
žádné soudobé obrazy, kde by tento princip nebyl. Používal to dokonce i Picasso. Tento princip museli uplatňovat i lidé, kteří byli
dost moderní, aby získali oblibu. Někteří lidé však získávají oblibu ne pomocí Ganéšova principu, ale přímo anti-ganéšovskými
zásadami. Všechny takové věci se rozplynuly a Já teď vidím, že to všechno postupně upadá. Přestože lidé ztratili morálnost,
stejně by stále chtěli mít Rembrandta, chtěli by Leonarda da Vinciho, chtěli by umělce, kteří vytvořili díla na téma Matka a dítě. To
je velmi překvapivé. I když jsem tentokrát přijela do Rakouska a ptala se: „Jaké máte sochy?“, řekli: „Máme překrásnou Madonu s
dítětem.“ Takže tento princip dává největší potěšení. Lidské bytosti tento princip potěší nejvíc - dívat se na děti, hrát si s nimi,
radovat se z jejich společnosti. Proč? Jelikož to má onu sladkost dítěte. Řekla bych, že když vidíte dítě, vyvolá to ve vás něco jako
šimrající radost. Tvář se okamžitě změní. Říkala jsem vám, že jsem dokonce viděla krokodýlici, jak rozbíjí svá vejce, mám dojem,
že to bylo ve filmu, a měli byste vidět oči té krokodýlice v tu chvíli - rozbíjela ta vejce tak opatrně! Její oči byly tak nádherné, plné
takové lásky, která se jí linula z očí. Bylo nevíře, že to jsou oči téže krokodýlice. A tak pomaloučku rozbíjela tlamou všechna ta
vejce a z nich vylézali malincí krokodýlci. A ona je brala na břeh a celou dobu je držela v tlamě a koupala, víte, tak opatrně,
používala svou tlamu jako koupelnu. Měli byste vidět, jak zvířata zacházejí se svými mláďaty. Když ale vy začnete být takzvaně
moderní, začnete se chovat velmi divně. Jsou lidé, kteří zabíjejí děti, jsou lidé, kteří děti zneužívají, chci říci, že jsou horší než
rákšasové. Ani rákšasové to nedělají, ani pišáčové to nedělají. Ganové žasnou: „Odkud přišel tento druh nových kreatur, že pro
své děti nemají žádnou lásku, že své děti zabíjejí, vraždí je, lámou jim ruce? Vždyť jsou to jejich vlastní děti! Když toto dělají
vlastním dětem, co udělají druhým dětem?“ Takže láska vůči vašemu dítěti musí být zásadně důležitá, jakožto sahadžajogíni
byste však zaprvé neměli být připoutaní jen ke svému dítěti, a za druhé musíte vědět, jak své lásce vymezit konečné meze. Tou
mezí je přínosnost. „Je to mému dítěti ku prospěchu? Kazím své dítě? Podporuji své dítě příliš? Podřizuji se přáním svého dítěte?
Nebo vedu své dítě správně?“ Protože v dětství otec a matka musí své děti vést. Musí na děti působit a děti musí být poslušné a
musí rodiče poslouchat. V dnešní době však děti poslušné nejsou. Nejsou, protože ony vidí, že ani rodiče neposlouchají jeden
druhého. Také zjišťují, že společnost je taková, že když děti neustále rodiče trápí, začnou být také takoví. Ale to nevadí, vy jste
sahadžajogíni, měli byste tedy své děti vychovávat, aby byly poslušné, aby byly moudré, aby byly rozumné, se stejnou láskou,
jakou má ta krokodýlice pro své malé krokodýlky. Nyní se dostáváme k subtilnější stránce Ganéša tattvy, kterou vyjadřují naše
oči. Když Já vidím nějaké věci, vidím je jako něco, co dává radost, co prostě jen dává radost. A pokud chci něco koupit, pak si
říkám: „Ano, mohu to koupit pro určitého člověka, tomu se to bude líbit.“ Protože Já vím, co mají rádi, tak koupím tu věc pro toho
člověka. Nebo když kupuju něco pro svou rodinu, říkám si totéž. Stejně jako když jsem teď postavila dům, kam chci dát všechny
ty věci, dárky od vás, všechno, jako do muzea. A chystám se pozvat všechny vesničany, aby přišli a viděli to. Protože oni nikdy
takové věci neviděli. Nemohou cestovat do Švýcarska, natož pak do Anglie. Tak musíme - zamýšlím uspořádat ten dům takovým
způsobem, aby ti vesničané, kteří nikdy neviděli tak krásné věci, mohli přijít a vidět to. V Indii tak moc neplatí, že by prostí lidé byli
závistiví. Pouze ti noví, materialističtí lidé si rozvinuli tento zvyk závidět. Ale jinak budou vždy říkat: „Jaká je to hezká věc! Jak je
to krásné! Jaké jsou...!“ Jako když jste v Púně zpívali písně o Sahadža józe. Musím říct, že jste opravdu skvěle zabodovali, seděli
tam však mistři té hudby, kteří poslouchali váš zpěv. Byli to mistři divadelního a hudebního umění, v Indii velice slavní umělci. A
pak říkali... jak jste se šli podívat na jejich hru, také v Púně, pokud si vzpomínáte, oni tedy přišli s návrhem: „Matko, chceme
oslavit Vaše narozeniny.“ Řekla jsem: „To je velmi těžké, vždyť budete tak daleko.“ „Ne, ne, my přijedeme!“ Jeli celou noc a
prakticky celý den, představte si, přijeli kolem páté. Skončili své představení kolem třetí nebo čtvrté hodiny a pak celý den
cestovali, dorazili kolem páté z jakéhosi Belgamu a v 6:30 byl program. Tak přišli, všichni vyšňoření, a jak vás ohodnotili! Říkali:
„Byli jsme zahanbeni. Mysleli jsme si, že my, Maháraštřané, jsme v hudbě velmi dobří, velmi dobří v talas atd. Zahanbilo nás však,
jak dobře ti cizinci zpívali naši hudbu. Neumíme zpívat jako oni. Třebaže my neumíme zpívat jejich hudbu, oni zpívali naši a my
jsme se všichni velmi styděli a byli v rozpacích. Jak to, že zpívali tak dobře?“ A jejich ocenění bylo tak ohromné, že jsem sama
byla v rozpacích z toho, jak to říkali: „Jak k tomu ti lidé přišli? Co to je - způsobil to jejich guru? Co s těmi lidmi udělali, že umí tak
dobře zpívat?“ Takže to ocenění a celá ta věc okouzlila. Máme z toho, myslím, nahrávku. Audio nahrávku. Nevím, jestli máte
videonahrávku, ale pokud ano, přineste ji, prosím. Je velice zajímavé, jak ocenili Mé děti, to, jakým způsobem zpívali. A pro ně, jak
jsem vycítila z jejich řeči a toho všeho, vzhledem k tomu, že jsou takoví mistři a sami tak daleko - to, jak to hodnotili, bylo ocenění
dětí, které zpívají něco velkolepého. Víte - v tom pochopení bylo něco z velmi něžného vztahu „vatsalji“, což je cit mateřské něhy,
asi jako: „Podívejte se na ty děti, jak krásně zpívají.“ Viděla jsem, že tak tomu bylo s mnoha lidmi, když přišli nějací umělci a viděli,
jak vy to oceňujete a jak zpíváte, měli stejný pocit. „Jak to, že tyto děti, že tito lidé umí tak dobře zpívat? Jak to mohou tak dobře
znát?“ Chci říci, že všechen ten krásný pocit a všechno to chválení vytvořilo tak hezkou atmosféru, protože někteří z nich byli
opravdu velcí umělci a velmi vás oceňovali, místo, aby říkali: „Ach, co jsou tihle zač, nejsou dobří v hudbě a...“ Nic takového! Tolik



oceňovali, že lidé, kteří nikdy neznali indickou hudbu, tak dobře zpívají. V tom ocenění bylo také to otcovství, to mateřství, byla
tam ta „vatsalja“ a ta situace byla tak krásná. Jako když například člověk jako Ravi Shankar má hrát s Yehudi Menuhinem. Yehudi
Menuhin je proti němu dítě, ale viděla jsem, jak se o něj stará a jak ho ochraňuje, jak říkáme v hindštině - „samhala“. Po celou
dobu se o něj stará a vede ho. A také jsme viděli v hudebním partu, kde řekněme sedí „tabla-wallah“ (adept hry na tabla) a velmi
starý hudebník, Mistr, řekne mu: „Prosím, vemte mě pod patronát, samhalu, postarejte se o mě, vždycky se skvělým pocitem
dítěte: „Vy se o mě postaráte.“ Všechny tyto věci jsou v životě velmi důležité pro vytvoření dobrých vztahů, také mezi námi. S
těmi, kteří jsou mladší než my, s těmi, kteří nejsou tak dobře situovaní, nebo s těmi, kteří nejsou moc nadaní, nebo s těmi, kteří
nejsou tak moc vybaveni znalostmi o Sahadža józe, nebo s těmi, kteří nejsou v Sahadža józe moc dlouho. Musíme se o ostatní
starat velmi otcovským způsobem nebo lze říci mateřským způsobem, protože oni nejsou tak vybaveni. Nevadí. My máme
Ganéša tattvu, tak probuďte jejich Ganéša tattvu. Měli by se na nás cítit závislí kvůli dosažení mistrovství nebo dosažení vyššího
stavu. Neboť Guru princip je zcela svázán s Ganéšovým principem. Pokud nějaký guru Ganéšův princip nemá, stane se děsným,
příšerným člověkem a nikdo s ním nechce být a všichni od něj utečou. On sice může trestat, může se také na žáky rozzlobit, ale v
podstatě si říká: „On je můj následovník, já ho rozvíjím, já ho utvářím.“ Ale v moderním myšlení je to takto: „Ať jsou osobití, ať jsou
nezávislí.“ Otec a matka se tedy o své děti nestarají, jak by měli: „Podívejte, to je můj syn, mám talent, musím ho to naučit, musí
se vyšvihnout, on je pokračováním mě samého.“ Ta myšlenka, že je každý individualita - jsi samostatný, v osmnácti vypadni, dělej
si, co se ti zlíbí, postav se na vlastní nohy! To ne. Život je nepřetržitý. Není to jen, že „stojíte na vlastních nohou“, ale jde o to, že
člověk musí být stále spojen s celkem. Dokud nejste zcela spojeni, nemůžeme pochopit kolektivitu nevinnosti. Když někdy vidím
tu kolektivitu nevinnosti, jsem velmi šťastná. Jak je něčí dítě na něčím klíně, sedí velmi sladce. Přijde, jako byste byl jeho vlastním
tátou, přijde a sedne si vám prostě na klín, aniž by vědělo: „To není můj táta.“ Přesto tady však toto povědomí stále není.
Narušuje je ten pocit „já“ a pocit vlastnění, že: „Tohle je moje, tohle je moje, tohle je moje,“ a bere vám to ten pocit, že teď jsme
prostředkem, prostředkem, lze říci, nástrojem, jakýmsi médiem, jímž všude projevujeme Ganéša tattvu, což jsou vibrace. Takže ty
vibrace, na které se ptáte, samy o sobě, tyto vibrace samy o sobě nejsou nic jiného než princip Šrí Ganéši. On je Ómkarou. A když
jí je, co je pak toto, tento cit, o němž jsem vám říkala, vatsalja, cit lásky mezi dítětem a matkou? Ten cit je tím, co jsou vibrace,
mezi dítětem a matkou. Vzdálenost mezi nimi dvěma jsou vibrace. A to je to, co člověk musí cítit, že je stále dítě a že existuje
matka, a matka to dítě vede, dává dítěti všechny síly, vychovává je, miluje to dítě, chápe jeho omezené možnosti, stará se o ně.
To vše, všechnu ta sladkost, veškerou moudrost dítěte je třeba ocenit. To jsou vibrace. A pokud vidíte tu subtilní stránku, víte, že
to není „moje“ dítě. Není to jen omezená záležitost, neboť je to věčné, je to všude, takže to nemůžete mít omezené. Ve všem, co
děláte - viděla jsem, jak lidé na Západě zacházejí s věcmi. My Indové se od nich také musíme učit. Co se děje? Musíme od nich
tedy převzít způsob, jak zacházet s krásnými věcmi, jak pečovat o krásné věci, jak zvládat nádherné vztahy. Víte, neměli byste být
příkří, neměli byste být nevlídní. Neměli byste říkat věci, které ostatní zraňují tak, že se vztahy zhroutí. Takže všechny vztahy,
které jsou mezi lidskými bytostmi a Bohem, existují skrze Ganéšův princip. Pokud se to tedy stane vztahem mezi vámi a Bohem,
pak jsou tam vibrace. A pak by se tentýž vztah mohl rozšířit do všeho, co děláte. Měli byste poznat, které věci jsou dobré -
všechno, co má vibrace. Dnes vám chci říct něco velmi důležitého o té Všepronikající síle, o které jsme slyšeli. Není to nic jiného
než vibrace. Tato Paramačaitanja není nic jiného než vibrace, kde se ztrácejí veškerá ztotožňování se, kde se ztrácí, můžeme říci,
matka, otec, nezůstává nic, pak jsou to jen tyto vibrace, jen tato subtilní „vatsalja“. To je vše. A to je ta jediná věc, ze které
všechno pochází a zůstává samo v sobě. Můžeme například říct, že vysvitnou sluneční paprsky a pak se snaží vytvořit chlorofyl.
Tak to není ono, s tím nemůžeme srovnávat slunce. Nebo můžeme říct, že z oceánu vycházejí mraky a snaží se vyživovat Matku
Zemi. To také není ono, to nelze srovnávat. Všechno je uvnitř toho. Tato Paramačaitanja má vše uvnitř. Můžeme tedy říct, že vše
je pouze poznání. Není to nic než pravda, než světlo. Když se ale v tom objeví záhyby, tak se dostaneme do těch záhybů Čaitanji
a pak začneme být nevědomí. Nic jako nevědomost však není. Ona neexistuje, neexistuje. Podobně jako tma je proto, že není
světlo. Jakmile se rozsvítí světlo, tma neexistuje, neexistuje. Takže nevědomost neexistuje. Stává se však, že lidé vstoupí do
záhybů toho oceánu a ztratí se. Takže jedno je nám zcela jasné - že jsme v Paramačaitanje. Jsme vytvoření Paramačaitanjou, po
celou dobu jsme jí obklopeni. Jenom se někdy ztrácíme v těch záhybech. A proč? V těch záhybech se ztrácíme jen kvůli našemu
vlastnímu neuvědomění. Musí přijít toto uvědomění - že jsme neoddělitelnou částí této Paramačaitanji. Celá ta věc se nazývá
„čitvilása“, je to „vilás“, je to hravé potěšení z Boží pozornosti. Teď můžete říct: „Jak je tohle možné?“ Například vidíme slunce -
jen abych uvedla bližší přirovnání - vidíme slunce a pak vidíme vodu. Vidíme vodu v jezeře, ano? Je tam voda, díky slunci můžeme
vidět vodu. Pak řekněme, že uvidíme zrcadlení. Vidíme zrcadlení a myslíme si, že je to voda, rozeběhneme se k vodě. Je to však
celé hra slunce, ať už je to odraz, ať už je to voda, ať už je to slunce. Stejným způsobem pracuje Paramačaitanja a to, co se nám
vytrácí z povědomí, je, že my jsme Paramačaitanja. To proto začíná ta hra. Ta hra začíná - jako například den před včerejší
púdžou - co jsme dělali? Seděli jsme tady a začalo pršet. Tak abych dokázala, abych dokázala, že dokážu ovládat déšť, tak



pršelo. Někteří lidé se začali schovávat, zakrývat věci. Dala jsem bandhan. Po nějaké době se déšť odsunul od místa púdži
dozadu. Tam, kde jste seděli, nepršelo. A pak se ukázalo slunce - a to bylo tak zamračeno! Vyšlo slunce, začalo být slunečno,
takže jste si museli uvědomit síly Čaitanji. Když tedy dáváte bandhan, uvádíte tím Čaitanju do akce. „Teď tady působ, pracuj tady,
pracuj tady.“ I když jste, řekněme, v oceánu - ten oceán na vás však stále působí. Vy nemůžete na oceán působit, nemůžete žádat
vodu, aby udělala to či ono. Jako realizované duše jste však obdařeni silami, že nyní můžete vodu požádat: „Tak, tohle rozpustíš,
uděláš to a ono.“ K tomu je však zapotřebí být mistry. A abyste se stali mistry, víte, je jako když se hmota stane lidskou bytostí a
vy se z lidské bytosti musíte stát mistry hmoty a ovládat hmotu. Takže se vracíme k témuž tématu. Že můžeme například ovládat
zemědělství jen tím, že budeme vibrovat. Můžeme ovládat vodu, můžeme ovládat slunce, můžeme ovládat měsíc, protože je tam
spojení. Nyní si uvědomujeme, že se navázalo toto spojení. Takže celá ta hra je pro Mě naprosto nádherná. Vidím ji. Nyní však
musíte všichni vědět, že jste se všichni stali realizovanými dušemi a máte tyto síly. Všech těch ostatních nesmyslných věcí, které
jste se naučili, všech nesmyslných věcí, kterým se oddáváte, byste se tedy raději měli zbavit. Nemá to smysl. Měli byste dělat
vše, co je rozumné, protože je s vámi Šrí Ganéša, který je naprosto rozumný. On není nic jiného než rozum. On je dárce rozumu, je
tedy ničitel všech démonů, jak se říká. On je ten, který odstraňuje veškeré utrpení. Ale jak? Zlepšováním našeho vědomí. Ačkoli
utrpení vlastně nepřetrvává, protože dáte bandhan a vyřeší se to. Už jsem někoho požádala Phila, požádala jsem ho, aby napsal
o zázracích, a on říká, že už teď je to objemná kniha. To bude, protože všechno, co před realizací vypadalo jako zázrak, už zázrak
není. Zázrak ztratil svůj význam. Protože teď jste vybaveni silami a můžete to dělat. Pracuje to ve všem - ve vašem nadání, ve
vašem chápání, ve vašem vzdělání, v každém směru. Například nějací chlapci říkali: „Víte, Matko, nemohli jsme vyřešit jeden
problém, tak jsme dali bandhan. Hned jsme na to přišli, tak jsme to napsali.“ A jsou první! Stalo se to mnohým. Takže při každé
činnosti, ve všem, co děláte, byste měli vědět, že to je Paramačaitanja, která působí. Jen si musíte být vědomi sebe samých a
toho, že působí. A vy jen vklouznete do toho vědomí a pracuje to. A to jste už viděli. Přesto to však spousta lidí neví. Spousta lidí,
přestože to vědí mozkem, to ještě pořád nezná srdcem. A u velké spousty lidí, i když to vědí v srdci, to nepůsobí v jejich
pozornosti. Musíte tedy zlepšit jen tyto tři věci: první je vaše hlava, druhá vaše srdce a třetí vaše játra. Když dokážete tyto tři
orgány zlepšit, bude tato Paramačaitanja působit. Ale pak - všechna ta pozornost na penězích! U tolika lidí, peníze tohle, tamto.
Nač si dělat starosti? Paramačaitanja pro vás vytvoří vše, co si jen přejete. Možná nevytvoří peníze, protože na to nemá
mincovnu, ale vytvoří ale vytvoří možnosti, možnosti. A to je něco, co by vám mělo být naprosto jasné, a je tak báječné vědět, že
nyní jste si Paramačaitanji vědomi a můžete ji ovládat. Ne v tom smyslu, že jste jí nadřazeni, ale můžete ji požádat jako džina,
víte, můžete říci: „Dobrá, udělej to, udělej ono“. S úctou. S úctou to funguje. Ale to, že někdy nemáme k Paramačaitanje úctu, je
také cosi zarážejícího. Jak neustále jednáme, jak se chováme. Například v Mé přítomnosti se lidé posadí a zavřou oči nebo
začnou místo Mě uctívat fotografii. Někdy to, jak zacházejí se svou Kundaliní, někdy, jak se chovají k sobě a k ostatním, všechny
tyto věci je třeba chápat s vědomím, že jsme nyní vstoupili do království Boha, čímž se rozumí Paramačaitanja, a že jsme jeho
velmi důležitými občany. Pokud to dokážeme pochopit, pak si myslím, že Sahadža jóga může být velmi úspěšná. Všechno se
vyřeší. Zázračně, všechno se vypracuje. A všichni ti, kteří si neuvědomují ty možnosti, a jak jich mohou dosáhnout, budou
vyhozeni, a sice do těch záhybů, do té takzvané nevědomosti, do temnoty. Když dostanou rozum, mohou se znovu vrátit do
světla. Proto jim odpusťte. Může se to stát i vám, když to budete chápat stejným způsobem. Věřím, že jste byli schopni dnešní
přednášku vstřebat. Je velmi důležité to vstřebat, vědět, že jste v Paramačaitanje. A díky tomu začnete být velmi příjemní, velmi
ohleduplní a velmi milující, srdeční a moudří. To je velmi důležité. Nechť vám Bůh žehná. Jde o to, že někteří lídři říkali, že si Moje
nahrávky nekupujete pro sebe domů. A pak jdete do ášramů a chcete poslouchat Moje nahrávky znovu a znovu, a tím ty
magnetofonové pásky zničíte. To je špatné. Všichni jste sahadžajogíni, musíte mít úctu. A vy všichni se musíte snažit získat ty
nahrávky řádným způsobem, správným způsobem. A měli byste své vlastní nahrávky používat s opatrností a úctou. Neboť
někteří lidé si odnášejí také nahrávky z ášramů a používají je. Ne, jsou velmi vzácné. Všichni byste s nimi měli zacházet jako s
něčím velmi vzácným. A všichni byste měli získat nahrávky vytvořené v ášramu a používat je. A jednou za čas je můžete použít v
ášramu. Ale do svého domu, do svého auta - viděla jsem, že žáci různých strašných guruů poslouchají jen jejich nahrávky. Nikdy
neposlouchají hudbu, nic, jen si pouštějí ty nahrávky. Můžete to dělat stejně, protože Moji přednášku není snadné pochopit na
první pokus. Musíte se každý sám posadit a poslechnout si to a rozluštit to a sami pochopit, o co jde. Protože, když Já sama
poslouchám své přednášky, ztratím se v tom.
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V Sahadža józe není o čem diskutovat, 17/12/1989, Alibag, Indie Vítám vás všechny. Máme trochu zpoždění, ale teď Mě
informovali, že letadlo má ještě větší zpoždění, proto si myslím, že raději už zahájíme púdžu. Přestože Angličané řekli, že by se jí
rádi zúčastnili od samého začátku. Oni mají vždycky mnohem víc púdží, tak možná proto! Všichni jsme sem dorazili a chystáme
se zahájit toto společné putování. Je to velmi subtilní, hluboká cesta, a pokud si uvědomíte, proč jsme tady, pochopíme, že celé
toto Stvoření vás všechny pozoruje a pokouší se vám pomoci, abyste stoupali a abyste pocítili svou hloubku, a těšili se tak sami
sebou. Cesta možná nebude příliš pohodlná. Cesty jsou tak přeplněné omezovači rychlosti a všemi druhy překážek. Cítila jsem,
že kvůli cestě duchovního růstu musíme trošku zpomalit. Na Západě jsme nepochybně začali být velmi rychlí, a abychom
zpomalili, musíme použít meditaci, abychom ve svém nitru pocítili klid a mír. Rovněž naši mysl bombardují myšlenky a my velmi
rychle reagujeme na ostatní i na tyto myšlenky. Člověk se tedy musí mít na pozoru, musíte vědět, co se uvnitř vás děje, že vás
bombardují myšlenky. Pokoušíte se vzestoupit a zjišťujete, že zbavit se myšlenek je velmi obtížné. Proces myšlení obvykle
začíná prostřednictvím podmíněností nebo vašeho ega. Jen dva problémy! A vy jste ti, kteří se s tím mají vypořádat. Tady ve
vesnici máte jednoduché lidi, kteří začínají vše pozorovat, ale nereagují. Pokud nereagujete, pak to vaše myšlenky vzdají. První
věcí by tedy mělo být, že budete sami sebe pozorovat, jak nereagujete, ale vnímáte ticho a užíváte si ticha, jemností, krásy,
vznešenosti své bytosti a rovněž všeho, co je kolem vás. Nemusíte na sebe vyvíjet nátlak, abyste se toho zvyku zbavili, jen prostě
buďte bdělí. Také není nutné o tom příliš mluvit, ani není nutné o něčem přemýšlet. Protože, řekněme, že vidíte strom. Je to
prostě jen strom. Co na tom budete vymýšlet? Ať už na tom vymyslíme cokoli, bude to stále jen strom! Není nic špatného na tom
vypadat trochu hloupě, to nevadí. Základní věc však je, že když začneme analyzovat, ničíme si vlastní nervy a otravujeme jedem
svou vlastní mysl a vlastní mozek. Pozorovat tedy něco bez analyzování, bez přemýšlení o tom, to je realita. Pokud dokážete
dosáhnout bodu, kdy vše pozorujete bez reagování, jste v realitě. A jedině pak se vám zčistajasna odhalí subtilnosti vašeho okolí,
vašich vztahů, vašich přátelství. Celý vesmír před vámi tančí. Proto jsem řekla, že při tomto putování první věc, kterou musíme
mít na paměti, je, že si musíme uvědomovat sami sebe. Ale když přemýšlíte jen o druhých, jak se mají chovat druzí: „Měli by to
dělat takhle,“ přenechejte svým lídrům, aby si s tím lámali hlavy, to není vaše práce. Vím, že pro ně je to bolehlav, ale oni to musí
dělat, je to v pořádku. Proč si však lámat hlavu pro nic za nic? Takže posuzováním jiných, přemýšlením o druhých, co dělají, co je
na nich špatného, se nic, o čem se domníváme, že je špatné, nenapraví. Znám například některé lidi, kteří jsou obzvlášť
zkostnatělí. Cestují, řekněme, autem. A řeknou: „Myslím, víte, že tato silnice by měla vést tudy.“ Nebo: „Myslím, že by bylo pěkné,
kdyby tento dům stál jinak.“ Ale on nestojí, chápete? Nebude stát. Bude tak, jak je. Tak jaký má smysl pustošit svůj mozek, svou
mysl, své myšlenky navrhováním něčeho, co nefunguje a ani nikdy fungovat nebude? Když tedy začneme s tím: „Já myslím, že by
ty stromy měly být trochu vyšší...“ Ale ony nejsou! „Myslím, že by ty vrány měly přestat dělat hluk...“ Ale nepřestanou, tak to
prostě přijměte. Přijetí je cesta, kterou se budeme těšit. Přijetí však neznamená toleranci, protože tolerovat znamená, že se
musíte velmi snažit, abyste přijali, že stromy jsou stejně vysoké, že nemohou vyrůst; je to pro vás příliš. Je to jako když řeknete:
„Musím to tolerovat, víte, protože moje mysl to neakceptuje.” Takže přijmout to tak, jak to je, cokoli vidíte, přijmout. A tím, jak
jsem viděla, lidé rostou - když začnou přijímat. To je ukazatelem. To je známkou jejich síly a hloubky. Podobně jako přirozená
tendence této Matky Země. Ona je tím, čím je. A ona na sobě nese všechno, co zde je. Pokud na ni položíte těžkou věc, ona do
toho vloží stejnou, protisměrnou sílu a drží to. Neříká: „Toleruji to, vynakládám nějaký tlak.” Ona to prostě přijímá. A pozorování a
vědomí se zlepšuje, právě když začneme přijímat věci takové, jaké jsou. „Já myslím” nefunguje. „Myslím, že by to bylo lepší
takto,“ nefunguje. Potom druhý problém je: „Já mám rád.” Nebo: „Já bych si dal koláč.“ Žádný koláč tady ale není, co dělat? Pak
si tedy, cokoli je zde, vychutnejte jako ten koláč. Když však neustále přemýšlíte způsobem: „Mám rád něco, co tady není,“
nemůžete být nikdy šťastní, tak prosté to je. Musíte říct: „Mám rád všechno, co existuje. Užívám si všechno, co existuje.” Pak je to
realita. Pokud máte rádi něco, co tu není, co s tím kdo může dělat? Působí to v tolika směrech, v tolika aspektech života, že z
toho lidé těží, protože tím svým „mám a nemám rád“ se vydáváme na pospas podnikatelům, a ti nás řídí a vytvářejí v naší hlavě
toto „rád a nerad“ a vkládají do nich každý den své nápady. Teď vidím, jak to dělají prostřednictvím televize, novin, toho a onoho.
Pak řeknete: „Teď mám rád tohle,“ ale odkud se to „mám rád“ vzalo? Je to podmíněnost, kterou vám vložili do hlavy. Takže jste
otrokem této podmíněnosti. „Mám rád jenom růže a nemám rád žádnou jinou květinu.“ Proč? Proč nemáš rád jinou květinu? A
kvůli takovým věcem, ať už máme cokoli, ztrácíme radost. Druhá stránka by tedy měla být - těšte se vším! „Proč tu jsem? Tohle
není ani náhodou příliš pohodlné místo, tak proč tu jsem? ” Abychom se těšili sebou navzájem. Abyste se radovali ze své vlastní
bytosti. Čím víc se odkloníte ven za tím, co je zajímavé a přitažli- vé pro vaše ego a podmíněnosti, tím víc je tím vaše mysl

http://amruta.org/?p=20254


zaneprázdněna a pak se nemůžete z ničeho radovat. Tímto přicházíme k jiné podmíněnosti, která je velmi subtilní: „Já jsem
Angličan,” nebo „Já jsem Američan,” nebo možná dokonce: „Já jsem z Derbyshire.” A pak: „Já jsem z jiného „shire” (z jiného
kraje). A potom chceme vytvořit skupinu, začíná skupinkování. Subtilně je to vlastně určitý druh nejistoty. Proto začínáme
vytvářet kluby, spolky. Zvířata to dělají velmi často, ona to musí dělat, protože jejich pocit nejistoty je docela silný. A potom to
dělají také lidé, ale ne světci, ne andělé. Oni nevytvářejí skupiny, protože nemají národnost. Národnost je také podmíněnost.
Nepatří k žádnému místu, žádné zemi. Proto nyní ti, kteří přiletěli letadlem, museli letět, protože z každé země je tu jedno letadlo,
kterým přiletí. Musí vědět jednu věc, že ted jsme přistáli a my všichni zde jsme sahadžajogíni, takže zapomeňte na své země.
Zapomeňte na ně a splyňte s ostatními lidmi. Prosím, nevytvářejte skupiny. Není vůbec potřeba vyvářet skupiny. Požádala bych
vás, aby v autobusech... Protože to začíná už na letišti, začínáte vytvářet skupiny, a pokračuje to až do chvíle, kdy jedete zpět.
Myslím, že by byl dobrý nápad prolomit to a nechat lidi z různých zemí a různých národností sedět spolu a hovořit mezi sebou,
pokusit vzájemně se poznat a pokusit se zjistit o sobě navzájem více. Nejen to, co znáte z novin, ale o různých problémech v
Sahadža józe. Jaké má Sahadža jóga problémy v jednotlivých zemích. Co se v určité zemi děje. Nejhorší ze všeho je také podmí-
něnost pocházející ze čtení. Čtení bez světla je zbytečné a někteří lidé mají ve zvyku pamatovat si něco, co četli, a tak nějak se
předvádět, jak se říká. Lepší je druhým naslouchat. Nechte ostatní hovořit. O čem chcete v Sahadža józe diskutovat? Nevím, jak
můžete o čemkoli diskutovat? Teď vidíte toto jako zelenou věc. Jak o tom tedy můžete diskutovat? Řeknete: „V pořádku, je to
zelené, ale... je zde...” Pak jiný může říct: „Ne, je to zelené, ale...” Člověk může takto bláznivě pokračovat pořád dál. V Sahadža
józe není nutné diskutovat. Já prostě nevím, o čem chcete diskutovat, všechno víte, víte, jak Kundaliní stoupá, víte, jak se čistí
čakry, víte, jak získáte realizaci. Vy všichni víte, kdo má jakou čakru napadenou, a víte, jak to působí. Takže pokud je to fakt,
pokud je pravda, že to je to, co to je, proč o tom potom diskutovat? S diskuzemi je nyní konec. Jste gnostici, jste plní vědomostí.
Máte vědění, to vědění, které máte, však spolu všichni sdílíte. Maximálně můžete mluvit o svých zážitcích, můžete hovořit o
svých vztazích, jak jste se radovali. V Sahadža józe však není o čem diskutovat. Slyšela jsem o lidech, kteří diskutují. Já prostě
nevím, jak se může o Sahadža józe diskutovat. Byla bych moc ráda, kdybyste Mi mohli říct, jak můžeme diskutovat o Sahadža
józe? Takže si musíme pamatovat, že když o něčem mluvíme, měli bychom hovořit o svých zážitcích, o svých radostech, o svém
štěstí, o tom všem, a ne o tom diskutovat a analyzovat to, protože to by tu radost úplně zničilo. Není v tom žádná radost,
diskutováním se jen pokoušíte ukázat, že něco víte lépe než druhý nebo že můžete předložit jiný názor. V Sahadža józe není „jiný
názor“. Pokud má někdo Nábhí, má Nábhí. Jaký jiný názor můžete mít? Takže pak skončíme s různými druhy argumentů a
diskuzí a podobně. Možná někdo sejde z cesty, možná. Ale vy všichni víte, že schází z cesty, tak jaký má smysl o tom diskutovat?
Všichni víte, že to, co říká, je „mimo“, takže je to v pořádku. Dojdete k závěru: „No ano, víme, víme to, víme.” Ale probírat to není
třeba. Jakmile jednou víte a je to ve vašem vědomí, Paramačaitanja se o to postará a vy se nemusíte vůbec starat jak to napravit,
jak to zlepšit, co dělat, to není vaše práce. Jen to přenechejte Paramačaitanje a ono se to vyřeší. Přijeli jsme sem tedy, protože
tato země byla velmi požehnána mnoha světci a jogíny, a vy to můžete vidět na lidech, jací jsou. A díky tomu si vzdor veškeré
chudobě, vzdor veškerému nepohodlí a vzdor tomu, že nepoznali žádné úžasné západní vymoženosti, nedělají žádné starosti.
Jela jsem do Ruska, Rusko bylo samozřejmě skvělé a spousta lidí dostala seberealizaci. A byla jsem skutečně překvapena, jak ti
lidé přišli do Sahadža jógy a přijali ji. Byla tam ale jedna velmi zvláštní epizoda, která byla jako, řekla bych, jako vesničané té
země. Ti, kteří ještě nejsou dost zralí, by sami o sobě nepřišli do Sahadža jógy, odlišnost jejich charakteru však byla skutečně
pozoruhodná. Protože jedete v taxíku a taxikář říká: „Máte u sebe cigarety Marlboro?” Řekla jsem: „Co je to? Nikdy jsem o tom
neslyšela.” „Pokud máte aspoň jednu, vezmeme vás zdarma nebo vám budeme účtovat velmi málo.” Ind ovšem takovou věc
nikdy neřekne, nezná všechny tyto věci, nestará se. Ale když jede indický taxikář, řekne: „Máte s sebou fotografii Mátadží?” To je
velký rozdíl! Vidím, že v každém ohledu je zde jiný... Například jsou zde vesničané, lidé, kteří nejsou sahadžajogíni, ale respektují
světce. Pro ně je světec důležitější než cokoli jiného. Nikdo vás o nic nepožádá, nikdy! Ani když jim chcete něco dát, nepřijmou
to. Někteří lidé, kteří prodávají věci, vás mohou podvést, ale nikdy vás nepožádají: „Dejte mi tohle, dejte mi tamto”, to se nestane.
Myslím tedy, že zásadní rozdíl, který bychom měli chápat, je v tom, že materialismus pracuje na Západě rychleji než v Indii.
Mnohem rychleji. A člověk by měl být v tomto bodě opatrný. Přivádím vás teď k tomuto bodu: „Začínáme se ztrácet v
materializmu?” Vy samozřejmě víte, že umím skvěle nakupovat. Musím pořád nakupovat, nakupovat, nakupovat. A nakupuji pro
vás všechny, pořád nakupuji, to je bez debat. Ovšem rozdíl mezi Mým nakupováním a nakupováním mnoha jiných je v tom, že
pokud nakupuji Já, jdu tam, protože vím, že dostanu věci mnohem levněji a mnohem lepší. Budou mít všechny kvalitní věci,
protože jsem tam Já. Tím jsem si jistá. A samo ke Mně přijde veškeré zboží nejlepší kvality, takže budu moci dostat ty věci pro
lidi, protože si pamatuji všechny, kterým to musím koupit. Vždycky to probíhá takto. Když vyrazím za nákupy, i kdyby tam bylo
třeba čtyři sta lidí, Já tam dostanu ty věci bez problémů, a proto to musím udělat. Dobrá, a pokud musíte jít vy, pak se musíte
zamyslet: „Co hodláme koupit?” Opakovaně vídám, že sahadžajogíni koupí věci pro nesahadžajogíny, vždycky. Většinou.



„Nakupuji pro svou matku, svou sestru, která je proti Sahadža józe.” Proč byste měli nakupovat pro někoho, kdo je proti Sahadža
józe? I kdyby to byli vaši nejbližší příbuzní, myslíte, že si to zaslouží? Takže musíme vědět, že jsme jedno tělo a že tak jako tato
ruka musí opatrovat druhou, i my, když jdeme nakupovat nebo cokoli dělat, měli bychom vždy myslet na to, co koupíme pro
ostatní sahadžajogíny. Samozřejmě, řekla jsem vám, že pokud někdo není vaše rakhi sestra a podobně, nemusíte dávat dárky.
Ženy však mohou koupit dárek pro ženy, muži pro muže. Jen pochopte jednu maličkost, že hmota je pro vyjádření naší lásky, to
je vše. Nemá žádný jiný význam. Nenacházím v ní žádný jiný význam. Namísto nakupování pro... Viděla jsem, že když odtud lidé
odjíždějí, připomínají obchodníky. Jistě, přijíždíte také jako obchodníci, to je však něco dharmického. Ale když jedete odsud,
jedete jako kramáři a pro koho nakupujete? Teď už nemáte vztahy s nikým jiným než se sahadžajogíny. A pouze se
sahadžajogíny. Ať už jsou Indové, Angličané, Číňani, Švýcaři, Francouzi, Španělé Němci, kdokoli, mohou si myslet, že jsou tím,
jsou však sahadžajogíni a narodili se v zemi, kterou nazýváme Boží království. Buďte tedy v tomto směru prosím opatrní. Dnes,
kdy jste tu první den, jsem vám chtěla všechno vysvětlit takovým způsobem, abyste si pama- tovali, že jsme na poutní cestě a že
bychom všichni měli být schopni růst ve svém vědomí. Jestliže nedokážete růst ve svém vědomí, nemá to smysl. Jakmile
začnete uvažovat takto, budete překvapeni, jak mnoho získáte a jak mnoho dosáhnete. V Sahadža józe nejsou žádné příkazy a
zákazy, opravdu, a myslím, že nevyžadujeme ani přílišnou disciplínu, nic takového. Je to však Sahadža jóga, co vás tak či onak
ukázní, nemusím vám nic říkat. Je to jako oheň. Když dáte ruku do ohně, spálí vás, ať se vám to líbí nebo ne. Stejně tak, pokud
děláte něco asahadž, budete za to muset zaplatit. Takže rozhodně víte, že nechcete ztratit vibrace, že nechcete být nešťastní.
Tentokrát však s velmi hlubokým pochopením a úctou ke svému Já a ke svému vzestupu musíte zaujmout velice radostný,
seriózní přístup. Jsem si jistá, že tentokrát se všichni budete jen radovat ze svého Já. Nechť vám Bůh žehná!
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Dnešní sváteční událost se slaví po celé Indii. Důvodem je, že Slunce, které nás opustilo, které opustilo Indii a putovalo směrem k
obratníku Kozoroha, se opět vrací. A společně s pohybem Země a Slunce začíná růst veškerá vegetace, obilí, ovoce a ostatní
plodiny. Přišel čas jejich růstu. A všechny ty stromy, jejichž listy v chladném období opadaly a vypadají, jako by zcela odumřely,
tak všechny tyto stromy se opět probouzejí a začínají se zelenat. Proto je nyní významný čas, že Země se znovu zazelená a
všude opět začne činorodost. Obzvláště v severní Indii, kde bývá velmi chladno, je toto výjimečná slavnost, že opět přišlo Slunce
a veškeré práce, které závisí na Slunci, se nyní naplno rozběhnou. Tak dnes posílám hodně štěstí vám všem. A každému zde. Při
dnešní příležitosti jsem vás všechny mohla potkat. I pro Mě je to velká radost, cítím to tak. A protože považujeme ´návrat´ Slunce
za opravdu skvělou věc, je ještě mnohem důležitější, že na tuto Zemi přichází slunce Sahadža jógy. Protože jakákoli kreativita v
tomto vesmíru je vyživována Sluncem. Slunce jí dodává energii a tvořivá síla „Paramačaitanji“ v aspektu její činnosti se
aktivovala prostřednictvím Sahadža jógy. Doposud nebyla Paramačaitanja úspěšná v žádné úloze. Důvodem je to, že Slunce
ještě nezasvítilo na její nádvoří. Ale nyní toto Slunce na nádvoří Paramačaitanji vyšlo. A vzhledem k tomu, že vy všichni máte
světlo uvnitř sebe, díky tomu světlu se vaše Kundaliní probudila a uvnitř vás naplno rozkvetlo pole tvořivosti. A toto pole
tvořivosti vy všichni rozvíjíte takovým způsobem, že z toho má prospěch celý svět. Je to velmi významná a božská věc. Dříve se
to nemohlo stát. V naší zemi mnoho mudrců mluvilo o tom, že takový den přijde, až se toto tvoření probudí na kolektivní úrovni.
To tvoření se právě probudilo. A proto to není jen příležitost pro tvoření Země, ale také skvělá příležitost pro utváření Sahadža
jógy. Zejména tento rok je považován za velmi důležitý pro Sahadža jógu. Světlo Sahadža jógy se v lidech zakotví hlouběji.
Jakmile se něco začne hlouběji zakotvovat, pak musíme chápat, že společně s tím dojde k dalším důležitým událostem. Jako ty,
které jsou nepřátelské a chtějí zničit svět a ti, kteří vytvářejí teror a ničí nejlepší věci na světě. Ale všichni tito lidé budou postupně
zničeni. Jakmile sazenice začnou kvést a pokud v sobě ponesou pravdu, zničí negativity na místě, kde nemohou kvést, a
všechno zničí. Stejně tak všechny zlé povahy a všechny ďábelské síly budou zničeny. Podobně jako když se objeví Slunce, je
veškerá beznaděj, veškerá temnota zničena. A tak, když se objevilo světlo Sahadža jógy, pak temnota ignorance, nevědomosti,
zloba a špatnosti, jsou zcela zničeny. Takže dnes jsme na okraji, odkud musíme vzlétnout velmi vysoko. A při tomto letu máme
pochopit, že bychom se měli vzdát všech zátěží uvnitř nás. Máme mnoho druhů víry, ale také nesprávné víry. A v našem nitru
existuje mnoho druhů ignorance, nevědomosti. Měli bychom se zříci veškeré této nevědomosti a teprve až se s ní úplně
rozloučíme, bychom se měli vydat na tento let. A ti, kteří se nemohou oprostit od nevědomosti, ti, kteří se jí nezbaví, takoví lidé
nebudou schopni vzlétnout. Vy všichni si uvědomujete významnost a božskost Sahadža jógy, nejste obyčejní lidé. A proto vám
chci říci, že ti, kteří chtějí vzlétnout výše a chtějí stoupat výš, by se měli vzdát břemene z pout tradic. Stejně tak uvnitř nás ego a
ješitnost jsou jako vysokánská hora. My musíme tuto horu kompletně zlikvidovat. To můžeme provést prostřednictvím meditace
a naprostým ponořením se do Sahadža jógy, s úplným odevzdáním. Ten, kdo se neodevzdá Sahadža józe, bude stále neúplný a
během toho letu zůstane pozadu a půjde do stejného pekla jako ostatní. Je tedy důležité, aby se každý usilovně snažil. Všem,
kteří se snaží jen polovičatě, chci říct: „Prosím, zbavte se tohoto polovičatého úsilí.“ Polovičatou snahou nemůžete ničeho
dosáhnout. Jak můžete dosáhnout tak vysoké úrovně, pro niž se jiní očišťovali pokáním po tisíce let? Není třeba se podceňovat
nebo se trestat, ale musíte chápat, že dnes nahlížíme do zrcadla a musíme odstranit všechny vady, které jsou v nás viditelné.
Když se budete pozorovat zvenčí, pochopíte, že musíte všechny tyto věci odstranit. Tím, že to budete dělat, si všimnete, že od
Boha dostáváte mnoho požehnání. A přijímáním těchto požehnání si lidé myslí, že „dosáhli všeho“. To je také velké oslnění, že
jsem obdržel to či ono, všechny světské věci. A takto, když chceme něco získat, na periferii toho jsou některé věci, které mohou
také hypnotizovat. Ale neměli bychom se tam zastavit. Musíme dosáhnout velké rychlosti. To je výsledek dobrých skutků vašich
mnoha životů a musíte toho dosáhnout úplně. Musíme zříci těch malých, drobných tužeb uvnitř nás a stát se naprosto odevzdaní
a plně přispívat Sahadža józe. Dosáhne to pouze ten, kdo to dělá. Ten, kdo to z jakéhokoli důvodu neudělá, těm mohu otevřeně
říci, že v Božím království není moc místa. Ti, kteří tam chtějí vstoupit, by si měli rozmyslet, jestli toho opravdu chtějí dosáhnout,
musí se zbavit všech zátěží. A musíme se vydat pouze jednou cestou, naše plné úsilí by mělo jít jedním směrem, měli bychom
kráčet tímto směrem a stále růst. Každý rok byste měli udělat introspekci a podívat se, jaký pokrok jste udělali od loňského roku.
Vymlouváme se a myslíme si, že „musíme udělat toto, to je důležité, to je důležité“, nebo chceme jít upřímně ze srdce nahoru? A
mnoho lidí si také myslí, že díky Sahadža józe se zbaví nemoci nebo vyřeší své problémy, že se stane to i ono ... Měli by vědět, že
pro všechny problémy existuje pouze jedno řešení - dosažení stavu, který je absolutní. Pak se všechny věci vyřeší samy.
Nemusíte nic dělat. Takže dnes jsem se s vámi podělila o svůj názor. Ale chci, abyste se také rozhodovali ze svého srdce. To, co
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říkám, se zdá být jednoduché, ale temperament a činnosti lidí jsou tak podivné, že jim nejsem schopna porozumět. Říkají: „Pokud
Mu rozumíte, jak může být Bohem?“ ale Já říkám: „Pokud Ho chápete, jak může On být člověkem?“ Protože lidské bytosti jsou
tak komplikované, tak složité, že porozumět jim je velmi obtížné. Tímto vás všechny žádám, pokud chcete dosáhnout božskosti,
tu složitou povahu byste měli ostře napomenout a měli byste se jí zříci. A měli byste si říci, že chcete dosáhnout božskosti, díky
které vše, čeho se dotknete, dostane výživu, vibrace a zkrásní. Váš život se také stane velmi krásným, skutečně ideálním.
Životem na velmi vysoké úrovni, který rozdává radost a spoustu lásky. Přeji nekonečná požehnání vám všem! Dnes je den, který v
Indii velmi oslavujeme a možná i většina Evropy, protože Slunce se přesouvá k obratníku Kozoroha a od Kozoroha pak přechází k
obratníku Raka. Když se Slunce vrací na tuto část Země, potom veškerá tvořivost Matky Země začíná působit a ona vytváří
takové krásné věci, jako jsou květiny, takové pěkné věci, výživné, jako ovoce a naplňující, jako je jídlo. Zklidňuje naše oči svojí
zelení a její požehnání se s příchodem Slunce znásobují. Stejně tak vyšlo takové Slunce v podobě Sahadža jógy. Vyšlo a blíží se k
zenitu a jasně vám ukazuje výsledky na principu Země, která je vaší Múládhárou. A tvořivá síla této Múládháry, kterou je
Kundaliní, roste a stoupá a otevírá vaši bytost a ukazuje výsledky ve vašich životech. Díky tomu jsou vaše životy velmi krásné.
Váš život je velmi radostný a šťastný. Nyní jsme v bodě, kdy musíme udělat nový skok - musíme vzlétnout. A pro tento let
musíme vidět, zda se skutečně stáváme lehouncí ve svých představách, myšlenkách i podmíněnostech. Máme tolik
podmíněností. Je v nás spousta druhů podmíněností. Jsou tak hluboko, že někdy lidi nechápu. Nechápu, jak mohou lpět na
věcech, které nemají žádnou hodnotu, které nemají smysl. A jsou ztraceni. V tomto dalším skoku, který uděláme, mnozí
neprojdou - ti, kteří se nebudou schopni té "zátěže" zbavit. V této fázi vás chci požádat, abyste se skutečně plně věnovali
meditaci a odevzdali se kolektivitě. A každý večer musíte přemýšlet: „Co jsem udělal pro Sahadža jógu? Co jsem udělal pro
sebe?“ Prosím, snažte se pochopit, že je před námi velký skok, který musíme udělat. Musíte ho nastartovat, a proto chci, abyste
byli připraveni, abyste byli naprosto připraveni, protože při tomto skoku budou mnozí ztraceni a mnozí odpadnou, protože
nebudou schopni se dostat přes své podmíněnosti. Podmíněnosti mají rozličnou podobu, jak velmi dobře víte, jako je ignorance,
nevědomost, slepá víra a všechny další věci, kterými jsme si prošli. Také máme podmíněnosti týkající se naší země, rasy, naší
módy a mnoha dalších věcí, na základě kterých soudíme druhé. Ale vy musíte soudit sami sebe, zda splňujete sahadža kulturu
nebo ne. Pokud nejsme v sahadža kultuře, pak bude velmi obtížné nastoupit na loď, která s námi má odplout. Musím vás jen
varovat, abyste později neříkali: „Matko, tolik jich zůstalo pozadu.“ Pokud zjistíte, že je někdo pozadu, zkuste této osobě pomoci.
Pokuste se tuto osobu napravit - jasnými nápady, jasným hlasem a jasnými pokyny. Pokud skutečně zjistíte, že někdo klesá,
raději ho varujte. Všem vám dnes říkám, protože všichni odjíždíte, abyste se starali o své bližní sahadžajogíny a řekli jim, že je to
velmi zásadní doba a v tuto chvíli by nikdo z nás neměl považovat Sahadža jógu za samozřejmost. Všechny ostatní věci jsou jen
jakousi iluzí, že máte pocit, že světské záležitosti jsou v pořádku, nebo že se světskými věcmi to zvládnete. Bůh se nestará o lidi,
kteří jsou bohatí, nebo o lidi, kteří jsou v dobrém stavu, nebo o lidi, kteří jsou chudí. Co On vidí - jaké bohatství máte v
duchovnosti. Nezáleží na tom, jaké máte vzdělání, jaké máte funkce, vaše okázalost a sebedůležitost, nic takového. Co On vidí -
jak jste nevinní a kolik jste pracovali pro Sahadža jógu, co jste udělali pro Boží dílo. Musí se změnit všechny tyto priority a je třeba
pochopit, že Sahadža jóga vás posuzuje na velmi jemné úrovni. Takže v tomto Posledním soudu...teď, protože mnoho lidí bylo
hodnoceno jako dobří lidé, velmi milí lidé, přesto ale - pro ten druhý skok, na který se chystáte, musíme být velmi opatrní. Možná
někteří z vás, kteří si myslí ve svém srdci, že jsou sahadžajogíni, ale nejsou, mohou zůstat pozadu. Je tedy důležité, že Slunce
vyšlo a dosáhlo nyní zenitu. A v době jeho zenitu musí být člověk velmi opatrný, protože stejné Slunce, které začalo vytvářet tuto
krásnou zeleň všude kolem nás, může svým žárem spálit mnoho z nich. Buďte tedy opatrní! Člověk musí být neustále pod
vedením Sahadža jógy, aby chápal, co je s námi špatně, co nás zatěžuje, co nám činí takové potíže. Každopádně jsem velice
šťastná, že cokoli jsem vám řekla a jakkoli jsem vás vedla, přijali jste to velmi klidně a sladce - a že jste se pokusili to
zakomponovat do svého životního stylu. Vlastně si myslím, že po nějaké době vám nebudu muset nic říkat. Získáte své vlastní
světlo, abyste sami viděli, co je správné a co špatné. Ale přesto bych řekla, zvláště pro všechny lidi ze Západu, že musíte otevřít
své srdce - během púdže, při poslechu hudby, při čemkoli. Jen se pozorujte, že otevíráte své srdce. Pokud nedokážete otevřít své
srdce, nebude to fungovat, protože to funguje prostřednictvím Ducha, který sídlí ve vašem srdci. Pokuste se tedy otevřít své
srdce pro všechno - všechny vaše podmíněnosti i celé vaše ego zmizí v okamžiku, kdy se rozhodnete: „Musím otevřít své srdce
Sahadža józe.“ Kéž vám Bůh žehná.



1990-0316, Seberealizační cvičení (11 min)

View online.

1990316 - Seberealizační cvičení

Dejte levou ruku směrem ke mně, pohodlně. Dejte nohy vedle sebe. Nyní položte pravou ruku na srdce a zavřete oči. Zde Mi
musíte položit velmi důležitou otázku. Ve svém srdci se mě zeptejte, jako byste se ptali počítače. Můžete mě nazývat Šrí
Mátadží, nebo Matkou, jak chcete. „Matko, jsem Duch?“ Zeptejte se otázkou ve svém srdci, ne nahlas. Třikrát se zeptejte ve svém
srdci, ne nahlas: „Matko, jsem Duch?“ Musíte se ptát ve svém srdci. Pokud jste Duchem, stáváte se svým vlastním průvodcem,
mistrem, guru. Přesuňte svou pravou ruku na horní část břicha na levé straně. A zde musíte položit jinou otázku, třikrát, ne
nahlas, ve svém srdci: „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Zeptejte se třikrát. „Jsem svým vlastním mistrem?“ Řekla jsem
vám, že si vážím vaší svobody a nemohu vám vnutit čisté vědění. Prosím, dejte si pravou ruku na dolní část břicha a šestkrát
požádejte: Zeptejte se Mě: „Matko, prosím, dej mi čisté vědění.“ Nemohu vás nutit, musíte o to sami požádat. Jakmile požádáte
o čisté vědění, Kundaliní začne stoupat. Nyní musíme se sebedůvěrou podpořit vyšší centra. Zvedněte pravou ruku na vrchní část
břicha. Silně přitlačte, na levé straně. Zde s plnou důvěrou řekněte desetkrát, ve svém srdci, ne nahlas: „Matko, jsem svým
vlastním mistrem.“ - Řekněte to desetkrát. Řekla jsem vám na samém začátku, že největší pravdou o vás je, že nejste tímto
tělem, myslí, připoutanostmi, emocemi, ani egem, ale že jste Duchem, čistým Duchem. Zvedněte pravou ruku na srdce a řekněte
s plnou důvěrou, dvanáctkrát: „Matko, jsem Duch.“ Řekněte to bez jakéhokoliv váhání. Dvanáctkrát, prosím. Musíte vědět, že
božská síla je zdrojem vědění, je oceánem vědění, je oceánem lásky, je oceánem klidu a blaženosti. Především je ale oceánem
odpuštění. Nemůžete tedy udělat žádnou chybu, kterou není možné rozpustit touto silou oceánu odpuštění. Zvedněte, prosím,
pravou ruku na předěl mezi krkem a ramenem, zatlačte jak nejdále je to možné, a otočte hlavu doprava a s plnou důvěrou v srdci
řekněte šestnáctkrát, s plnou důvěrou v srdci „Matko, nejsem vůbec ničím vinen.“ Řekla jsem vám, že musíte všem odpustit. Ti,
kteří říkají, že je to obtížné, by měli vědět, že je jedno, jestli odpustíte nebo ne. Pokud ale neodpustíte, pak nahráváte do špatných
rukou a trápíte sami sebe. Tak prosím odpusťte, všeobecně, aniž byste počítali, kolika lidem a co odpustit. Položte pravou ruku
na čelo a skloňte hlavu, jak je to jen možné. Řekněte od srdce, prosím: „Matko, všem odpouštím.“ Prosím, řekněte to. Jinak je
potom pro Mě obtížné vyčistit všem Adžňu a dlouho to trvá. Takže nejlepší je to říct ze srdce. Přece kvůli tomu nechcete přijít o
svoji seberealizaci. Dejte pravou ruku dozadu na zadní stranu hlavy a položte do ní hlavu, aby byla zakloněná. Zde musíte říct pro
své vlatní uspokojení: „Božské, pokud jsem udělal nějaké chyby, prosím, odpusť mi.“ Nemějte ale pocit viny. Nepočítejte své
chyby, nepřemýšlejte o nich. Obecně řekněte: „Božské, prosím, odpusť mi, pokud jsem udělal nějaké chyby nebo něco špatného,
něco proti tobě.“ Propněte dlaň, propněte dlaň a přiložte střed dlaně na vrchol fontanelní oblasti, která byla v dětství měkká.
Skloňte pořádně hlavu a propněte prsty, jak to jen jde. Je to velmi důležité. Přitlačte na kůži na hlavě a pohybujte pomalu kůží
sedmkrát ve směru hodinových ručiček. Opět si vážím vaší svobody a nemůžu vám vnutit seberealizaci. Musíte sklonit hlavu,
pořádně přitlačit, otáčet kůží a sedmkrát říct: „Matko, prosím, dej mi moji seberealizaci.“ Prosím, požádejte o to sedmkrát
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1990-0330, Čtvrtý den Navarátri a Narozeninová púdža, 30/03/1990, Dillí, Indie

View online.

Dnes je čtvrtý den Navarátri a vy víte, že o Navarátri musíme dělat púdžu v noci. K odstranění temnoty je velice důležité, abychom
do noci přivedli světlo. Dnes také oslavujete mé narozeniny. V tento den Šrí Gaurí po své svatbě stvořila a ustanovila Šrí Ganéšu.
Šrí Ganéša je zdrojem „pávitrata“ (čistoty a svatosti). První věc, která byla rozprostřena zde na Zemi, byla čistota (svatost), aby
všechny bytosti, lidské bytosti, které přišly na tento svět, mohly být chráněny čistotou a držely se dál od bezbožných věcí. Za
tímto účelem Šrí Gaurí omyla celé tvoření čistotou, a teprve poté bylo zahájeno ostatní tvoření. Takže nejdůležitější věcí v našem
životě je považovat čistotu za nejvyšší ze všech našich niterných aspektů. Udržovat se čistým neznamená, že se vykoupeme, že
se umýváme a dáváme tělo do pořádku, ale znamená to, že bychom měli vyčistit své srdce. Největší nemocí srdce je hněv. Hněv
je největší nemocí srdce. A když tento hněv vstoupí do člověka, pak je čistota uvnitř zničena. Protože čistota není nic jiného než
„nirvádžja prém” (věčná láska), láska, která je věčně plynoucí a nic neočekává na oplátku. Je naprosto spokojená se svou
přirozeností plynout. Cítí se narušena, pokud nemůže plynout. Takže čistota znamená, že naplníte svá srdce láskou, a ne
hněvem. Hněv není jen naším nepřítelem, ale také nepřítelem celého světa. Všechny války na celém světě, utrpěné ztráty, vznikly
kvůli kolektivnímu hněvu. Svůj hněv dokážeme ospravedlňovat mnoha výmluvami. Hněval jsem se kvůli tomu. Hněval jsem se
kvůli onomu. Člověk si najde jakoukoli výmluvu, jen aby se mohl hněvat, ale pak ten stejný hněv může vést k hrozným válkám.
Hněv je tou příčinou. Pokud je srdce naplněno láskou, hněv do něj nemůže vstoupit. A jestliže se nějaký hněv objeví, je to jen z
lásky. Když je zlý „rákšasa“ (ďábel) zničen, je to také vykonáno z lásky, protože ho to zastaví v konání dalších zlých činů. Ale toto
není práce pro lidské bytosti. Toto je práce Bohyně, kterou vykonala během Navarátri. Měli bychom tedy rozšířit své srdce a
zamyslet se, ke komu cítíme tuto lásku, která je „nirvádžja“ (věčná a bezpodmínečná), je „nirmam“ (odpoutaná), bez jakéhokoli:
„Toto je můj syn, tohle je má sestra, toto je můj domov, to je moje.“ Ke komu cítíme takovouto lásku? Milujeme takto někoho?
Dosáhli jste daleko vyššího stavu, než je stav lidských bytostí, protože jste sahadžajógíni a jste sjednoceni s touto jemnou silou
lásky Boha všemohoucího. Tato síla vámi neustále proudí, vyživuje vás, podporuje vás, obohacuje vás. Neustále vás motivuje.
Ochraňuje vás a naplňuje vás esencí sladké lásky. Byli jste sjednoceni s touto půvabnou silou, ale kolik místa v našem srdci pro
Ni opravdu je? To musíme posoudit sami. V srdcích chováme lásku k naší Matce, to je pravda. Všichni milujeme Matku a díky
této lásce se cítíte radostní a blažení. Ale jsou zde ještě další dva druhy lásky, které bychom měli mít. Jen poté bude láska k
Matce úplná. Tou první je chovat lásku sám k sobě, že jsem sahadžajogín. Získali jsme síly sahadža (spontánním) způsobem, ale
teď musíme pochopit, jak postupovat dál. Spousta lidí dělá mnoho práce pro šíření Sahadža jógy, můžeme to nazvat
horizontálním pohybem. Šíří se rovnoměrně do všech směrů, souběžně s povrchem země. Tito lidé se nedívají sami na sebe, a
tudíž se nemohou dostat k vertikálnímu pohybu, který je třeba pro vlastní duchovní růst. Venku dělají spoustu práce. Budou běhat
všude kolem a hodně pracovat, s každým se setkají, ale neusebírají pozornost na dosažení vnitřních sil. Také je spousta
takových, kteří mají více pozornosti na vnitřních silách a opomínají vnější síly, takže nedosáhnou rovnováhy. A když se lidé
pohybují pouze vnějším směrem, vnitřní síly začínají ubývat a díky tomuto slábnutí se dostanou do stavu, kde se nakonec utopí v
egu. Říkají si: „Podívejte se, kolik jsme toho pro Sahadža jógu udělali, jak těžce pro Sahadža jógu pracujeme.“ Pro takovéto lidi
začíná jakýsi nový život, který pro Sahadža jógu vůbec není vhodný. Začínají si o sobě myslet: „Jsme velice důležití a měli
bychom být respektováni.“ Tomu říkáme domýšlivost. Chtějí tedy být všude považováni za důležité, ve všem zkouší ukázat svoji
důležitost, ukázat svoje zvláštnosti, stavět se do popředí, ale uvnitř se usadí dutost. A pak jsou šokováni a překvapeni, že
onemocněli, že se zbláznili, že je potkalo velké neštěstí. Pak řeknou: „Ale Matko, my jsme Ti byli úplně odevzdaní, jak se to tedy
mohlo stát? Jak jsme se do toho dostali? Jak mohl nastat takový zmatek?“ Vy sami jste za to zodpovědní, že jste se vzdálili a
ztratili. Takový člověk se stane jednostranným a nemůže vytvořit vztah k ostatním. Jediný vztah, jaký mají, je: „Jak můžeme
poroučet lidem kolem a ukázat jim svou nadřazenost.“ A v tomto předvádění se se cítí důležití. Měli by být v popředí, měla by jim
být přidělena důležitost, a když jim ostatní důležitost nedají, tak to považují za známku neúcty. Pokračuje to do té míry, že docela
zapomenou že vše je Matčina práce, na které se mohou podílet. Tyto způsoby vidím v Rahuri, v Bombeji i jinde, že se takoví lidé
objeví a začnou se cítit velice důležití. A pak neudělají ani ártí, ani nemají přání očistit moji fotografii. Alespoň, že nepoužili svou
vlastní fotografii. Tolik sebedůležitosti, tolik vychloubání, tímto vychloubáním se cítí nadřazení a oddělují se od ostatních, nikoho
se na nic neptají, „My to všechno uděláme.” Potom začaly hádky a vznikly jednotlivé skupiny. Protože ten provázek, kterým jste
všichni svázáni dohromady, je vaší Matky. Zůstaňte tedy k němu přivázáni a mějte neustále na paměti, že jsme všichni děti jedné
Matky, že nikdo není nadřazený nebo podřazený a ani neděláme žádnou práci, protože je to „Paramačaitanja“, která dělá
veškerou práci. My opravdu nic neděláme. Ale když se toto vnímání vytratí a vstoupí do nás pocit jedinečnosti, že my jsme
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udělali to či ono, uděláme tohle, uděláme tamto, potom Paramačaitanja řekne: „Dobrá, dělej si, co chceš! Jdi, kam chceš! Chceš
jít do pekla, běž! Chceš se zahubit, zahub se! Přeješ si být zničen, znič se. Dělej si, co chceš.“ Nezastaví vás, protože respektuje
vaši svobodu. Pokud si přejete jít do nebe, může to být zařízeno, a pokud si přejete jít do pekla, i to se dá zařídit. V Sahadža józe
je však ještě jedna velká podmínka. Jedna velmi veliká podmínka. Jsme kolektivní „Viráta Šakti“ (univerzální síla). Nejsme
jednotlivci. Všichni jsme nedílnou součástí stejné bytosti. Takže když jeden nebo několik lidí tvoří vlastní skupiny, pak stejně jako
malignita u rakoviny, kde jedna buňka začne růst, i jeden člověk může dorůst do stádia, kdy celou Sahadža jógu zatemní a
veškeré naše snahy mohou přijít nazmar. Měli bychom se učit od moře, které zůstává na nejnižší úrovni a dovolí všem věcem,
řekám, aby se s ním spojily. A bez tohoto moře nemůže svět existovat. Dovolí, aby bylo zahřáto, vytvořilo páry, a pošle požehnání
deště do celého světa. Jeho pokora je znakem jeho hloubky. A v té pokoře není žádná povrchnost. Z nejnižší úrovně vše přijímá,
vše sjednocuje, vše pročišťuje, aby zformovalo páry a seslalo déšť. A potom ten samý déšť naprší do řek a spěchá zpět směrem
k moři. A to rozpoznání moře! Pokud jste byli na nějakém mořském pobřeží a dívali se na kokosové palmy, viděli byste, že se
vždy sklánějí směrem k moři. Tak silný vítr fouká, ale ať se stane cokoli, nikdy se neodkloní směrem od moře. Protože ví, že to je
Moře. Naše srdce se stanou tak širokými jako toto moře, jen když do nás vstoupí taková pokora a láska. Ale pokud chceme
dávat důležitost sami sobě a pokládat se za něco výjimečného, potom je zde ten problém, že Paramačaitanja vás odstřihne.
Běžte! Myslíš si, že jsi důležitý! Běž pryč! Tak jako si někdo stříhá nehty a odhazuje je pryč, stejným způsobem budete odhozeni
stranou. To pro mě bude opravdu velice smutné a bolestné. Pokud jsou ještě nějací lidé, kteří cítí: „Děláme mnoho práce, udělali
jsme tuto práci, udělali jsme tamtu práci,“ měli by rychle zchladnout, ustoupit do pozadí a dělat introspekci. Meditujeme? Jsme
opravdu v meditaci? Jak hlubocí jsme? A potom, koho máme rádi? Kolik lidí máme rádi? Kolik lidí máme rádi a kolik máme
nepřátel? Někteří lidé se v Sahadža józe dostali velmi hluboko, velmi hluboko a jsou tam usazení, o tom není pochyb. Ale jsou
zde i ostatní, kteří jsou stále ještě na okraji, a nelze říct, kdy mohou být vyhozeni. Jak jsem vám už říkala, po roce 1990 bude
otevřena nová dimenze a vy budete muset udělat veliký skok, abyste se dostali ze současného stavu a chytili se toho nového.
Jako když se otáčí kolo, dostane se do určitého bodu a pak se posune vpřed. Stejným způsobem se tento pohyb Sahadža jógy
stane kolektivním, a abychom v něm mohli zůstat, první věc, kterou bychom měli mít, je úplná čistota uvnitř, která je naplněna
pokorou. Vidíte mnoho lidí na tomto světě, kteří si myslí, že jsou čistí, meditují ve dne v noci, nikoho na sebe nenechají sáhnout,
nebudou jíst určitá jídla, když někdo přijde, řeknou mu, aby si odsedl, a když se jich někdo dotkne, jsou nešťastní. Toto všechno je
bláznovství. Pokud jste skutečně čistí, jste-li skutečně ryzí, tak při dotyku kohokoli, při rozhovoru s kýmkoli se dovnitř nečistota
nikdy dostat nemůže, protože vy vše pročišťujete. Celá vaše podstata je pročišťující, takže budete pročišťovat každého, koho
potkáte. Z čeho tedy mít nějaké strachy? K čemu je třeba někoho odsuzovat? K čemu je třeba někoho pomlouvat? Toto všechno
jen značí, že té vnitřní čistoty máte méně. Protože pokud je ve vás čistota úplná, pak v této čistotě je síla a intenzita a je tak
mocná, že může vstřebat jakýkoli typ nečistoty. Stejně jako to moře, které vše integruje, jak jsem už řekla. Také jsou zde jiní, kteří
myslí jen na svůj vlastní rozvoj. Myslí si: „Proč bychom se měli znepokojovat ostatními?“ Sedíme uvnitř našich čtyř stěn a
uctíváme Matku. Děláme Jí ártí, následujeme Ji! Soustřeďme se na svůj vlastní vzestup. Nemáme zájem o zbytek světa. A drží se
opodál. Takoví lidé, se také nemohou zdokonalit, protože vy všichni jste nedílnou součástí téhož těla. Prosím pochopte, pokud je
tu prst, který sám sebe sváže a řekne: „Nechci mít nic společného se zbytkem, zůstanu sám.“ Potom takový prst zemře. Jak do
něj totiž bude proudit krev? Jak v něm budou pracovat nervy? Jak do něj bude proudit vědomí? Zůstane odříznutý! Bude
opomenut! Můžete to vyzkoušet na svém vlastním prstu. Svažte si prst na 5 dnů a zjistíte, že ten prst už nebude fungovat. Už se
nebude moci použít. Pak řeknete: „Matko, dělám tolik púdží, tolik se k Tobě modlím, dělám tolik práce, tak proč je můj stav
takový?“ Protože nejste vyrovnaní! Protože jste sešli z cesty! Vzdálili jste se od kolektivu. Sahadža jóga představuje sílu
kolektivity a v okamžiku, kdy se vzdálíte od kolektivu, jste od této síly odpojeni. Takže se musíme věnovat oběma aspektům. Měli
bychom podporovat svůj vnitřní vzestup a také být aktivní částí kolektivu. Jedině pak nastane úplná rovnováha uvnitř. Ale vy
děláte mnoho práce venku. Viděla jsem lidi, kteří pro Sahadža jógu hodně pracovali a také vedli velmi dobré přednášky, velice
dobře mluvili. Pak tyto přednášky nahráli na kazety a začali ostatním říkat, aby je poslouchali. Lidé pak nepouštěli mé nahrávky,
ale poslouchali místo mých ty jejich. A jejich stav byl takový, že jak tady teď sedím, oni se budou klanět mé fotografii, ne mně,
protože mají zvyk klanět se před fotografií. Jako by neměli žádný vztah ke mně, ale jen k mé fotografii. Viděla jsem takto šílené
lidi. Poté vytiskli své fotografie a začali je ukazovat lidem: „My jsme takoví a takoví.“ Tímto způsobem se snažili zapůsobit na
ostatní svou vlastní důležitostí. Kvůli tomuhle všemu spadli do propasti. Velmi náhle! Vůbec to nechápali a v tom okamžiku byli
odstraněni ze Sahadža jógy. Ostatní říkají: „Matko, tito lidé byli lídři!“ Ano byli! Ale kam tedy šli? Odešli. Co naděláme? Zkrátka
zmizeli! Kam? Nevím! Proč tito lidé tedy odešli? Protože nebyli v rovnováze. A když chybí rovnováha, člověk může jít na levou
stranu nebo na pravou stranu, a jak jsem už řekla, jsou zde dva typy sil, které pracují uvnitř nás. Jedna, kterou jsme k Sahadža
józe přitahováni, a druhá, kterou jsme odhozeni. Jestliže přivážete kámen na provaz a roztočíte ho, kámen se bude roztáčet do té



doby, dokud bude přivázán k provazu. V okamžiku, kdy se uvolní, je odhozen pryč. Mnoho lidí odešlo ze Sahadža jógy tímto
způsobem. A pak lidé řeknou: „Podívej, Matko, počet lidí v Sahadža józe klesl.“ Co mohu dělat? A jestliže se počet snížil, není to
ztráta pro Sahadža jógu. Je to jejich ztráta. Není to ztráta pro Sahadža jógu. Protože jak by pro něco, co je nad jakýmkoli ziskem
nebo ztrátou, mohlo existovat něco jako ztráta? Pokud z toho tedy chcete mít užitek, musíte pochopit, že Sahadža jóga
nepotřebuje vás, jste to vy, kdo potřebuje Sahadža jógu. Další význam jógy je jukti - „technika“! Takže první význam je spojení a
druhý význam je technika. Měli bychom pochopit význam slova „jukti“ (technika). Co je „jukti“? Může to být vysvětleno třemi
způsoby. První jukti je získat vědění. Vědění neznamená inteligenci, ale cítit (čaitanju) na konečcích prstů, v rukou a úplné
probuzení Kundalini v nás je částí tohoto vědění. Když získáme toto vědění, pak k nám přichází i ostatní vědění. Je mnoho věcí,
kterým jste dříve nerozuměli a teď je chápete. Začínáte rozlišovat mezi tím, kdo je pravdivý a kdo je falešný. A s touto znalostí
jste schopni zvedat Kundaliní ostatních, dokážete jim to vysvětlit, můžete s nimi být úplně propojeni, můžete s nimi diskutovat,
můžete s nimi hovořit a společně meditovat. Začínáte s tím tedy získávat také intelektuální znalosti. Rozumíte Sahadža józe.
Jinak, kdo by to kdy pochopil? „Ida, Pingala, Sukhman nádi re (tři kanály) Ek Hi Dor Udaunga” (vzestup Kundaliní) Když Kabír
mluvil o těchto verších, rozuměl tomu někdo? Mohl někdo pochopit (Guru) Nánaka? Nikdo nerozuměl tomu, o čem hovořil
Gjanéšwara, a také nechápali Lao’ce. Lidé považovali zmínky o tomto vědění za něco tajemného a tajného a nechali to tak. Se
Sahadža jógou jste ale začali všechno chápat. Vaše moudrost a diskrétnost se tedy prohloubila, dokázali jste do toho proniknout
a pochopit to. Pravdou je, že jste tomu začali rozumět a toto vědění, které bylo dříve nedostupné, se stalo dosažitelným a vy teď
vše znáte. Takže toto je ta první jukti (technika), pomocí níž jste si rozšířili znalosti. A co je tedy druhá jukti (technika)? To je ta,
se kterou byste ke mně měli cítit bhakti (oddanou úctu). A když vnímáte toto bhakti, mělo by to být „ananja bhakti“, (zcela
sjednocené, kde není druhého). To znamená, že byste se mnou měli dosáhnout tadatkárity (jednoty). Měli byste se mnou
sjednotit své myšlení. Řekněme, že jsme se dnes velice zpozdili. Mohla jsem tedy říct, že teď už je moc pozdě, byla jsem vzhůru
celou noc, že už púdžu nelze vykonat. Já však uvažovala: „Dnes je Navarátri, je třeba uctívat v noci, teď je ta pravá chvíle.“ Toto je
ten příznivý čas, kdy se musí konat tato púdža. Když je to tedy třeba, musím to udělat. A dělám to s největší radostí, protože teď
je nejpříznivější čas, teď mám tedy být k dispozici. Vůbec nepřemýšlím o tom, že jsem unavená, neodpočívala jsem, nic
takového. Toto je nařízený čas. Jako když bojovník, který jde do boje, před sebou spatří nepřítele a je čas nepřítele zabít, tak by
ho měl zabít v ten daný okamžik. Stejně tak, toto je čas, kdy musím být na púdže, takže tady sedím. Vy byste měli uvažovat
stejně: „Matka určila tento čas, toto je pro nás ten správný čas, kdy vykonat tuto púdžu.“ Polovičatí lidé si však myslí pravý opak.
„Seděli jsme tady od rána, udělali jsme toto, teď máme hlad, ještě jsme nejedli, děti už určitě usnuly.“ Pak to není ananja bhakti,
protože mé myšlenky a činy neprostoupily vaše myšlenky a činy. Neuvažujete stejným způsobem jako já. (30 vteřin bez projevu)
Neprostoupily vaše myšlenky a činy. Někdy si myslí... „Matko, tento člověk je tak špatný, je takový a takový.“ A já řeknu: „Ne, je to
dobrý člověk.“ Proč to říkáte? Jak jste to mohli říct? Pak přemýšlím, proč nemohou vidět to, co vidím já? Pokud se dívají skrze mé
oči, pak by měli být schopni vidět, co vidím já. Ale tak to není, vidí něco jiného. Takže to není „ananja “ (sjednocené), stali se
„anja“ (oddělenými). Tak jako já cítím lásku k vám všem, naplňuje mne spokojeností, když i vy máte stejným způsobem všechny
rádi. Pokud toto v sobě nemáte, pak to vypadá, jako byste byli „anja“, a ne „ananja“. Pokud jsou všichni nedílnou součástí mého
vlastního těla, tak cokoli jsem já, musí být i oni. Měli by přemýšlet stejně jako já. Tak jak dělám věci já, měli by je dělat stejným
způsobem. Tak proč přemýšlí odlišně? Proč jsou jejich myšlenky pravý opak? Odkud jim přichází tyto divné myšlenky a nápady?
Pak to tedy není „ananja bhakti“. Je to bhakti jiného typu! Takže naše myšlenky, nápady, naše činy i naše láska, vše by mělo
vyjadřovat to stejné, to, jakou lásku chováte ke mně. A to, co je zdrojem lásky, to, co je v prameni, by mělo také vyplouvat na břeh.
Jak může vyplout něco jiného? A když se objeví něco jiného, pak si myslím, že nabrali vodu z břehu jiného pramene. Takový břeh
není můj. Třetí bod této jukti je... O druhém bodě jsem vám řekla, abyste v sobě měli sílu ananja bhakti. „Matko, jsme Ti
odevzdaní! Jsme Ti úplně odevzdaní!“ Ale jste-li odevzdaní, tak pokud něco řeknu nebo vám něco vysvětlím, nebo jestliže vám
něco navrhnu, tak odkud se vzal prostor pro odmítnutí? Jestliže jste se se mnou sjednotili, jak může tato otázka vůbec
vzniknout? „Matka to řekla,“ v pořádku, jsme totiž s Matkou sjednoceni, tak jak můžeme říct ne?“ Řekněme, že se mé oko na vás
dívá, ví tedy, že tady všichni sedíte. Protože je to moje vlastní oko, tak není žádný rozdíl mezi tím, co ví mé oko a co ví má mysl.
Co vím díky intelektu, je stejné, jako co vím díky oku. Takže tato „tadakárita“ (jednota), která by ve vás měla být vidět, chybí. V
této druhé jukti se modleme: „Ó Matko, prosím, přijď do mého srdce, prosím přijď do mého mozku, prosím přijď do mých
myšlenek, prosím přijď do každičké části mého života.“ Kamkoli mě požádáte... budu tam se sepjatýma rukama, budu tam. Ale
budete to muset říct, říct to celým svým srdcem. Snažíte-li se se mnou spojit z nějakého důvodu, s úmyslem, pak to není v
pořádku. Ale je-li spojení navázáno, pak jsou všechna přání sama vyplněna. Nebudete muset dělat nic. A když se všechna vaše
přání sama vyplní, pak tam bude celá vaše pozornost. Třetí bod tedy je: „Pro Sahadža jógu jsem udělal tu a tu práci!“ „Udělali
jsme tuto výzdobu, udělali jsme to dobře!“ „Já jsem to udělal!“ Pak nemůžete být sahadžajogín. Jukti Sahadža jógy je, že všechny



vaše karmy (činnosti) by se měli stát „akarma“ (ne-činností). „Já něco dělám, já jsem napsal báseň, já jsem udělal tohle!“ Když se
na to všechno podíváte subtilně zblízka: „Opravdu uvažuji takto? Opravdu si myslím, že jsem to udělal já? Opravdu mi přichází do
mysli takové myšlenky? To znamená, že má jóga (spojení) není úplná.“ Protože jakmile je spojení úplné, pak takto nepřemýšlíte.
Nemůžete takto přemýšlet. Žádné takové myšlenky! Jste ve stavu „akarmaj“ (ten, který nic nedělá) „Děje se toto, děje se tamto.“
Vše se „děje“. Takto začnete mluvit a pak se dá říct, že jste v úplné „tadakáritě“ (jednotě). Řekněme, když moje ruka něco dělá,
neříká: „Já to dělám.“ Ani si vlastně není vědoma, že něco dělá. Vše se jen děje. Ať se hýbe jakkoli, jsem to já, kdo to dělá. Ale
jestliže si myslí, že to dělá, pak to znamená, že moje ruka je oddělená. Už není připojená. Jestliže je připojená, bude si snad někdy
myslet: „Já se pohybuji, já držím?“ Nikdy se tak nebude cítit! Když smýšlíte způsobem: „Já to dělám,“ pak Paramčaitanja řekne:
„Běž a dělej.“ Tehdy začne opravdový problém. Takže to je třetí technika. Měli bychom se naučit této třetí jukti, že když přijde
myšlenka „Já něco dělám,“ v ten okamžik byste měli dělat introspekci: „Já dělám? Co doopravdy dělám?“ Dokud jste hledali
světlo, tak jste něco dělali, protože ve vás bylo ego. Byli jste osamělí jedinci. Byli jste ve „vjášthi“, teď, když jste vešli do
„samašthi“, když jste se stali částí kolektivu, pak neděláte nic. Jste pouze neoddělitelnou součástí a práce se děje. Zkuste
pochopit tuto třetí techniku. Říkám vám o těchto technikách (jukti), protože teď musíme udělat velký skok. Měli byste takto
neustále dělat introspekci a pozorovat sami sebe. V této době je důležité, abychom obrátili pozornost dovnitř a pozorovali, ale
co? „Myslím si toto? Přemýšlím o někom jiném? Přemýšlím o tom, že je lepší než já a že bych se od něj měl něco naučit? Jsem
schopen vidět jeho dobré vlastnosti, nebo se dívám na jeho nedostatky?“ Jestliže dokážete vidět na druhých dobré vlastnosti a
na sobě ty špatné, tak je to velice dobré. Protože vy nemůžete odstranit chyby v druhých. Nemáte na to právo. Máte právo
napravit pouze vlastní nedostatky. „Takže co udělali ostatní? Ostatní jsou takoví.“ U těch, kdo takto přemýšlí, to značí, že jejich
jóga ještě není úplná. „Jaké mám chyby?“ Jedině když se takto pozorujete, můžete se napravit. Nemůžete se napravovat
pozorováním ostatních. Je to, jako když přemýšlíte o vadách, které jsou v domě jiného člověka. Měli bychom vědět, že tuto jukti
musíme pochopit. Že my sami jsme zodpovědní za svoji polovičatost. Sahadža jóga je velice unikátní a ohromná věc. Problémy,
kterým čelíme, nebo to, že stále nejsme schopni plně se radovat, máme kvůli chybám, které jsou v nás. A toto všechno, když
získáte toto všechno, když se naučíte všechny tyto jukti... Co získáte? Jen „ánand“ (radost), „niránand“ (úplnou radost) a nic
jiného. Co bychom ještě potřebovali? Celé vaše vzezření se změní a vy budete jen naplněni radostí. Dnes u příležitosti oslavy
mých narozenin, bych si přála, abychom je oslavovali také jako vaše narozeniny, abychom ode dneška rozuměli těmto technikám
(jukti) a naplnili své životy čistotou a svatostí, tak jako Šrí Ganéša. A s touto čistotou do člověka vchází moudrost, protože
čistota je jen jiný název pro lásku, moudrost znamená také lásku, takže vše je láska. Pokud tedy nemůžete nabýt moudrosti a
nemůžete se stát touto láskou, pak v Sahadža józe jen ztrácíte čas. Teď přichází doba, kdybychom se v tom měli úplně rozpustit
a sami sebe transformovat. Musíme se změnit. Musíme vidět své chyby. Musíme se stát absolutně čistými. Jen tak můžete dát
lásku sami sobě. Jestliže se vaše dítě zašpiní, utíkáte je očistit, protože je máte rádi. Stejně tak, jakmile začnete mít rádi sami
sebe, pustíte se do úplné transformace. Nakolik jsem se změnil? Stále mám v sobě tyto chyby? Pořád jsem takový? A díky této
transformaci, ta požehnání, která přicházejí do vašeho života, nemohou být popsána pouhými slovy. Jak řekl Kabír: „Jab mast
hue to fir kya bole,“ („Když jste v úplné blaženosti, co ještě zbývá říct?“). Vy všichni byste měli teď vstoupit do této blaženosti
(„masti“). A dosáhnout tohoto radostného stavu, kde se stanete úplně blaženými. Nechť vám Bůh žehná!



1990-0330, Devi Puja (poor sound)

View online.

30.3.1990 Narozeninová puja Tři yukti pro pokrok v Sahadža józe Dnes je čtvrtý den Navaratri a víte, že o Navaratri musíme
udělat puju v noci. Abychom odstranili temnotu, je velice důležité, abychom přivedli světlo do noci. Také dnes oslavujete moje
narozeniny. Dnešní den Šri Gauri po svatbě stvořila a ustanovila Šri Ganešu. Šri Ganeša je zdrojem čistoty a svatosti (Pavitrata).
První věc, která byla rozprostřena zde na zemi, je čistota (svatost), aby všechny bytosti, lidské bytosti, které přišly na tento svět
mohly být ochráněny čistotou a mohly se držet dál od nečistých věcí. A to je proč Šri Gauri omyla celé tvoření čistotou, a teprve
poté byl zahájen zbytek stvoření světa. Takže nejdůležitější věc v našem životě je považovat čistotu jako nejvyšší aspekt uvnitř
nás. Udržovat se v čistotě neznamená, že se vykoupeme, umýváme se a dáváme tělo do pořádku, ale to znamená, že bychom
měli vyčistit svoje srdce. Největší nemocí srdce je hněv. A když do člověka vstoupí tento hněv, pak je čistota uvnitř zničena.
Protože čistota není nic jiného než věčná láska (nirvajya). Láska, která je stále plynoucí a nic nazpět neočekává. Je naprosto
spokojená se svou přirozeností plynout. Cítí se narušena, pokud nemůže plynout. Takže čistota znamená, že naplníte svá srdce
láskou a ne hněvem. Hněv není jen náš nepřítel, ale i celého světa. Všechny války světa, utrpěné ztráty, se staly kvůli kolektivnímu
hněvu. Je mnoho výmluv, proč se hněváme. Hněval jsem se kvůli tomu a tomu. Člověk si najde jakoukoliv výmluvu, aby se mohl
hněvat, ale pak tento stejný hněv může vést k takovýmto hrozným válkám. Hněv je tou příčinou. Pokud je srdce naplněno láskou,
hněv tam nemůže vstoupit. A pakliže se nějaký hněv objeví, je to jen z lásky. Když je zlo (Rakshasa) zničeno, je to vykonáno z
lásky, protože ho to zastaví v pokračování se svými zlými činy. Ale toto není práce pro lidské bytosti. Toto je práce Bohyně,
kterou provedla během Navaratri. Takže bychom měli rozšířit své srdce a zeptat se, pro koho máme takovou lásku, lásku, která je
věčná a nepodmíněná (Nirvajya), je odpoutaná (Nirmam), bez jakéhokoliv „toto je můj syn, toto je má sestra, toto je můj domov „
milujeme takto někoho? Jako sahadža jogíni jste dosáhli daleko vyššího stavu, než je stav lidských bytostí. Jste sjednoceni s
touto subtilní silou lásky Boha Všemohoucího. Tato síla vámi neustále proudí. Tato síla vás podporuje. Vyživuje vás. Neustále
vás motivuje. Ochraňuje vás a naplňuje vás esencí sladké lásky. Tato nádherná síla je teď s vámi, kolik místa je pro ni v našem
srdci? To si musíme uvědomit. Milujeme Matku svým srdcem, to je pravda. Všichni milují Matku a díky této lásce se cítíte
radostní a blažení. Ale jsou zde další dva druhy lásky, které bychom měli mít. Jenom pak bude láska k Matce úplná. První je, kde
máme lásku sami k sobě, že jsme Sahadža jogíni. Získali jsme síly sahadža (spontánním) způsobem, ale teď musíme pochopit,
jak postupovat dál. Spousta lidí dělá mnoho práce pro šíření Sahadža jógy, můžeme to nazvat horizontální pohyb. Rovnoměrně
šíří do všech směrů zároveň s povrchem země. Tito lidé se nedívají do svého nitra, a tudíž nemohou dosáhnout svého
duchovního vzestupu. Venku dělají spoustu práce. Budou běhat všude kolem a hodně pracovat, s každým se setkají, ale nedávají
pozornost na dosažení vnitřních sil. Také je spousta takových, kteří mají více pozornosti na vnitřních silách a opomínají vnější
síly. Takže nemohou dosáhnout rovnováhy. A když se lidé pohybují pouze vnějším směrem, vnitřní síly se začínají zmenšovat a
dostanou se na úroveň, kde se nakonec utopí v egu. Potom začnou přemýšlet, podívejte se, kolik jsme toho udělali pro Sahadža
jógu. Jak těžce pracujeme pro Sahadža jógu. Nový život začíná pro takovéto lidi a není vůbec vhodný pro Sahadža jógu. Začínají
si o sobě myslet, že jsou velice důležití a že by měli být respektováni. Což nazýváme vlastní důležitostí. Ve všem chtějí být
považováni za důležité, zkouší ukázat svoje speciální kvality, pokouší se být v popředí. Ale uvnitř se usadí dutost. A potom jsou
šokováni a překvapeni, že onemocněli. Že se zbláznili. A když je potká velké neštěstí řeknou, „ale Matko, my jsme Ti úplně
odevzdaní, tak jak se tohle mohlo stát.“ Vy sami jste zodpovědní, že jste se zmýlili a že jste ztratili cestu. Takovýto člověk se
stane jednostranným a nemůže mít vztah k ostatním. Jediný vztah, který mohou mít je, když mohou poroučet ostatním a ukázat
svoji nadřazenost. Musí býtv popředí, musí dostat důležitost a pokud jim ostatní nedají tuto důležitost, je to považováno za
chybné. Zcela zapomenou, že toto je práce Matky a že by k tomu měli přispět. Viděla jsem toto na nějakých místech, takovíto lidé
najednou vystoupili a jednali velice důležitě. A potom neudělali ani Aarti a ani neměli přání vyčistit fotografii. Alespoň že
nepoužili svoji vlastní fotografii. Tolik sebe důležitosti, tolik vychloubání se, tolik nadřazování se nad ostatními, samostatné
rozhodování bez účasti kolektivu. Potom začaly hádky a vznikly jednotlivé skupiny. Protože ten provázek, kterým jste všichni
svázáni dohromady je vaší Matky. Takže musíte zůstat spojeni a pamatovat si, že jste všichni děti jedné Matky, nikdo není
nadřazený nebo podřazený, vše je dílem Paramčaitanji a my neděláme nic. Ale když se toto vnímání vytratí, a vstoupí do nás
pocit jedinečnosti, jak jsme úžasní, uděláme tohle, uděláme tamto, potom Paramčaitanja řekne, dobrá. Dělejte si, co chcete.
Chcete jít do pekla, běžte! Přejete si být zničeni, zničte se! Nezastaví vás, protože respektuje vaši svobodu. Pokud si přejete,
můžete se dostat do nebe, pokud si přejete jít do pekla, to také může být zařízeno. Měli bychom pochopit v Sahadža józe, je zde
jedno velké omezení. Jsme kolektivní bytost, kolektivní Virát Shakti (univerzální síla). Již nejsme individuální. Všichni jsme částí
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a součástí stejné bytosti. Takže když jeden nebo pár lidí se stane takovými a vytvoří svoje skupiny, vezmou podobu rakovinových
buňek a mohou ovlivnit celou Sahadža jógu. A všechny naše snahy přijdou nazmar. Měli bychom se naučit od moře, které
zůstává na nejnižší úrovni a dovolí všem věcem, řekám, aby do něj vplynuly. Bez toho nemůže svět existovat. Dovolí, aby bylo
zahřáté, stane se párou a pošle požehnání deště na zem. Jeho pokora je znakem jeho hloubky a ne jeho povrchnosti. Z nejnižší
úrovně, vše přijímá, sjednocuje, pročišťuje, formuje páry a dává déšť. Ale ten samý déšť naprší do řek a žene nazpět do moře.
Toto je identita moře. Když jdete na jakékoliv pobřeží a podíváte se na kokosové palmy, uvidíte, že se vždy sklánějí směrem k
moři navzdory silným větrům, protože ví, že je to moře a neměly by se od něj odklánět. Naše srdce se mohou stát tak širokými
jako moře, když tato pokora a láska do nás vstoupí. Ale jestliže chceme být speciální a důležití tak nás Paramčaitanija odstřihne
tak, jako si stříháme nehty a vyhodíme je. To bude pro mě opravdu velice smutné a bolestivé. Pokud ještě nějací další lidé cítí, že
dělají hodně práce, tak by se měli okamžitě zchladit. Měli by jít do pozadí a udělat introspekci.Meditujeme? Jsme opravdu v
meditaci ? Jak hluboko jsme se dostali ? Koho máme rádi ? Kolik lidí máme rádi a s kým se nepřátelíme? Někteří lidé v Sahadža
józe se dostali velice hluboko a jsou tam usazení. Ale jsou zde ostatní, kteří jsou stále na okraji a kdy mohou být vyhozeni,
nemůže být řečeno. Řekla jsem vám již před tím, že po roce 1990 se otevře nová dimenze. Musíte udělat skok, abyste vyšli ze
svého předchozího stavu a vešli do nového. Jako kolo, když se otáčí, přijde do nějakého bodu a pak se posune vpřed. Stejným
způsobem tento pohyb Sahadža jógy se stane kolektivním a abychom v něm mohli zůstat, měli bychom vstřebávat úplnou
čistotu, která je naplněna pokorou. Viděli jste mnoho lidí, kteří myslí, že jsou čistí, meditují ve dne v noci, nikomu nedovolí na ně
sáhnout, nebudou jíst určitá jídla, řeknou druhým, aby si odsedli, když někdo přijde, rozzlobí se, když se jich někdo dotkne, toto
všechno je bláznovství. Pokud jste opravdu čistí, tak někoho se dotknout nebo s někým promluvit vás neučiní nečistým, protože
vy všechno pročišťujete. Vaše povaha je pročišťující. Pročišťujete všechny, koho potkáte. Jak můžete mít tento typ strachu? K
čemu je potřeba pomlouvání a odsuzování? Všechno toto je vlastně známkou toho, že vnitřní čistota není dostatečná. Protože
pokud je čistota úplná, má moc a intenzitu, která je dost silná vsáknout a pročistit vše tak, jako moře. Teď jsou zde jiní, kteří myslí
jen na svůj vlastní rozvoj. Myslí si „proč bychom se měli znepokojovats ostatními“? Můžeme sedět uvnitř našich čtyř stěn a
uctívat Matku. Soustřeďme se na svůj vlastní vzestup. Nemáme nic společného se zbytkem světa. Drží si odstup. Takoví lidé se
nemohou zdokonalit, protože vy všichni jste částí a součástí stejného těla. Prosím pochopte, pokud je tu prst, který sám sebe
uváže a řekne „ co mám společného s ostatními, budu žít sám“. Takovýto prst zemře. Protože odkud tam bude téct krev, jak
budou pracovat nervy, jak tam bude proudit vědomí? Zůstane odříznutý. Zůstane oddělený. Můžete to vyzkoušet. Uvažte si prst
na 5 dnů a zjistíte, že ten prst již nebude funkční. Už se nebude dát použít. Potom řeknete„Matko, dělám tvoji puju a tolik se
modlím, tak proč je můj stav takový“? Protože jste rozrušeni. Protože jste sešli z cesty. Vzdálili jste se od kolektivu. Sahadža jóga
představuje sílu kolektivity a v okamžiku, kdy se vzdálíte od kolektivity, nejste již spojeni s touto silou kolektivity. Takže se
musíme věnovat oběma aspektům. Měli bychom se starat o vnitřní vzestup a také být aktivní částí kolektivu. Jedině potom bude
úplná rovnováha uvnitř, zatímco budete velice aktivní vně. Viděla jsem lidi, co pracovali hodně pro Sahadža jógu a také dělali
velice dobré přednášky. Potom nahráli svoje vlastní přednášky a začali říkat ostatním, aby je poslouchali. Někteří lidé začali
poslouchat tyto přednášky namísto mých. A jejich stav byl takový, že dokonce v mé přítomnosti se klaněli pouze mé fotografii.
Jako kdyby měli vztah jenom k mé fotografii a se mnou neměli nic společného. Viděla jsem takovéto šílené lidi. Poté vytiskli
svoje fotografie a začali je ukazovat lidem, aby na ně zapůsobili a získali důležitost. Děláním toho všeho spadli do takového
příkopua potom najednou zjistili, že už nejsou částí kolektivu. Nejsou již nikde vidět. Ostatní říkají,„Matko, tito lidé byli lídři“, ano
byli. Ale kam odešli? Co můžu říct? Zmizeli! Kam? Nevím! Tito lidé odešli ze Sahadža jógy, protože nebyla rovnováhu, a když není
rovnováha, člověk může jít na levou stranu nebo na pravou stranu. Jak jsem řekla, jsou zde dvě síly, které pracují uvnitř nás,
kterou jsme buď k Sahadža józe přitaženi a druhou jsme vytlačeni. Jestliže přivážete kámen na provaz a roztočíte ho, potom se
kámen bude otáčet, dokud je přivázaný na provazu. V okamžiku kdy se odpojí od provazu, je odhozen. Mnoho lidí odešlo ze
Sahadža jógy tímto způsobem. A potom lidé řeknou, „podívej Matko, počet v Sahadža józe klesl“, Co mám dělat? A jestliže se
počet snížil, není to ztráta pro Sahadža jógu. Je to jejich ztráta. Sahadža jóga každopádně nic neztratila, protože není ovlivněna
těmito výhodami nebo ztrátami. Ano, jestliže chcete být zvýhodněni, musíte pochopit, že Sahadža jóga nepotřebuje vás. Jste to
vy, kdo potřebuje Sahadža jógu. Další význam jógy je Yukti „Technika“! Takže první význam je spojení a další význam je technika.
Měli bychom pochopit význam slova Yukti (technika). Co to je Yukti (technika)? Může to být vysvětleno třemi způsoby. První
Yukti je získat vědění. Vědění neznamená inteligenci. Cítit (vibrace) na svých konečcích prstů, rukou a úplné probuzení Kundalini
uvnitř nás, to je část tohoto vědění a když toto vědění získáváme, potom začínáme získávat ostatní vědění. Je mnoho věcí,
kterým jste dřív nerozuměli, a nyní je chápete. Začínáte rozlišovat mezi tím, kdo je pravdivý a kdo je falešný. S touto znalostí jste
schopni zvedat kundalini ostatních, vysvětlit jim, mluvits nimi a společně meditovat. Získáte také intelektuální znalosti. Chápete
Sahadža jógu. Kdo mohl před tím? „ Ida, Pingala, Sukhman (Sushumna) nadi re, ek hi dor udau re“ (mluvil o třech kanálech a



stoupání kundalini), když Kabír o tomto hovořil, rozuměl mu někdo? Mohl někdo pochopit (Guru) Nanaka ? Nikdo nerozuměl, o
čem hovořil Gyaneshwara, ani nechápali Lao tseho. Lidé to vše jen považovali za něco tajemného nebo tajného a nechali to tak.
Ale po Sahadža józe tomu rozumíte. Takže vaše inteligence byla také pozvednuta. A je pravda, že tomu všemu opravdu začínáte
rozumět. Nedosažitelné vědění se pro vás stalo dosažitelným. Takže touto první technikou jste dosáhli vědění. Co je druhá Yukti
(technika) ? Měli byste mít zbožnost (bhakti) ke mně. Když mluvíme o této zbožnosti, měla by to být Ananya Bhakti, (absolutně
sjednocená, tam kde není druhého). Musíte dosáhnout Tadatkarita (sjednocení) se mnou. Vaše myšlenky a činy by se měli
sjednotit s mými. Dejme tomu, že mluvíme o dnešním zpoždění. Tak můžeme říct, že jsme se zpozdili, jsme velice unavení. Ale
měli bychom přemýšlet takto „dnes je Navaratri, musíme udělat puju v noci, toto je nařízený čas, čas, kdy musíme vykonat puju“.
Musíme to udělat, děláme to s největší radostí a vše se děje v té nejpříznivější době. Všechno by mělo být sahaj (spontánní).
Neměli bychom o tom ani přemýšlet, neodpočívali jsme, jsme unavení, nic takového. Tak jako bojovník odchází do boje, vidí
nepřítele jak stojí před ním, pak ví, že je čas zabít nepřítele a musí ho zabít. Takže když tady sedíme, měli byste myslet, že toto je
čas, který Matka určila. Toto je ten nejpříznivější časpro nás udělat puju a žádný jiný. Ale polovičatí lidé myslí “sedíme tady od
rána, udělali jsme toto, máme hlad, děti už určitě usnuly.“ Pak toto není Ananya Bhakti, protože nejste jednotní s mými
myšlenkami a činy. Někdy říkáte „ Matko, tento člověk je velice špatný“ a já řeknu „ne, je docelav pořádku, je to dobrý člověk“. Jak
jste to mohli říct? Potom si myslím, proč nevidí to, co vidím já ? Pokud se stanou takovými (sjednocenými), tak by to měli vidět
stejně jako já. Ale tak to není, vidí něco jiného. Takže nedosáhli stavu Ananya (jeden) a stali se Anya (těmi ostatními,
oddělenými). Mám lásku pro vás všechny. A jsem spokojená jedině tehdy, pokud i vy máte rádi ostatní stejným způsobem.
Pokud toto nemáte v sobě, tak to vypadá, že jste částí Anya a ne Ananya. Říkám si, pokud jsou částí a součástí mé bytosti, měli
by být se mnou sjednoceni ve všech myšlenkách a činech. Ale proč myslí a dělají zrovna to opačné? Jak můžou všechny tyto
divnémyšlenky přijít do jejich myslí? Takže to nemůže být Ananya Bhakti, je to Anya (oddělené). Potom naše myšlenky, naše činy,
naše láska by měly být stejným způsobem vyjádřeny s láskou, jakou máte pro mě. A pokud je toto zdrojem lásky, tak to, co je v
prameni, by mělo vyplout na břeh. Jak může přijít něco jiného? A když vidím něco jiného, tak si myslím, že oni naplnili vodu z
břehu jiného pramene. Tento břeh a pramen nemůže být můj. Takže když vám řeknu, abyste měli v sobě Ananya bhakti, tak to
znamená také, že Matko, my jsme pod tvou ochranou (jsme odevzdaní). Jestliže jste odevzdaní, tak i když něco řeknu nebo něco
vysvětlím, nebo navrhnu, jak je možné odmítnout? Jak může vzniknout tato otázka, když jste se se mnou sjednotili? Matka řekla,
tak to podle toho uděláme. Jestliže jsme v jednotěs Matkou, jak můžeme říci ne. Teď považte, že moje oči se dívají na vás a ví, že
všichni tady sedíte. Protože jsou to moje vlastní oči. Takže není žádný rozdíl v tom, co ví moje oči a co ví můj rozum. Takže tato
Tadakarita (jednota) by také měla být ve vás vidět. Takže v druhé technice bychom se měli modlit „O Matko prosím, přijď do
mého srdce, do mého mozku, do mých myšlenek, do každičké částečky mé bytosti“. Kdekoliv si budete přát, já tam budu. Ale
musíte se modlit celým svým srdcem. Jestliže se zkusíte modlit z nějakého důvodu, tak to nefunguje. Ale jakmile jste spojeni,
pak jsou všechna přání sama vyplněna. Nemusíte nic dělat. Nezůstanou žádná přání a vaše pozornost se sjednotí. Když
přemýšlíte o veškeré práci, kterou děláte pro Sahadža jógu, „udělal jsem toto pro Sahadža jógu, udělal jsem tuto výzdobu, udělali
jsme to pořádně“, pak nemůžete být Sahadža jogín.V Sahadža józe by se všechny vaše činy měly stát nečinností (akarm). Já
něco dělám, Já jsem napsal báseň, Já jsem udělal tohle atd…. Jakmile se stanete subtilními a pozorujete tyto myšlenky, začnete
se ptát sami sebe, opravdu takhle přemýšlím? Opravdu si myslím, že Já dělám? Přichází takovéto myšlenky do mé mysli ? To
znamená, že moje jóga (spojení) není úplná. Protože jakmile je spojení úplné, potom takto nemůžete přemýšlet. Stanete se
Akarmay (ten, kdo nic nedělá).Začnete říkat ve třetí osobě „toto se děje, tamto se děje“. Toto je způsob jakým mluvíte a pak se dá
říct, že teď je tam Jednota (Tadakarita). Řekněme moje ruka, když něco dělá, neříká, že to dělá. Ani vlastně neví, že to dělá. Ale
jestliže si začne myslet, že to dělá, tak musíme vědět, že se ruka oddělila a již není spojena. Protože jestliže je připojená, tak se
nikdy nebude považovat za oddělenou. A když máte takovéto myšlenky jako „ Já to dělám“, pak Paramchaitanja řekne, „ Běž a
dělej“. Pak začne opravdový problém. Takže to je třetí technika. Měli bychom se tuto Yukti naučit, jako když přijde myšlenka „já
něco dělám“, měli byste udělat introspekci. Co opravdu dělám? Po dobu, co jste hledali světlo, jste dělali Něco, protože ve vás
bylo Ego. Byli jste sami, byli jste individuální (vyashthi), ale teď jste se stali částí kolektivu (samashthi). Potom neděláte nic. Jste
pouze částí a součástí bytosti a práce se děje. Zkuste pochopit tuto třetí techniku. Říkám vám tyto techniky (Yuktis), protože teď
musíme udělat veliký skok. Měli byste takto dělat introspekci a pozorovat sami sebe celou dobu. Je to velice důležité pro naše
dobro, že obrátíme pozornost dovnitř sebe a budeme se pozorovat. Jestliže přemýšlím o ostatních, tak by to mělo být o tom, že
jsou daleko lepší než já a měl bych se od nich učit. Jestliže můžete vidět dobré vlastnosti v ostatních a špatné vlastnosti v sobě,
tak je to velice dobré, protože nemůžete odstranit chyby v druhých. Nemáte na to právo. Máte právo odstranit pouze svoje chyby.
„Takže co udělali ostatní? Ostatní jsou takovíto“. Ti, kteří takto přemýšlejí, znamená, že jejich Yoga není úplná. Jaké jsou moje
nedostatky? Toto je jediná cesta jak napravit sám sebe. Ne tím, že se budeme dívat na ostatní. Je to, jako když přemýšlíte o



vadách, které jsou v domě jiného člověka. Takže musíme pochopit, že jsme sami zodpovědní za svoji polovičatost. Sahadža jóga
je velice unikátní a ohromná. Je to kvůli našim vlastním omezením a nedostatkům, že si to nedokážeme naplno užívat. A co je to,
co dostanete, pokud se naučíte tuto techniku? Jen radost, úplná radost (Niranand) a nic jiného. Vaše celé vzezření se změní a vy
budete úplně naplněni radostí. Dnes jste uspořádali oslavu mých narozenin a já bych chtěla, abychom to všichni oslavovali jako
vaše narozeniny, že odedneška budeme následovat tyto techniky (Yuktis) a naplníme naše životy čistotou a svatostí tak, jako
Shri Ganeša. S touto čistotou přichází moudrost, protože čistota neznamená nic jiného než lásku. Protože čistota znamená
lásku. Všechno je láska. Takže pokud nemůžete získat moudrost a jestliže nemůžete vyzařovat tuto lásku, potom plýtváte
časemv Sahadža józe. Teď přichází doba, ve které se musíme usadit. Musíme se transformovat.Musíme se změnit, odstranit
naše nečistoty a stát se absolutně čistými. Toto je známka vaší lásky k sobě. Jestliže se vaše dítě zašpiní, utíkáte a vyčistíte ho,
protože ho máte rádi. Stejným způsobem, jakmile začnete mít rádi sami sebe, budete dělat introspekci, najdete svoje chyby a
změníte se. Požehnání, která přichází do vašeho života skrz tuto transformaci se nedají popsat pouhými slovy. Tak jako řekl
Kabír „ Jab mast hue to fir kya bole“ (Když jste v úplné blaženosti, tak co ještě můžete říct). Vy všichni byste měli vejít do této
blaženosti (masti) a dosáhnout tento radostný stav, kde se stanete úplně blaženými. Nechť vám Bůh žehná.
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30.3.1990 Narozeninová puja, Tři yukti pro pokrok v Sahadža józe Dnes je čtvrtý den Navaratri a víte, že o Navaratri musíme
udělat puju v noci. Abychom odstranili temnotu, je velice důležité, abychom přivedli světlo do noci. Také dnes oslavujete moje
narozeniny. Dnešní den Šri Gauri po svatbě stvořila a ustanovila Šri Ganešu. Šri Ganeša je zdrojem čistoty a svatosti (Pavitrata).
První věc, která byla rozprostřena zde na zemi, je čistota (svatost), aby všechny bytosti, lidské bytosti, které přišly na tento svět
mohly být ochráněny čistotou a mohly se držet dál od nečistých věcí. A to je proč Šri Gauri omyla celé tvoření čistotou, a teprve
poté byl zahájen zbytek stvoření světa. Takže nejdůležitější věc v našem životě je považovat čistotu jako nejvyšší aspekt uvnitř
nás. Udržovat se v čistotě neznamená, že se vykoupeme, umýváme se a dáváme tělo do pořádku, ale to znamená, že bychom
měli vyčistit svoje srdce. Největší nemocí srdce je hněv. A když do člověka vstoupí tento hněv, pak je čistota uvnitř zničena.
Protože čistota není nic jiného než věčná láska (nirvajya). Láska, která je stále plynoucí a nic nazpět neočekává. Je naprosto
spokojená se svou přirozeností plynout. Cítí se narušena, pokud nemůže plynout. Takže čistota znamená, že naplníte svá srdce
láskou a ne hněvem. Hněv není jen náš nepřítel, ale i celého světa. Všechny války světa, utrpěné ztráty, se staly kvůli kolektivnímu
hněvu. Je mnoho výmluv, proč se hněváme. Hněval jsem se kvůli tomu a tomu. Člověk si najde jakoukoliv výmluvu, aby se mohl
hněvat, ale pak tento stejný hněv může vést k takovýmto hrozným válkám. Hněv je tou příčinou. Pokud je srdce naplněno láskou,
hněv tam nemůže vstoupit. A pakliže se nějaký hněv objeví, je to jen z lásky. Když je zlo (Rakshasa) zničeno, je to vykonáno z
lásky, protože ho to zastaví v pokračování se svými zlými činy. Ale toto není práce pro lidské bytosti. Toto je práce Bohyně,
kterou provedla během Navaratri. Takže bychom měli rozšířit své srdce a zeptat se, pro koho máme takovou lásku, lásku, která je
věčná a nepodmíněná (Nirvajya), je odpoutaná (Nirmam), bez jakéhokoliv „toto je můj syn, toto je má sestra, toto je můj domov „
milujeme takto někoho? Jako sahadža jogíni jste dosáhli daleko vyššího stavu, než je stav lidských bytostí. Jste sjednoceni s
touto subtilní silou lásky Boha Všemohoucího. Tato síla vámi neustále proudí. Tato síla vás podporuje. Vyživuje vás. Neustále
vás motivuje. Ochraňuje vás a naplňuje vás esencí sladké lásky. Tato nádherná síla je teď s vámi, kolik místa je pro ni v našem
srdci? To si musíme uvědomit. Milujeme Matku svým srdcem, to je pravda. Všichni milují Matku a díky této lásce se cítíte
radostní a blažení. Ale jsou zde další dva druhy lásky, které bychom měli mít. Jenom pak bude láska k Matce úplná. První je, kde
máme lásku sami k sobě, že jsme Sahadža jogíni. Získali jsme síly sahadža (spontánním) způsobem, ale teď musíme pochopit,
jak postupovat dál. Spousta lidí dělá mnoho práce pro šíření Sahadža jógy, můžeme to nazvat horizontální pohyb. Rovnoměrně
šíří do všech směrů zároveň s povrchem země. Tito lidé se nedívají do svého nitra, a tudíž nemohou dosáhnout svého
duchovního vzestupu. Venku dělají spoustu práce. Budou běhat všude kolem a hodně pracovat, s každým se setkají, ale nedávají
pozornost na dosažení vnitřních sil. Také je spousta takových, kteří mají více pozornosti na vnitřních silách a opomínají vnější
síly. Takže nemohou dosáhnout rovnováhy. A když se lidé pohybují pouze vnějším směrem, vnitřní síly se začínají zmenšovat a
dostanou se na úroveň, kde se nakonec utopí v egu. Potom začnou přemýšlet, podívejte se, kolik jsme toho udělali pro Sahadža
jógu. Jak těžce pracujeme pro Sahadža jógu. Nový život začíná pro takovéto lidi a není vůbec vhodný pro Sahadža jógu. Začínají
si o sobě myslet, že jsou velice důležití a že by měli být respektováni. Což nazýváme vlastní důležitostí. Ve všem chtějí být
považováni za důležité, zkouší ukázat svoje speciální kvality, pokouší se být v popředí. Ale uvnitř se usadí dutost. A potom jsou
šokováni a překvapeni, že onemocněli. Že se zbláznili. A když je potká velké neštěstí řeknou, „ale Matko, my jsme Ti úplně
odevzdaní, tak jak se tohle mohlo stát.“ Vy sami jste zodpovědní, že jste se zmýlili a že jste ztratili cestu. Takovýto člověk se
stane jednostranným a nemůže mít vztah k ostatním. Jediný vztah, který mohou mít je, když mohou poroučet ostatním a ukázat
svoji nadřazenost. Musí být v popředí, musí dostat důležitost a pokud jim ostatní nedají tuto důležitost, je to považováno za
chybné. Zcela zapomenou, že toto je práce Matky a že by k tomu měli přispět. Viděla jsem toto na nějakých místech, takovíto lidé
najednou vystoupili a jednali velice důležitě. A potom neudělali ani Aarti a ani neměli přání vyčistit fotografii. Alespoň že
nepoužili svoji vlastní fotografii. Tolik sebe důležitosti, tolik vychloubání se, tolik nadřazování se nad ostatními, samostatné
rozhodování bez účasti kolektivu. Potom začaly hádky a vznikly jednotlivé skupiny. Protože ten provázek, kterým jste všichni
svázáni dohromady je vaší Matky. Takže musíte zůstat spojeni a pamatovat si, že jste všichni děti jedné Matky, nikdo není
nadřazený nebo podřazený, vše je dílem Paramčaitanji a my neděláme nic. Ale když se toto vnímání vytratí, a vstoupí do nás
pocit jedinečnosti, jak jsme úžasní, uděláme tohle, uděláme tamto, potom Paramčaitanja řekne, dobrá. Dělejte si, co chcete.
Chcete jít do pekla, běžte! Přejete si být zničeni, zničte se! Nezastaví vás, protože respektuje vaši svobodu. Pokud si přejete,
můžete se dostat do nebe, pokud si přejete jít do pekla, to také může být zařízeno. Měli bychom pochopit v Sahadža józe, je zde
jedno velké omezení. Jsme kolektivní bytost, kolektivní Virát Shakti (univerzální síla). Již nejsme individuální. Všichni jsme částí
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a součástí stejné bytosti. Takže když jeden nebo pár lidí se stane takovými a vytvoří svoje skupiny, vezmou podobu rakovinových
buňek a mohou ovlivnit celou Sahadža jógu. A všechny naše snahy přijdou nazmar. Měli bychom se naučit od moře, které
zůstává na nejnižší úrovni a dovolí všem věcem, řekám, aby do něj vplynuly. Bez toho nemůže svět existovat. Dovolí, aby bylo
zahřáté, stane se párou a pošle požehnání deště na zem. Jeho pokora je znakem jeho hloubky a ne jeho povrchnosti. Z nejnižší
úrovně, vše přijímá, sjednocuje, pročišťuje, formuje páry a dává déšť. Ale ten samý déšť naprší do řek a žene nazpět do moře.
Toto je identita moře. Když jdete na jakékoliv pobřeží a podíváte se na kokosové palmy, uvidíte, že se vždy sklánějí směrem k
moři navzdory silným větrům, protože ví, že je to moře a neměly by se od něj odklánět. Naše srdce se mohou stát tak širokými
jako moře, když tato pokora a láska do nás vstoupí. Ale jestliže chceme být speciální a důležití tak nás Paramčaitanija odstřihne
tak, jako si stříháme nehty a vyhodíme je. To bude pro mě opravdu velice smutné a bolestivé. Pokud ještě nějací další lidé cítí, že
dělají hodně práce, tak by se měli okamžitě zchladit. Měli by jít do pozadí a udělat introspekci. Meditujeme? Jsme opravdu v
meditaci ? Jak hluboko jsme se dostali ? Koho máme rádi ? Kolik lidí máme rádi a s kým se nepřátelíme? Někteří lidé v Sahadža
józe se dostali velice hluboko a jsou tam usazení. Ale jsou zde ostatní, kteří jsou stále na okraji a kdy mohou být vyhozeni,
nemůže být řečeno. Řekla jsem vám již před tím, že po roce 1990 se otevře nová dimenze. Musíte udělat skok, abyste vyšli ze
svého předchozího stavu a vešli do nového. Jako kolo, když se otáčí, přijde do nějakého bodu a pak se posune vpřed. Stejným
způsobem tento pohyb Sahadža jógy se stane kolektivním a abychom v něm mohli zůstat, měli bychom vstřebávat úplnou
čistotu, která je naplněna pokorou. Viděli jste mnoho lidí, kteří myslí, že jsou čistí, meditují ve dne v noci, nikomu nedovolí na ně
sáhnout, nebudou jíst určitá jídla, řeknou druhým, aby si odsedli, když někdo přijde, rozzlobí se, když se jich někdo dotkne, toto
všechno je bláznovství. Pokud jste opravdu čistí, tak někoho se dotknout nebo s někým promluvit vás neučiní nečistým, protože
vy všechno pročišťujete. Vaše povaha je pročišťující. Pročišťujete všechny, koho potkáte. Jak můžete mít tento typ strachu? K
čemu je potřeba pomlouvání a odsuzování? Všechno toto je vlastně známkou toho, že vnitřní čistota není dostatečná. Protože
pokud je čistota úplná, má moc a intenzitu, která je dost silná vsáknout a pročistit vše tak, jako moře. Teď jsou zde jiní, kteří myslí
jen na svůj vlastní rozvoj. Myslí si „proč bychom se měli znepokojovat s ostatními“? Můžeme sedět uvnitř našich čtyř stěn a
uctívat Matku. Soustřeďme se na svůj vlastní vzestup. Nemáme nic společného se zbytkem světa. Drží si odstup. Takoví lidé se
nemohou zdokonalit, protože vy všichni jste částí a součástí stejného těla. Prosím pochopte, pokud je tu prst, který sám sebe
uváže a řekne „ co mám společného s ostatními, budu žít sám“. Takovýto prst zemře. Protože odkud tam bude téct krev, jak
budou pracovat nervy, jak tam bude proudit vědomí? Zůstane odříznutý. Zůstane oddělený. Můžete to vyzkoušet. Uvažte si prst
na 5 dnů a zjistíte, že ten prst již nebude funkční. Už se nebude dát použít. Potom řeknete „Matko, dělám tvoji puju a tolik se
modlím, tak proč je můj stav takový“? Protože jste rozrušeni. Protože jste sešli z cesty. Vzdálili jste se od kolektivu. Sahadža jóga
představuje sílu kolektivity a v okamžiku, kdy se vzdálíte od kolektivity, nejste již spojeni s touto silou kolektivity. Takže se
musíme věnovat oběma aspektům. Měli bychom se starat o vnitřní vzestup a také být aktivní částí kolektivu. Jedině potom bude
úplná rovnováha uvnitř, zatímco budete velice aktivní vně. Viděla jsem lidi, co pracovali hodně pro Sahadža jógu a také dělali
velice dobré přednášky. Potom nahráli svoje vlastní přednášky a začali říkat ostatním, aby je poslouchali. Někteří lidé začali
poslouchat tyto přednášky namísto mých. A jejich stav byl takový, že dokonce v mé přítomnosti se klaněli pouze mé fotografii.
Jako kdyby měli vztah jenom k mé fotografii a se mnou neměli nic společného. Viděla jsem takovéto šílené lidi. Poté vytiskli
svoje fotografie a začali je ukazovat lidem, aby na ně zapůsobili a získali důležitost. Děláním toho všeho spadli do takového
příkopu a potom najednou zjistili, že už nejsou částí kolektivu. Nejsou již nikde vidět. Ostatní říkají, „Matko, tito lidé byli lídři“, ano
byli. Ale kam odešli? Co můžu říct? Zmizeli! Kam? Nevím! Tito lidé odešli ze Sahadža jógy, protože nebyla rovnováhu, a když není
rovnováha, člověk může jít na levou stranu nebo na pravou stranu. Jak jsem řekla, jsou zde dvě síly, které pracují uvnitř nás,
kterou jsme buď k Sahadža józe přitaženi a druhou jsme vytlačeni. Jestliže přivážete kámen na provaz a roztočíte ho, potom se
kámen bude otáčet, dokud je přivázaný na provazu. V okamžiku kdy se odpojí od provazu, je odhozen. Mnoho lidí odešlo ze
Sahadža jógy tímto způsobem. A potom lidé řeknou, „podívej Matko, počet v Sahadža józe klesl“, Co mám dělat? A jestliže se
počet snížil, není to ztráta pro Sahadža jógu. Je to jejich ztráta. Sahadža jóga každopádně nic neztratila, protože není ovlivněna
těmito výhodami nebo ztrátami. Ano, jestliže chcete být zvýhodněni, musíte pochopit, že Sahadža jóga nepotřebuje vás. Jste to
vy, kdo potřebuje Sahadža jógu. Další význam jógy je Yukti „Technika“! Takže první význam je spojení a další význam je technika.
Měli bychom pochopit význam slova Yukti (technika). Co to je Yukti (technika)? Může to být vysvětleno třemi způsoby. První
Yukti je získat vědění. Vědění neznamená inteligenci. Cítit (vibrace) na svých konečcích prstů, rukou a úplné probuzení Kundalini
uvnitř nás, to je část tohoto vědění a když toto vědění získáváme, potom začínáme získávat ostatní vědění. Je mnoho věcí,
kterým jste dřív nerozuměli, a nyní je chápete. Začínáte rozlišovat mezi tím, kdo je pravdivý a kdo je falešný. S touto znalostí jste
schopni zvedat kundalini ostatních, vysvětlit jim, mluvit s nimi a společně meditovat. Získáte také intelektuální znalosti. Chápete
Sahadža jógu. Kdo mohl před tím? „ Ida, Pingala, Sukhman (Sushumna) nadi re, ek hi dor udau re“ (mluvil o třech kanálech a



stoupání kundalini), když Kabír o tomto hovořil, rozuměl mu někdo? Mohl někdo pochopit (Guru) Nanaka ? Nikdo nerozuměl, o
čem hovořil Gyaneshwara, ani nechápali Lao tseho. Lidé to vše jen považovali za něco tajemného nebo tajného a nechali to tak.
Ale po Sahadža józe tomu rozumíte. Takže vaše inteligence byla také pozvednuta. A je pravda, že tomu všemu opravdu začínáte
rozumět. Nedosažitelné vědění se pro vás stalo dosažitelným. Takže touto první technikou jste dosáhli vědění. Co je druhá Yukti
(technika) ? Měli byste mít zbožnost (bhakti) ke mně. Když mluvíme o této zbožnosti, měla by to být Ananya Bhakti, (absolutně
sjednocená, tam kde není druhého). Musíte dosáhnout Tadatkarita (sjednocení) se mnou. Vaše myšlenky a činy by se měli
sjednotit s mými. Dejme tomu, že mluvíme o dnešním zpoždění. Tak můžeme říct, že jsme se zpozdili, jsme velice unavení. Ale
měli bychom přemýšlet takto „dnes je Navaratri, musíme udělat puju v noci, toto je nařízený čas, čas, kdy musíme vykonat puju“.
Musíme to udělat, děláme to s největší radostí a vše se děje v té nejpříznivější době. Všechno by mělo být sahaj (spontánní).
Neměli bychom o tom ani přemýšlet, neodpočívali jsme, jsme unavení, nic takového. Tak jako bojovník odchází do boje, vidí
nepřítele jak stojí před ním, pak ví, že je čas zabít nepřítele a musí ho zabít. Takže když tady sedíme, měli byste myslet, že toto je
čas, který Matka určila. Toto je ten nejpříznivější čas pro nás udělat puju a žádný jiný. Ale polovičatí lidé myslí “sedíme tady od
rána, udělali jsme toto, máme hlad, děti už určitě usnuly.“ Pak toto není Ananya Bhakti, protože nejste jednotní s mými
myšlenkami a činy. Někdy říkáte „ Matko, tento člověk je velice špatný“ a já řeknu „ne, je docela v pořádku, je to dobrý člověk“.
Jak jste to mohli říct? Potom si myslím, proč nevidí to, co vidím já ? Pokud se stanou takovými (sjednocenými), tak by to měli
vidět stejně jako já. Ale tak to není, vidí něco jiného. Takže nedosáhli stavu Ananya (jeden) a stali se Anya (těmi ostatními,
oddělenými). Mám lásku pro vás všechny. A jsem spokojená jedině tehdy, pokud i vy máte rádi ostatní stejným způsobem.
Pokud toto nemáte v sobě, tak to vypadá, že jste částí Anya a ne Ananya. Říkám si, pokud jsou částí a součástí mé bytosti, měli
by být se mnou sjednoceni ve všech myšlenkách a činech. Ale proč myslí a dělají zrovna to opačné? Jak můžou všechny tyto
divné myšlenky přijít do jejich myslí? Takže to nemůže být Ananya Bhakti, je to Anya (oddělené). Potom naše myšlenky, naše
činy, naše láska by měly být stejným způsobem vyjádřeny s láskou, jakou máte pro mě. A pokud je toto zdrojem lásky, tak to, co
je v prameni, by mělo vyplout na břeh. Jak může přijít něco jiného? A když vidím něco jiného, tak si myslím, že oni naplnili vodu z
břehu jiného pramene. Tento břeh a pramen nemůže být můj. Takže když vám řeknu, abyste měli v sobě Ananya bhakti, tak to
znamená také, že Matko, my jsme pod tvou ochranou (jsme odevzdaní). Jestliže jste odevzdaní, tak i když něco řeknu nebo něco
vysvětlím, nebo navrhnu, jak je možné odmítnout? Jak může vzniknout tato otázka, když jste se se mnou sjednotili? Matka řekla,
tak to podle toho uděláme. Jestliže jsme v jednotěs Matkou, jak můžeme říci ne. Teď považte, že moje oči se dívají na vás a ví, že
všichni tady sedíte. Protože jsou to moje vlastní oči. Takže není žádný rozdíl v tom, co ví moje oči a co ví můj rozum. Takže tato
Tadakarita (jednota) by také měla být ve vás vidět. Takže v druhé technice bychom se měli modlit „O Matko prosím, přijď do
mého srdce, do mého mozku, do mých myšlenek, do každičké částečky mé bytosti“. Kdekoliv si budete přát, já tam budu. Ale
musíte se modlit celým svým srdcem. Jestliže se zkusíte modlit z nějakého důvodu, tak to nefunguje. Ale jakmile jste spojeni,
pak jsou všechna přání sama vyplněna. Nemusíte nic dělat. Nezůstanou žádná přání a vaše pozornost se sjednotí. Když
přemýšlíte o veškeré práci, kterou děláte pro Sahadža jógu, „udělal jsem toto pro Sahadža jógu, udělal jsem tuto výzdobu, udělali
jsme to pořádně“, pak nemůžete být Sahadža jogín.V Sahadža józe by se všechny vaše činy měly stát nečinností (akarm). Já
něco dělám, Já jsem napsal báseň, Já jsem udělal tohle atd.... Jakmile se stanete subtilními a pozorujete tyto myšlenky, začnete
se ptát sami sebe, opravdu takhle přemýšlím? Opravdu si myslím, že Já dělám? Přichází takovéto myšlenky do mé mysli ? To
znamená, že moje jóga (spojení) není úplná. Protože jakmile je spojení úplné, potom takto nemůžete přemýšlet. Stanete se
Akarmay (ten, kdo nic nedělá). Začnete říkat ve třetí osobě „toto se děje, tamto se děje“. Toto je způsob jakým mluvíte a pak se
dá říct, že teď je tam Jednota (Tadakarita). Řekněme moje ruka, když něco dělá, neříká, že to dělá. Ani vlastně neví, že to dělá. Ale
jestliže si začne myslet, že to dělá, tak musíme vědět, že se ruka oddělila a již není spojena. Protože jestliže je připojená, tak se
nikdy nebude považovat za oddělenou. A když máte takovéto myšlenky jako „ Já to dělám“, pak Paramchaitanja řekne, „ Běž a
dělej“. Pak začne opravdový problém. Takže to je třetí technika. Měli bychom se tuto Yukti naučit, jako když přijde myšlenka „já
něco dělám“, měli byste udělat introspekci. Co opravdu dělám? Po dobu, co jste hledali světlo, jste dělali Něco, protože ve vás
bylo Ego. Byli jste sami, byli jste individuální (vyashthi), ale teď jste se stali částí kolektivu (samashthi). Potom neděláte nic. Jste
pouze částí a součástí bytosti a práce se děje. Zkuste pochopit tuto třetí techniku. Říkám vám tyto techniky (Yuktis), protože teď
musíme udělat veliký skok. Měli byste takto dělat introspekci a pozorovat sami sebe celou dobu. Je to velice důležité pro naše
dobro, že obrátíme pozornost dovnitř sebe a budeme se pozorovat. Jestliže přemýšlím o ostatních, tak by to mělo být o tom, že
jsou daleko lepší než já a měl bych se od nich učit. Jestliže můžete vidět dobré vlastnosti v ostatních a špatné vlastnosti v sobě,
tak je to velice dobré, protože nemůžete odstranit chyby v druhých. Nemáte na to právo. Máte právo odstranit pouze svoje chyby.
„Takže co udělali ostatní? Ostatní jsou takovíto“. Ti, kteří takto přemýšlejí, znamená, že jejich Yoga není úplná. Jaké jsou moje
nedostatky? Toto je jediná cesta jak napravit sám sebe. Ne tím, že se budeme dívat na ostatní. Je to, jako když přemýšlíte o



vadách, které jsou v domě jiného člověka. Takže musíme pochopit, že jsme sami zodpovědní za svoji polovičatost. Sahadža jóga
je velice unikátní a ohromná. Je to kvůli našim vlastním omezením a nedostatkům, že si to nedokážeme naplno užívat. A co je to,
co dostanete, pokud se naučíte tuto techniku? Jen radost, úplná radost (Niranand) a nic jiného. Vaše celé vzezření se změní a vy
budete úplně naplněni radostí. Dnes jste uspořádali oslavu mých narozenin a já bych chtěla, abychom to všichni oslavovali jako
vaše narozeniny, že odedneška budeme následovat tyto techniky (Yuktis) a naplníme naše životy čistotou a svatostí tak, jako
Shri Ganeša. S touto čistotou přichází moudrost, protože čistota neznamená nic jiného než lásku. Protože čistota znamená
lásku. Všechno je láska. Takže pokud nemůžete získat moudrost a jestliže nemůžete vyzařovat tuto lásku, potom plýtváte
časemv Sahadža józe. Teď přichází doba, ve které se musíme usadit. Musíme se transformovat. Musíme se změnit, odstranit
naše nečistoty a stát se absolutně čistými. Toto je známka vaší lásky k sobě. Jestliže se vaše dítě zašpiní, utíkáte a vyčistíte ho,
protože ho máte rádi. Stejným způsobem, jakmile začnete mít rádi sami sebe, budete dělat introspekci, najdete svoje chyby a
změníte se. Požehnání, která přichází do vašeho života skrz tuto transformaci se nedají popsat pouhými slovy. Tak jako řekl
Kabír „ Jab mast hue to fir kya bole“ (Když jste v úplné blaženosti, tak co ještě můžete říct). Vy všichni byste měli vejít do této
blaženosti (masti) a dosáhnout tento radostný stav, kde se stanete úplně blaženými. Nechť vám Bůh žehná.
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Hamsa čakra púdža, 25/8/1990, San Diego, USA
Je Mi opět velkým potěšením se s vámi všemi setkat v Americe. Jak jsem vám řekla, tato země je velice důležitá, co se týče
duchovnosti, ne proto, že je to velká a prosperující země, ale že, jak víte, je to Višudhi ve struktuře Viráty. Višudhi je nesmírně
důležitá čakra. Velmi silně se projevuje. Například má další podčakru, kterou nazýváme Hamsa čakrou. Hvězda, která prochází
tímto centrem, nebo lze říci, hvězda, která sídlí a působí v tomto centru, je Saturn. A jak víte, u Saturna se pohybuje ještě jeden
malý Saturn. Stejně tak u této Višudhi čakry je ještě jedna velice důležitá čakra, která se jmenuje Hamsa čakra. Jednou jsme měli
Hamsa púdžu v Německu. Myslím, že to zafungovalo, protože Němci si uvědomili, že vše, co zatím udělali, bylo naprosto
nelidské. Byla jsem tak šťastná, když jsem v Rusku viděla, že lidé, kteří tam přijeli dávat realizaci, byli většinou Němci. Člověk je z
toho opravdu dojatý, že právě Němci to vnímali jako důležité, že právě oni měli přání přijet do Ruska dávat Rusům realizaci.
Určitě víte, že množství Rusů, které ve válkách, v této válce, zabili Němci, je obrovské. Takže rozlišování, Božské rozlišování, které
se projevuje prostřednictvím vaší Hamsa čakry, začalo nejprve v Německu. Nyní vidíte, jak východní Německo proniká na
německé teritorium, do západního Německa, a jak je vítají, jak se o ně starají. A byla to jen hrstka sahadžajogínů, která to
spustila. Takže v zemích, kde byly obrovské válečné problémy, kde měli cary, si museli projít peklem. I Němci si hodně vytrpěli
díky Hitlerovu scestnému vlivu. Poznali utrpení, prožili oběti, poznali nejrůznější těžké zkoušky, jimiž museli projít, tato země je
však jaksi požehnaná do takové míry, že Američané nikdy nepoznali, co je to utrpení. A ta požehnání je opravdu zkazila. Zkoušky
zažily všechny země takzvaného Východního bloku a Sahadža jóga se tam šíří rychlostí blesku. Všechny ty země Východního
bloku byly pod totální nadvládou, můžeme říci, Rusů, a měli tam vládu teroru. Stejný teror panoval i v celém Rusku. Je překvapivé,
že se v tom teroru a strachu lidé stali tak moudrými, mnohem moudřejšími než lidé z takzvaných zemí velkého blahobytu, kde se
žije v největším pohodlí. Utrpení je naučilo, strach je naučil moudrosti. Její nejlepší částí je rozlišování. Protože toto je země Šrí
Krišny a On je Kubéra, Bůh bohatství, tato země je bohatá, o tom není pochyb, avšak druhá stránka Šrí Krišny úplně chybí. A to je
Božské rozlišování. Je úžasné vidět, jak je Jeho Božské rozlišování ukázáno dokonce i v Mahábháratě. Jak zařídil, aby Pánduovci
díky Jeho Božskému rozlišování zvítězili, protože byli dharmičtí, protože stáli v dharmě. Jak je podporoval, ty Pánduovce, protože
byli dharmičtí. Situace v Americe je však pravý opak, protože Amerika vždy podporuje špatné lidi. Nemá žádný smysl pro
spravedlnost nebo smysl pro svou vlastní svobodu. Například podporovat země jako je Argentina nebo Peru, kde je absolutní
diktatura, byla jsem tam a vím, jaké to je žít pod nadvládou takových lidí. To se stalo lidem této země - nemají žádné Božské
rozlišování. Proto se tady myslím usadili všichni ti falešní guruové, protože oni vědí, že Američané nemají žádné Božské
rozlišování. Hamsa čakra je tu tak slabá, že lidé nevědí, co je dharma a co adharma. Dále, základním principem, jímž se tato
země ustanovila jako demokratická, je, že vláda je tu pro lidi, je z lidu a je nastolena lidem. Takže musí být orientovaná na lidi. Ale
demokracie na této úrovni bez získání realizace nemůže fungovat. To je evidentní. Pár vychytralých lidí, kteří uměli vydělávat
peníze, se začalo orientovat na peníze. Uměli věci lépe propagovat, uměli lidmi lépe manipulovat než jiní lidé. Byli to také
podvodníci, kteří takto vydělávali. Na drogách, na dalších věcech, různými prostředky. Uměli se dostat nahoru, byli zvoleni a teď
jsou ve vedení. Takže demokracie není orientovaná na lidi, je orientovaná jen na peníze. Možná, jestli to tak půjde dál, zjistíte, že
vám v této zemi budou vládnout hrozní podvodníci. Protože ten, kdo umí vydělávat peníze, má hromadu peněz, získaných po
dobrém či zlém, jakýkoli takový člověk tady může vyhrát volby a začít vládnout. Takže ta demokracie, kterou zavedl a jejíž
principy zformuloval Abraham Lincoln, už tu neexistuje. Je to jen o penězích. Vytvořilo to po celém světě tak špatnou atmosféru,
že všude začínají vládnout konzervativci, lidé, kteří si myslí, že jsou konzervativci, lidé, kteří myslí jen na peníze a ostatní jsou jim
lhostejní, se všude dostávají do vlády. Takže aby se člověk začal zajímat o lidi, musí především pochopit, že je třeba mít
seberealizaci, jinak se nemůžete stát kolektivní bytostí. Pokud se nestanete kolektivní bytostí, nemůžete se těšit krásnou ctností
velkorysosti. Jestliže nemáte tu velkorysost, pak z vás bude úzkoprsý, nesrdečný člověk. Podvody jsou všude. Navenek se
projevují jako velmi příjemní lidé. Ale jací jsou uvnitř, nevíte. Co udělají za za podvod. Taková je tu tedy atmosféra. Zato v Rusku,
víte, si vedeme velmi dobře. V Rusku lidé jen čekali na příchod Matky, to je celé. Jsou to především uctívači Matky. Chtěli, aby je
někdo prostě miloval. Každého z nich. Řekl jim o lásce. Cítili, že jejich vládě na nich nikdy nezáleželo. Tady se také nikdo necítí
milován. Typ lidí ve vládě se však liší od ostatních lidí. Typ lidí ve vládě je velmi dominantní, nesmírně přísný a vykořisťující.
Obyčejní lidé jsou ti vykořisťovaní. Tady ten model vlády převzali sami lidé. Protože vláda lidi vykořisťuje, lidé také vykořisťují
jeden druhého. Čím víc mohou vykořisťovat, tím líp. Jde přece hlavně o peníze. Proto jsem přemýšlela, proč v Americe Sahadža
jóga nefunguje. Přijeli sem nejrůznější darebáci. Vydělali spoustu peněz... chci říci, všichni jsou už vyhozeni a mnoho jich muselo
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být vyhozeno, to je v pořádku. Co se však týče poselství Sahadža jógy, lidé je nemohou vstřebat. Takže pro sahadžajogíny je nyní
velmi důležité, aby byli opravdu velmi hlubocí. Velmi hlubocí, abychom měli lepší rozjezd. A i když tu budou jen dva
sahadžajogíni, kteří jsou velmi hlubocí, dá se to dobře rozjet. Například v Maďarsku, to byste nevěřili, Mi zpočátku lidé říkali:
„Matko, a co Maďarsko? Mělo by získat svobodu.“ Řekla jsem: „Ať přijde jeden jejich sahadžajogín.“ Přišel opravdu jen jeden,
velmi nemocný, vyhublý a zničený chlapík. Léčila jsem ho a vyléčila. Díky lásce získal výživu. Za osm dní po své realizaci se vrátil
domů a do týdne bylo Maďarsko svobodné. Přestože je nás málo, musíme si všichni plně uvědomovat, že my tvoříme základy, a
pokud selžeme, zradíme svou zemi. Musíme mít velmi hluboké, rozumné sahadžajogíny. Takže jakým problémům zde čelíme?
Zaprvé jsem vám stokrát říkala, že musíte otevřít srdce. Je velmi důležité, aby všichni sahadžajogíni otevřeli svá srdce. Podívejte
se do svého srdce. Co chcete? Neptejte se rozumově, ale přes vibrace. Co chcete? Zeptejte se sami sebe: „Co chci?“ Řeknete si
třeba: „Chci peníze.“ Vibrace nebudou proudit. „Chci to a ono.“ Vibrace nebudou proudit. Tak co tedy chcete? „Chci být hluboký
sahadžajogín, velmi hluboký, abych mohl zachránit svou zemi.“ Jestli Američané půjdou do pekla, budete za to zodpovědní vy,
nikdo jiný. Stačí vám jen pár lidí, abyste to mohli spustit, věřte Mi. My se však stále držíme své minulosti. Problémy a problémy
Ameriky se stále mění. První z nich je agresivita. Co máte na agresivitě? Milovat někoho, být k někomu milý, to by mělo být tak
samozřejmé, protože takový je váš Duch. Miluje. Těší se láskou, dáváním lásky. Takže abyste dovolili svému Duchu projevit se,
musíte pochopit Jeho podstatu. Duch nikdy nemůže být agresivní. Nikdy nemůže dominovat. Respektuje svobodu jiné bytosti,
protože je sám svobodná bytost. Takže tu agresivitu v našem nitru je opravdu třeba zpochybnit a zeptat se sami sebe: „Proč
jsme agresívní?“ Vaše pochopení sebe sama však musí být velmi poctivé. Protože jestli se chcete ospravedlňovat a jestliže
chcete zavírat oči před realitou, pak se nemůžete zdokonalit. A když jdete do stále větší hloubky, je to úžasné, protože síla, která
nás obklopuje, o které víte, kterou jste cítili, musí proudit nástrojem, který je naprosto čistý, bez ega a podmíněností. My jsme zde
ale tak podmínění! A v této takzvaně svobodné zemi nám ta svoboda dala podmíněnosti. Je to, jako když člověka propustí z
vězení, neví kam jít. Tluče hlavou o zeď na všechny strany. A ty problémy zde jsou tak absurdní. Problémy, které neexistují nikde
jinde, existují v této zemi. Vy je dobře znáte. Je to tak šokující situace, že když o tom začneme přemýšlet, co se stane? Kam se
dostaneme? Takže v Americe jsme opravdu na válečné stezce. Musím vám to říct, my sahadžajogíni jsme opravdu na válečné
stezce. Dokud nezačnete Sahadža jógu považovat za svůj jediný zájem, nevypracujete se to. Máme problémy v tom smyslu, že
nemáme práci, někdo má to či ono, někdo o něco přišel, pak tu jsou manželské problémy a všechny tyhle nesmysly. Lidé s tím
stále zápasí. Kolikrát jste žili v předchozích životech v manželství? Pak je něčí manželka dominantní, někdo má zase
dominantního manžela. Takové absurdnosti! To se na světce nesluší! Takže dokud se kvalita sahadžajogínů v Americe nezlepší,
nemůžeme tady nic odstartovat. Prvořadé je, že v Americe musíme mít kolektivitu, protože Amerika představuje Višudhi čakru,
která se v nás projevuje jako kolektivita. Pokud lidé nechtějí být kolektivní, jak se tu může Sahadža jóga projevovat? To nejde.
Protože toto je vaše největší kvalita. To je základní síla, kterou ve vaší zemi máte - kolektivita ve vašem nitru. Máte tedy dvě
základní síly. První je kolektivita a druhá, že máte Božské rozlišování. Tyto síly jste dostali jako hlavní. A vy jdete přímo proti nim.
Slyšela jsem, že hodně sahadžajogínů se tu vyhýbá společnosti dětí, že utíkají od druhých lidí. Jak vidí, že někde sedí tři, čtyři lidé,
nedokážou s nimi sdílet místnost. Je to velmi běžné. Řekněme, že máme velmi malou místnost a musí v ní spát hodně lidí, je to
vlastně milé. Je to zkušenost. Takže kde spíte? Spíte tam a támhle. Jak to zvládáte? Nemůžete jít na záchod. Je to UDÁLOST.
Poklidný život je nuda. Člověk by měl mít v životě nějaké události tohoto typu, víte? Američané se však trvale vyhýbají jakýmkoli
akcím, které vyžadují rušný čas plný událostí. Jinak, víte, když máte cestu umetenou, někam se dostanete, otevřete dveře a
všechno už je připraveno... Vejdete do svého pokoje, všude je elektřina a vy si jen sednete. Sedíte, a když musíte vstát, židle vás
sama zvedne. Šla jsem k jedněm lidem a oni říkali: „Máme tu speciální postel.“ Řekla jsem: „Co je na ní tak speciálního?“ Pán
povídá: „Když stisknete tady ten knoflík, zvedne vám nohy, a když stisknete tento, zvedne se vám hlava, otočíte se...“ Řekla jsem:
„Ale to všechno zvládnu sama! Nejsem tak stará nebo slabá, abych to nedokázala udělat sama.“ Ale, víte, lidé pořád tak prahnou
po pohodlí, pořád hledají pohodlí a mají rádi pohodlný život. Ta pohodlnost z nich udělala tak nudné lidi! Jejich život je vážně
nudný. A člověk, který má nudný život, nemůže mít vizi - nemůže. Vše už je hotové. Někam jdete, všechno je prvotřídní. Nemusíte
se o nic starat, jdete do hotelu, vše je zaplaceno a vše je zařízeno. Je to moc dobrý hotel. Ale jedině, když jednou v hotelu, kde
bydlíte, náhle řeknou: „Bude zemětřesení!“, vyběhnete ven v pyžamu a octnete se v podivné společnosti, tak to si pak
zapamatujete. Můžete jít na různá místa a žít v různých typech komfortu, ale to si pamatovat nebudete. Takže lidé dnes chtějí
dělat něco neobvyklého, jako třeba jet na trek, dělají to či ono, různé ty podivné věci, protože jejich život není bohatý na události,
tak se snaží dělat něco, co je nebezpečné, co je ničivé. Kdybyste však události ve svém životě uznali za důležité: „Co na tom
záleží? Podívejme se, co se stane.“ Když teď například řeknu: „Někdo z vás se odtud musí vydat do Phoenixu a usadit se tam."
Lidé hned spustí: „Jak pojedou? Kde bude dům? Kde budou bydlet? Kdo to zaplatí?“ Ptají se na všechno možné, na sebemenší
podrobnosti. „Ano, pojedeme. V čem je problém? Budeme spát kdekoli, třeba pod stromem. O nic nejde. Když tam mohou žít



opice, proč ne my? Byly přece našimi předky.“ Taková pohodlí milující povaha je velmi nebezpečná. A cítí se velice unavení,
pořád. Dnes v amerických filmech vidíte, jak každý, i hrdinové a hrdinky, přijdou a řeknou: „Ufff.“ Možná si myslí, že moc tvrdě
pracují nebo že něco dělají. Pořád přemýšlejí. V Londýně je jedna sahadžajogínka, indická dívka, a neúnavně pracuje, šije, dělá
všechno a je velmi šťastná. Pak je tam jeden Angličan a ten je pořád unavený. Ptala jsem se jí: „Proč je unavený? Vypadá tak
zdravě.“ Řekla: „Matko, víš, on si myslí, že něco dělá. Já si to nemyslím, já si myslím, že to dělá Matka, protože já vše nechávám u
Tvých Lotosových chodidel. Já nepracuji. Ona pracuje. Já to nechávám u Lotosových chodidel, to je vše.“ Pak tu únavu necítíte.
Manželské hádky zde jsou většinou o tom: „Kolik nádobí jsi umyl ty a kolik já. Kolik fyzické práce jsi udělal ty a kolik fyzické práce
jsem udělala já.“ Je to takové soupeření, pořád se poměřuje, kolik jsi udělal ty a kolik já. Řekněme ale, že byste chtěli něco udělat
jinak: „Počkat, překvapím svého manžela tím, jak všechno pěkně udělám. Ať je to rychle hotovo!" Pak to uděláte opravdu dobře,
nikdy nebudete unavené. A když uvidíte, jak manžel přichází a vidí, že je vše tak pěkně uděláno, budete tak šťastné. Ta radost, že
uděláte něco, aby byl druhý šťastný, úplně zneutralizuje jakýkoli váš pocit nepohodlí nebo únavy. Platí to i pro druhou stranu. I
manžel by se měl ptát: „Co pro ni mohu udělat?“ Malé, nepatrné věci ji mohou potěšit. Rozvody jsou tu pořád kvůli těm
nesmyslným názorům: „Kolik toho udělal on a kolik jsem toho udělala já?“ Pořád poměřovat a cítit se kvůli tomu mizerně! Jak
víte, hodně cestuji. Nikdy nemám pocit, že bych cestovala. Prostě jsem tam sama se sebou, jestli sedím tady nebo cestuji, je to
pořád totéž. Jakmile si však začnete myslet: „Já cestuji,“ pak máte pocit: „Ó, Bože, já cestuji!“ Když si ale říkáte: „Já jen sedím na
sedadle, tady nebo tam,“ necítíte se unavení. Pokud děláte nějakou práci, jste unavení, když si začnete myslet: „Já dělám tuto
práci, udělal jsem tamtu práci.“ Zejména v Sahadža józe, pokud si myslíte, že vy děláte nějakou práci, je lepší to nedělat. Pokud si
však říkáte: „Já nedělám nic,“ - jaká radost, jaká je to radost! Začnete být plní energie, protože jakmile se odevzdáte, pak vámi
začne proudit Boží síla. Proto Mohamed Sáhib řekl: „Islám znamená odevzdat se.“ Mluvil i o Mně, řekl: „Pošlu vám toho, kdo je
poslán." Mluvil o všem, o vibracích, o všem, mluvil svým stylem, řekl však, že to poselství bude o odevzdání se. Odevzdání tu
musí být, protože Šrí Krišna v Gítě jasně řekl: „Zapomeňte na všechny dharmy, jen se Mi odevzdejte.“ Pokud si sahadžajogíni v
Americe rozvinou toto odevzdání, o zbytek se postarám Já. To ale nechte na Mně. Pak začnou proudit nápady a vše ostatní,
protože toto je místo Viráty. Proto máte tak velké vědce, tak skvělé školy nejrůznějších intelektuálních zaměření a další. Lidé
však moudří nejsou. Vůbec nejsou moudří. Poznala jsem lidi... setkala jsem se s jedním prezidentem odborové organizace, bylo
mu osmdesát, prý prezident celosvětové organizace. Řekl Mi, že se Mnou musí mluvit soukromě. Řekla jsem: „Dobře.“ Přišel za
Mnou a jeho problém byl tak stupidní, že jsem se na něj jen dívala. Osmdesátník a takový hlupák! Nemá rozumu ani jako
desetiletý kluk! Žádná vyzrálost. Tak nezralý! Jak jsem tak na něj hleděla, hned Mi to celé došlo - jen se podívejte, osmdesátník,
předseda odborů, celý svět ví, že on je předseda... - angl. chairman - To i židle - chair - je chytřejší než on. A v něčem takový
hlupák. Takový hlupák, že si to nedovedete představit. Takže možná jsou inteligentní, mohou být sečtělí, mohou objevit něco ve
hmotě, moudrost však nemají. Moudrost může přijít jen díky poctivé introspekci. Ale zase ne stylem - „Mám napadení tady a tady
v této čakře,“ - tak ne. Ale ptát se sám sebe: „Proč nevidím, o co jde? Co se se mnou děje? Proč nechápu, o čem je Sahadža
jóga?“ I když jste už v Sahadža józe roky, stále se vás ty staré nesmysly, ty staré názory drží. Proč? Proč nemáme tu čistotu
Božského rozlišování, které vidí vše tak jasně? Takže myslím, že zaprvé potřebujeme kolektivitu, zadruhé poctivost v meditaci.
Jenom meditovat, že si sednete před fotografii a děláte meditaci - tak ne! Meditace by měla působit, měla by fungovat. Pokud
nezabírá, je s vámi něco v nepořádku. Naprosto v nepořádku. Jestli cítíte, že vše pěkně funguje, vše zázračně projevuje svou
přítomnost, přítomnost Paramačaintanji, pak jste v pořádku. Ale pokud ne, pokud máte problémy, pak nejste sahadžajogín.
Sahadžajogín je ten, kdo je úplně spojen s Paramačaitanjou. Věk zde není žádnou překážkou. Viděla jsem dívky, kterým je teprve
šestnáct, sedmnáct, osmnáct let, a jak jsou moudré! Dokonce i malinké děti, které byly s Guidem. Mluvila jsem s nimi a jejich
moudrost Mě velmi překvapila. Tak nesmírně moudré, tak krásné! Tolik rozuměly lidské povaze! Tak malé děti, bylo jim nanejvýš
deset. Bylo moc milé si s nimi povídat. Když tedy mohou být moudré už tak brzy, tak my také, všichni už jsme v Sahadža józe
alespoň deset let. My ale stále zápasíme s ambicemi a špatnými prioritami. Není třeba mít jakékoli ambice. Ambice jsou iluze,
ale Sahadža jóga je realita. Vše se vypracuje. Vše se vytříbí. Vše se samo naplánuje. Ale mít pocit, že být v malém pokoji s
dvanácti lidmi je... Je to něco pro vaše dobro. Proč ne? Musíme tam být. Když se třeba někde ztratím, řeknu si, že jsem tudy
musela jít. Tentokrát jsme si zarezervovali lístek jinak, než si všichni mysleli, protože jsme museli cestovat přes Phoenix. Bylo
milé cítit vibrace Phoenixu. Musela jsem tak jet. Musela jsem to vidět. Takže hledat vždycky tu nejsnazší cestu, abychom to měli
co nejkomfortnější, není způsob Sahadža jógy. Ať se věci vyvinou jakkoli, za vším vidíme ruku Božského. Co je smyslem života?
Smyslem našeho života je zachránit lidi, zachránit Američany, to je minimum z minima. Ne celý svět, ale začněme alespoň s
Američany. Toto je náš životní úděl. To je naše identita. Když to budete dělat, Paramačaitanja se o vás bude dokonale starat. Vy
však na první místo kladete sebe. „Musím mít to a ono.“ Tím se to nevypracuje. Pak zase: „Mám tento problém, zkrachoval jsem,
měl jsem tento problém, prostě jsem to nezvládl.“ Protože máte jiné priority než své „Já.“ „Já“ je Duch. Podle ostatních lidí „já“



znamená sobectví, ale podle Sahadža jógy je to Duch. Dnešní přednáška by tedy neměla jít jedním uchem tam a druhým ven, ale
měli bychom o tom trochu přemýšlet a znovu a znovu ji poslouchat. Vkládám do vás velké naděje. Pracovala jsem v Americe
velmi tvrdě a opravdu hodně. Nikdy se to však nedostalo do stádia, že bych si řekla: „Teď mohu něco rozjet.“ I když tu je pár
sahadžajogínů, kteří jsou hlubocí a dobří, ostatní je strhávají dolů svou žárlivostí, tím či oním. Není to o počtu, ale především o
vaší kvalitě. V Rusku to bylo tak jednoduché, naprosto jednoduché. Bylo to úžasné, neuvěřitelné. Byla jsem tam jen třikrát, umíte
si to představit? A dnes je tam Sahadža jóga rozšířené náboženství. Všichni o Mně v Rusku vědí. Tady ale znají jen Radžníše
nebo toho Muktánandu, všechny ty strašlivé lidi. Můžete namítnout: „Matko, je to také o reklamě.“ Že lidé tady vědí, jak
propagovat a manipulovat a podobně. To ale funguje jen tam, kde lidé nehledají realitu. Jak to, že nevidí, že to je jen reklama?
Cožpak nemají žádné rozlišování? Například zítra se řekne, že toto je ten módní účes. Pak se tak všichni Američané nechají
ostříhat. Pak ani nepoznáte, kdo je kdo. Nebo řeknou: „Šaty musí vypadat takto.“ A začnou se tak oblékat všichni Američané. To
je otroctví. Dnešní podnikatelé prostřednictvím veškeré té reklamy, jakékoli reklamy... Pokud to lidi tak fascinuje, znamená to, že
jsme blázni, hlupáci. Idioti, kteří neumí myslet sami za sebe. Kdokoli nás může obalamutit. Kdokoli může začít cokoli prodávat.
Skočíme jim na to, co říkají, jako bychom neměli vlastní mozek na přemýšlení. To je, jako bychom neměli žádné kořeny. Jako
bychom byli nějaký plevel, kterým se pohazuje z jednoho konce na druhý. V Sahadža józe však vaše kořeny musí vyrůst hodně a
mnohem rychleji než u kohokoli jiného, toto je země Šrí Krišny. Musíte vidět, kolik toho za svého života udělal. Jako dítě zabil
tolik démonů, zatím- co tady jsou všichni démoni vítáni. Jako dítě zvedal Kundaliní všech gópí a každého. Sehrál tolik krásných
šprýmů, aby jako dítě pobavil lidi. Později zabil svého strýce, což ukazuje jednu věc - v indických rodinách je strýc tou nejbližší
osobou. Během svatby je to strýc, kdo předává dceru, je to strýc, kdo provádí většinu rituálů a podobně. Strýc je ta nejbližší
osoba. A On vlastního strýce zabil. To znamená, že skoncoval se všemi těmito povrchními vztahy. A pak tady v Americe vidíme
lidi, kteří udělali právě tohle - nemají co do činění se svou matkou, se svým otcem, sestrou nebo s manželkou, manželem, dětmi,
kýmkoli. Proč? Proč se toho vzdali? Vzdali se toho pro své sobectví. Pro peníze. Ne pro něco vyššího. Pravý opak toho, co udělal
Šrí Krišna, když zabil svého strýce, aby osvobodil své rodiče z vězení a zabil démona. Jeho strýc byl démon. Takže musíme svým
vlastním porozuměním pochopit jedno - že žijeme na půdě, na půdě země požehnané Šrí Krišnou, který se nazývá Jógéšvara.
Takže nejprve zničil všechny tyhle věci. Byl Jógéšvara. Byl Boží energií pro jógu, pro spojení s Boží silou. Byl Íšvara. On je
Božstvo. Pokud On je Božstvem a vládcem této oblasti, jací máme být my? Měli bychom být mistři jógy. Ne mentálně, ale být v
tom stavu, ve vyšším stavu. Pokud toho lze dosáhnout, pak vy byste se měli stát nejvyššími z nejvyšších jogínů. Protože vy máte
tu sílu, která v tomto místě existuje. Tolik z vás Mi řeklo: „Matko, už si s Amerikou nedělej starosti, nedělej si starosti. Prostě na
ni zapomeň. Proč marnit čas v Americe? Nevypracuje se to. Je to zbytečné.“ Já ale vím, že tady, v této zemi Jógéšvary, existuje
obrovská síla, a pokud tuto sílu Jógéšvary budete umět používat, můžete udělat pro celé lidstvo mnoho dobrého v této kritické
chvíli, kdy historie nabývá novou podobu. Ti, kteří budou duchovně růst... Všichni dnes mluví o duchovnu, dokonce i princ z
Walesu onehdy řekl, že bychom se měli dát na duchovno a nezabývat se tolik materialismem, který nám způsobil ekologické
problémy a podobně. Všichni mluví o duchovnu a vy jste ti, kteří to mají v sobě. Vy jste ti, kteří v sobě mají síly. Vy jste ti, kteří to
mohou šířit. Jakmile to začnete šířit, budete překvapeni, jakých dosáhnete úžasných výšek v každém směru, v každé oblasti
života. Takže vaše identita je, že jste sahadžajogíni a musíte používat sílu Jógéšvary, který je předsedajícím Božstvem této
země. Žehnám vám všem, abyste měli tu moudrost, tu hloubku, abyste dosáhli té hloubky. Zkuste to nějak vypracovat, nechejte
všech nesmyslných hádek a podobně. Buďte kolektivní. Pokuste se chápat jeden druhého. Pokuste se otevřít srdce. Máte
takovou hloubku! Narodili jste se v této zemi, protože Jógéšvara chtěl, abyste tu byli, a všechny vás požehnal všemi dary své
lásky. Nyní je na vás, abyste tuto nezměrnou sílu používali. Bez lásky to však nejde. On byl ztělesněním madhurji, sladké
líbeznosti, sladké líbeznosti. Tuto madhurju musíte vstřebat a musíte ji rozšiřovat. To je velice důležité. Takže ten líbezný vztah
mezi vámi, vztah, kdy se sebou navzájem těšíte, vztah, kdy jeden druhého znáte, musí být naplněn sladkostí, líbezností sladkou
jako med. Je to prostě tady, ale my musíme být ta včela, která se tam dostane. Jsem si jistá, že se to vypracuje. Mělo by se to
vypracovat u vás všech. Takže ti, kteří utečou z kolektivity, by měli být velice opatrní. To nejsou sahadžajogíni, a budou-li takto
pokračovat, budou vyhozeni. Přijdou v Sahadža józe o své místo, to vám říkám. Takže zaprvé musíte pochopit, že být v Sahadža
józe můžete jedině, pokud máte tu hloubku, protože v Sahadža józe je třeba udělat nový skok, který vypracuje... který se
vypracovává, a mnozí budou vyhozeni. Musíte udělat ten skok a k tomu je opravdu třeba mít lidi, kteří jsou poctiví, hlubocí a
opravdoví. Neztrácejte se ve frivolních a světských věcech. Hledejte prostě svou hloubku. Je to všechno tam, velmi krásné.
Nechť vám tedy Bůh žehná!
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Dnes jsme se zde sešli, abychom vykonali púdžu Šrí Mahávíry. Dnes uděláme púdžu k Mahávírovi. Tuto púdžu jsme ještě nikdy
dříve nedělali. Důvodem pro to bylo to, že život Mahávíry byl život askety. Stejně jako Buddhův. Bylo to ještě větší než u Buddhy,
protože když se tito dva narodili, mělo bráhmanství v hinduismu velmi divnou podobu. Lidé se stali extrémně ritualistickými a
uctívali různé kameny a různé věci místo toho, aby uctívali pouze svajambu. Kdo je ten chlapík, který v tu chvíli jí jídlo? Nechte to
být, jídlo... Asketický život Mahávíry byl velmi, velmi extrémní. On byl tím, kdo se narodil v klanu bojovníků, kšátrijú a pak byl také
ženatý a měl dceru. A potom se rozhodl - protože věděl, že musí dělat práci Božského. Rozhodl se dát na sannjása (odříkání).
Požádal o svolení svého bratra, protože jeho rodiče byli mrtví. Byl králem a tak se vzdal všeho svého materiálního bohatství a stal
se úplným sanjásinem (ten, který se všeho zřekl), opustil svoji rodinu, opustil svůj domov, všechno a odešel sám jen s malou
miskou pro almužny. Těch lidí, kteří se k němu přidali, bylo velice málo a on je požádal, aby se také stali askety. Munijové. On
sám byl reinkarnací svatého Michaela a sídlí na levé straně, na Ida nádí, a stará se o celou stranu od Muládháry až po Sahasráru.
Takže svatý Michael se narodil jako Mahávíra, což znamená "velký bojovník". Když se narodil, celé to místo získalo velkou
prosperitu. Proto se mu na začátku říkalo Vardhamán. Jeho asketismus tam byl ale kvůli bráhmanismu, který tehdy tak převládal
a lidé do něho byli úplně zataženi. Po Šrí Krišnovi se oba tito lidé, Buddha a Mahávíra, inkarnovali v Indii. Jak víte, jejich historie je
velmi vzdálená, protože kdysi měl Šrí Ráma dvě děti, dvě dvojčata, se jmény Lav a Kuš. Ráma žil životem velmi velkého krále,
dobrého, blahovolného krále se spoustou omezení - maryjádá purušóttama. Lidé se pak kvůli tomu stali velmi vážnými a také
velmi uzavřenými. Kvůli Rámovým následovníkům. Samozřejmě - po každé inkarnaci, protože nezískají realizaci - se odkloní se a
začnou se ve všem pohybovat do extrémů. A tak se dostali do extrémů a stali se takovými velmi, velmi tichými lidmi, s nikým
nemluvili, a byli velmi formální, protože takový život musel Ráma vést. A protože Ráma opustil svoji ženu, mnoho lidí tehdy
vnímalo, že ženě se nemá věnovat tolik pozornosti. A tak přišel Šrí Krišna. Ve skutečnosti se Ráma narodil jako Šrí Krišna, aby
překonal tyto předsudky. Řekl jim, že tohle je všechno líla, že to je všechno hra, že to je všechno hra, že byste měli mít čisté srdce
a že ji můžete hrát. A když budete mít čistý charakter, nic se nemůže pokazit, pokud se s lidmi volně stýkáte. A tak se lidé po Šrí
Krišnovi začali být lidé velmi rozmařilí a tolerantní a psali básně o Krišnových milostných románech, které byly všechny
smyšlené. Protože on žil s Rádhou v Gókulu ve věku pěti nebo šesti let. Takže všechny tyto falešné příběhy o něm byly použity
pro nemravnost lidí. Situace byla taková, že celá ta oblast byla zatažena do nemravnosti. I samotní kněží a bráhmani se stali
velice nemravnými a oddávali se různým nemravným praktikám. Nejen to, ale dali se na tantru, na tantrické využívání duchů a
podobné věci, stali se velice sobeckými. V této době se narodili Pán Buddha a Mahávíra, aby zbavili lidi závislostí na tomto druhu
extrémního chování. Protože o cokoliv se inkarnace pokusily, lidé v tom vždycky přešli do extrémů. Tak tyto inkarnace zjistily, že
se lidé velice oddávali zabíjení zvířat, a stále jedli maso. Když budete jíst příliš mnoho masa, stanete se pravostrannou
osobností. A pak se stávali velice agresivními. A začali zabíjet ostatní. A navíc lidé, kteří byli velice připoutaní ke své rodině, ke
svým dětem a tomu všemu, by nedělali práci Božského. Byla to velmi intenzivní práce, kterou musel vykonat. A tak stanovil velice
přísná přikázání, tak jako to udělal Mojžíš. Zaprvé řekl: Nikdo by neměl zabít žádné zvíře a neměl by ho sníst. Ti, kteří se stávají
muniji (askety) nebo bhikšové (poustevníci), nemají jezdit ani žádným volským povozem, mají chodit pěšky a naboso, nemají mít
žádné boty. Mají si úplně oholit hlavu, mají mít s sebou jenom troje šaty podobné taláru. Ať svítí slunce nebo prší, nemají
používat žádné slunečníky nebo deštníky. Mají jíst před šestou hodinou večer, před západem slunce, spát pouze pět hodin a
stále meditovat a stoupat a pak se pokusit dělat práci Božského. Jenom potom mohou dělat práci Božského. Poté získají svoji
realizaci, kterou nazýval ´kevalagnyan´, pouze vědění, pouze vědění, čisté vědění. Budou rozvíjet  ´samyak darshan´, což
znamená integrovanou osobnost, a veškeré kolektivní vědomí. Mluvil o všech těchto věcech. Protože ale patří k levé straně,
popsal také peklo a to velmi jasně. Podle něj existuje v zásadě čtrnáct pekel. A je strašné číst všechno, co o pekle napsal.
Protože chtěl lidem říct, že když budou dělat všechny tyto špatné věci, tak se dostanou do pekla. A nemluvil o Bohu v podobě, ale
o beztvarém Bohu, protože nechtěl, aby lidé opět začali s rituály, ale aby se dostali na pozici, kde mohou získat svoji
seberealizaci, aby se očistili. Takže si dokážete představit, jak bylo obtížné za doby Mahavíry stát se jenom kandidátem na
seberealizaci. Je to pro vás děsivé. Proto jsme dříve neměli tyto púdže, protože on byl ochoten dát realizaci jen poté, co člověk
dělal všechny tyto věci a stal se absolutně čistým. Ráda bych věděla, kolik jich získalo realizaci. Ale ten způsob, jakým pro lidi
vytvářel přikázání, byl tak přísný, že by ho nikdo nenásledoval. Ale on jim řekl o pekle, do kterého upadnou, když ho nebudou
následovat, takže se tak polekali, že se k němu přidali a začali následovat džinismus. Jain znamená "ten, kdo ví", kdo je osvícený.
‘Gyan’. Je to stejné slovo jako "gnyana, které znamená "vědění". ‘Ja’ - znamená vědět. Stejně jako Židé - je stejné slovo je "Žid" -
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znamená také "ten, kdo ví". Mojžíš také udělal to samé. Neřekl, že nemáte jíst maso, ale řekl, že jestli bude někdo přistižen s jinou
ženou, má být zabit. Muslimové, kteří následují šaríju, byli vytvořeni Mojžíšem pro Židy, protože se stali tak sobeckými. Šaríja,
kterou se řídí muslimové, byla vytvořena Mojžíšem pro Židy, protože když přinesl těch deset přikázání, zjistil, že se Židé
dopouštějí nejrůznějších nesmyslů. Židé ji však velmi pěkně odložili na poličku a muslimové se jí začali řídít. Takže i Mahávírův
styl se (později) opět dostal do extrémů. Stejně tak tomu bylo i s učením Buddhy. Mahávíra byl tím, kdo říkal, že nemáte zabíjet
zvířata a tak teď v Indii máme lidi, kteří jsou úplně proti zabíjení štěnic a komárů. Z toho je vidět, jak daleko se lidé mohou dostat
v hlouposti. V současné době je v Indii běžným zvykem, že seženou brahmína, zavřou ho do chýše a všechny brouky dají dovnitř,
a když se tito brouci zcela nasytí pitím krve tohoto bráhmína, prostě odpadnou. Džinisté, kteří mají spoustu peněz, pak tomuto
bráhmanovi zaplatí velkou částku. Jsou vegetariány do takové míry, že nechtějí chodit ani do koupelny. Raději chodí na takové
otevřené prostranství, aby nezemřel žádný živočich. Takové směšné věci tedy dělají. A v této zdrženlivosti a v tom všem jsou
extrémně zaměření na peníze. Džinisté jsou přesně jako židé v Indii. Džinisté a židé jsou stejnou indickou orientací na peníze.
Takže džinisté nezabijí ani štěnici nebo komára, ale nevadí jim, když k smrti ubijí nějakého člověka kvůli svým dvěma rupiím.
Tahle extrémní povaha je vidět ve všech náboženstvích. Dochází k tomu, protože člověk se začíná pohybovat jako kyvadlo - z
jednoho konce na druhý. A inkarnace přicházejí a snaží se je přivést do středu. Ale oni se zase začnou pohybovat na druhou
stranu. Nemohou vydržet ve středu, to je ten problém lidských bytostí. A to je ten důvod, proč všechna náboženství vypadají tak
podivně. Když se podíváte na to, jací jsou džinisté, jste prostě ohromeni a nemůžete uvěřit tomu, jak jsou hloupí, jsou to vzdělaní
lidé, lékaři, ale oni si to nikdy neuvědomí, oni nikdy nepochopí, že jsou hloupí. Takže to je příběh o Mahávírovi, který se pokusil
přinést určitý typ... Lindo, posaď se, prosím. Kdo je ta dáma? Nechoďte ven. Neměli byste se zvedat a chodit ven, když mluvím.
Dobře. Řekněte jí to. Jedí, procházejí se, řekněte prosím Španělům, aby se chovali slušně. Když jsem začala Sahadža jógu,
kdybych ji začala jako Mahávíra, kolik by se ke mně přidalo? I když jste zvedli Kundaliní, i když jste dostali realizaci, není tu dost
odpoutanosti! Sanjásin znamená, že neměl nic společného se svou ženou. Nic společného se svými dětmi, nic společného se
svou rodinou nebo domem nebo čímkoliv vlastnictvím. Ale oni byli... ...dostali jen tak málo k jídlu, tak málo jídla a bylo to jen
vařené jídlo, jen vařené. A tak přísný řád. Ale v Sahadža józe jsem vám nejprve zvedla Kundaliní, aniž bych vám dala jakákoliv
přikázání, aniž bych vám cokoliv řekla. Ať jste, jací jste, v pořádku, získejte svoji seberealizaci. A myslela jsem si, že díky zvednutí
Kundaliní, díky seberealizaci jim nebudu muset říkat o pekle. Že jenom díky tomu se stanou zcela odpoutanými a moudrými. Ale
dokonce i teď můžete zjistit, že tu jsou lidé, kteří se v Sahadža józe vezmou, a prostě se ztratí! Buď ovládá žena muže nebo muž
ženu, nebo se oba úplně ztratí. V západních zemích se normálně dva dny po svatbě začnou hádat. A za týden začnou mluvit o
rozvodu. Ale v Sahadža józe, když se vezmou, tak se k sobě přilepí jako lepidlem, víte? A pak už se nezajímají o nic jiného. Pořád
jen myslí na svoji ženu, ženu, ženu nebo muže, muže, muže. Někteří mají líbánky, někteří to dělají velmi velkým způsobem, na
večírcích, recepcích a podobně. Přikládají tomu takový význam, že je to neuvěřitelné - všechny ty věci, které jsme opustili,
abychom přišli do Sahadža jógy se namísto toho znásobily! Z toho sezdávacího systému, se kterým jsme začali v Indii, mě teď
bolí hlava. Buď se jako obvykle hádají a rozvádějí, nebo se k sobě přilepí. Není nic mezi tím. Nechápou, že se vzali pro Sahadža
jógu, musí používat toto manželství pouze pro Sahadža jógu. Ale tento postoj sahadžajogínů je velmi překvapující, protože já
jsem vždycky cítila, že po seberealizaci, budou automaticky sanjásiny zevnitř. Že budou jako Mahávírovi žáci! Místo toho ale
zjišťuji, že stále padají zpátky do stejného oceánu, ze kterého vyšli na loď! Například, někdo se dříve rád díval na filmy nebo
řekněme na fotbal. A tak se stále zajímají o fotbal! Zbláznili se do fotbalu nebo do večírků nebo do různých dovolených nebo
jezdí k moři. Jak se po realizaci můžete tolik těšit těmito věcmi? To znamená, že jste se zatím ještě nedotkli té hloubky uvnitř
vás, vaší hloubky radosti. Ještě jste se toho nedotkli! Musíte se toho dotknout. Jakmile se toho dotknete, tak se opravdu o nic
jiného nebudete zajímat! S ničím si už nebudete dělat starosti! Budete tak spokojení. Jen se budete těšit sami sebou! Ale já
nevím, jestli vám mám říct o pekle a postrašit vás, nebo jestli vám mám dát nějaká přikázání, ale to je důvod, proč jsme se
Mahávíra púdže doposud vyhýbali. Zatím. Dokonce i ženy si musely nechat oholit hlavu. A nosit jen jedno bílé sárí a jednu blůzu,
to je všechno. Žádné boty. A také musely chodit pěšky, nikdy nesměly použít nějaký povoz, volský povoz, natožpak vlastní vůz.
Musely vstávat ve čtyři hodiny ráno, jíst jen do šesti hodin večer a pak jít spát. Měly čtyřicet dní půstu, kdy musely žít jenom z
vody, jen z vody. Teď je to v Sahadža józe úplně naopak, je to všechno potěšení! Těšíte se vším, těšíte se navzájem svou
společností, těšíte se hudbou, to všechno je pro vás potěšení. Dokud se ale nedotknete svého vnitřního potěšení, tak nemůžete
stoupat! Musíte se dotknout svého vnitřního potěšení a pak se těšit vším ostatním. A když řekli jakékoliv hrubé slovo, byť jenom
jedno hrubé slovo, museli činit pokání, odejít a celé dny držet půst. Kvůli jednomu hrubému slovu. Když ale vidím, jak tady lidé
chodí - jdou si klidně, a najednou vyskočí na koně ega a začnou si vyskakovat na ostatní! Celá ta scéna je tak legrační, to vám
musím říct. Já se jenom dívám, najednou - byl to slušný muž klidně si šel a najednou, kdoví, co se s ním stalo, začal se takto
podivně chovat! Nikdy jsem vás nechtěla strašit peklem, ale peklo existuje, musím to říct. A tak musíte jít hlouběji do svého



potěšení, aby ve vás byla úplná spokojenost! Ty příběhy, co se vypráví o Mahávírovi, byly brány do extrémů. Jednoho dne
meditoval a měl na sobě jenom jeden kus látky, okolo sebe, dhóti, pokryl se jedním kusem látky. Když ale ukončil meditaci, jeho
oděv se zapletl do nějakého křoví, a tak z něj musel polovinu odstranit. V tom přišel Šrí Krišna, aby ho zkoušel, v přestrojení za
žebráka. A řekl mu: "Ty jsi král, ty se můžeš obléct kdykoliv, ale já se třesu zimou, tak proč mi nedáš tento kousek látky? A tak mu
ten kus šatu dal a zakryl se nějakými listy, vrátil se do paláce a oblékl se. Šel do svého domu a převlékl se. Ale tito příšerní
džinisté postavili jeho obrovskou nahou sochu, sto padesát stop vysokou! Zobrazili jej nahého, úplně nahého, do všech detailů!
Taková hloupost. A existují jeho tzv. následovníci. Tedy on žádné takové následovníky neměl, ale oni si říkají gambharové, to
znamená, že nemají žádný oděv. Jejich oděvem jsou všechna nařízení - gambhar. Nařízení jsou jejich oděvem. A chodí po ulicích,
chodí všude po vesnicích - úplně nazí. Chci říci, že lidé dělají strašné věci ve jménu Mahávíry. Protože jste ale dostali realizaci,
jsem si jistá, že vy nepůjdete do takového extrému. Ale přesto - musíte se učit sebekázni. Když nemáte sebekázeň, nemůžete
skočit do té hloubky, kde je úplné ´kévalgján´, to znamená absolutní vědění, absolutní láska a absolutní radost. Takže tato
sebekázeň, tato sebedisciplína je velice důležitá. Vy v tom samozřejmě nemusíte jít až do takového rozsahu jako Mahávíra,
protože jsem vám naštěstí dala realizaci, ale přesto: nevracejte se k tomu, co jste opustili! Tak jako muži dělají hloupé věci, tak i
ženy je dělají, což je v Sahadža józe překvapující, protože lidé mi říkají, že s sebou do Indie vozí tolik makeupů. Jaký to má smysl?
Já tomu prostě nerozumím. Pro Indy je to zbytečné a pro vás je to také zbytečné! Jste světci, není vůbec třeba zatěžkávat se
tolika věcmi, to není nutné! Takže když se opět oddáváte stejnému nesmyslu, který jste dělali dříve, když chodíte ke kadeřníkovi a
máte podivné účesy, když děláte všechny takové věci tak jaký má smysl chodit do Sahadža jógy? Nebo následování všelijakých
mód a podobných věcí. Jestli děláte pořád a pořád tu samou věc, tak bude lepší, když nebudete chodit do Sahadža jógy. To je
vše, co mohu říci. Nemohu říci, jako Mahávíra, ´oholte si hlavu´, nebo ´noste jenom jedno bílé sárí´. Mohu jenom říct - pokuste se
odpoutat. Byla jsem si totiž jistá svým experimentem, že když lidé dostanou realizaci, tak se postupně odpoutají! A vy všichni se
mnou musíte spolupracovat, abyste viděli, kde je vaše pozornost. Co celý den děláme. Co jsme udělali pro Sahadža jógu. Kolika
lidem jsme dali realizaci. Zdá se, že pro vás je všechno ostatní důležitější, než Sahadža jóga. Mahávírovi lidé ale neměli žádná
zaměstnání, nic. Museli žít v džunglích, museli si žebrat o jídlo, a tak se rozšířil džinismus. Ale jaký je to džinismus, to už jsem
vám řekla. Takže dokud se nedotknete své hloubky, tak budete jako jakékoliv jiné náboženství! Protože ve skutečnosti nebudete
sahadžajogíny, jen se tak budete nazývat. Takže musíme pracovat tak, abychom rozuměli sami sobě, abychom rozuměli své
pozornosti a abychom se snažili stoupat. Já vám to nemusím říkat. Vy sami to musíte vypracovat takovým způsobem, abyste se
dotkli své hloubky a stali se askety zevnitř. Jenom potom budete dělat Božskou práci správně, se správným porozuměním.
Sahadža jóga je sjednocením všech těchto velkých proroků a inkarnací. Takže vám musím říct, že ať už byly vaše zvyklosti
jakékoliv, abyste se jich zbavili, musíte vystoupit ven z tohoto oceánu iluzí. To je to jediné, co zrovna teď mohu říct o Mahávírovi,
ale mohlo by toho být toho více, protože On se zabýval minulostí, všechny Jeho minulé životy a to všechno je popsáno. Ale to
není tak důležité. To, co je důležité, je to, co je dnes, v přítomnosti. Doufám, že moje přednáška pronikne do vaší hlavy a usadí se
ve vašem srdci. A že pochopíte, co musíte udělat sami se sebou, se svým vzestupem. Musíte být čistými lidmi. Jenom potom se
ukážou výsledky na celém světě. Doufám, že tuto pásku předáte všem lidem, aby věděli, proč jsem po celé ty roky nedělala
Mahávíra púdžu . Bůh vám všem žehnej.



1990-0630, Jak nemoc a horko v těle souvisí se Svadhištána čakrou (6 min)
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19900630 - Jak nemoc a horko v těle souvisí se Svadhištána čakrou

Kundaliní. Nemoc přichází, jak jsem říkala, když jsou naše centra vyčerpaná. Jako kdyby toto bylo jedno z center levé strany, levý
sympatikus, pravý sympatikus. A když jsou u sebe, zde je střed. My tedy užíváme energii tohoto centra, jejíž kapacita je omezená,
pro své potřeby, na cokoli. Dám vám velmi výstižný příklad - Svadhištána čakru. Je to druhé centrum a řídí aortální plexus, podle
lékařské terminologie. Řídí toho více, to je jen jedna z několika částí. Úkolem Svadhištány, podle učení Sahadža jógy, která díky
tomu pochopitelně dokázala přímo zázraky, je dodávat energii potřebnou k nahrazování mozkových buněk. Na to totiž nikdy
nepomyslíme. Mozek používáme nepřetržitě, ale co jeho obnova? Dokonce ani lékařská věda o tom nepřemýšlí. Při své práci se
pohybuje zde, odkud se také musí starat o játra, musí se starat o slinivku, slezinu, o ledviny a také se musí starat o spodní část
tlustého střeva. Rozumíte? Dobře. Člověk však neustále přemýšlí. Dnes každý přespříliš přemýšlí a plánuje. Výsledkem je, že se
tato čakra nemůže věnovat svým dalším oblastem. Co se tedy pak děje? Jako první jsou postižena játra. Do jater jde veškeré
horko z celého těla, játra to horko snižují, protože pro tělo je to jed, a proto je rozvádějí do krevního oběhu a ono přechází do krve.
A když o játra nepečujete a nedostává se jim dost energie, začnou pracovat přespříliš, přetíží se a to horko pak nelze odstranit,
takže ta horkost se šíří nahoru a dolů. Následkem toho vaše... jak se tomu říká - plíce, které jsou vytvořeny jako houba, se pak tím
horkem srazí a přivodíte si astma. Umíme neléčitelné astma vyléčit přes játra. Pak horko sestupuje dolů. Když jde dolů, postihuje
to vaše ledviny. Z toho pak máte vysoký krevní tlak a také dostanete zácpu. Pak dojde rovněž k zanedbání slinivky. Když máte
zanedbanou slinivku, dostanete cukrovku. Pouze lidé, kteří vysedávají a přemýšlejí a plánují, dostanou cukrovku. Vesničan nikdy.
Když přijdete v Indii na vesnici, řeknou vám, že si máte dát do šálku tolik cukru, aby lžička stála v pravém úhlu. Tak hodně sladí. A
nikdo nedostane cukrovku. Protože vydělávají brzy ráno a pak si jdou domů pěkně zdřímnout. A my jen myslíme, myslíme a
přemýšlíme o budoucnosti. Pak vám zanedbaná slinivka způsobí cukrovku. Máme mnoho lidí, které jsme vyléčili i z cukrovky. A
to třetí je to nejhorší, a sice slezina. Slezina je něco jako ukazatel rytmu. Určuje v člověku rytmus. Je to náš rychloměr. A
řekněme, že jíte a najednou musíte utíkat. Pak vás začne bolet, protože musí vyprodukovat červené krvinky. Když jste ve stavu
pohotovosti stále, což v moderní době jste, když např. čtete noviny, jste v šoku, protože noviny chtějí šokovat. A pak další šok a
další, pak je dopravní špička a zase šok. A chudák slezina neví, co má v tomto bláznivém světě dělat, zblázní se a pak snadno
onemocní. A při sebemenším šoku můžete dostat rakovinu krve. Musím vám říci, že jsme opravdu vyléčili pacienty s rakovinou
krve. Naprosto vyléčili, úplně. Bez jakýchkoli léků se úplně vyléčili. Máme to oficiálně zdokumentováno. Zvláštní bylo, že všichni
byli architekti. To zaprvé. Za druhé, jak jsem říkala, ovlivňuje ledviny a tlusté střevo. Takže jediné centrum... když je příliš
používáte jen k jedinému účelu, může způsobit všechny tyto problémy. A nakonec, pokud se horko dostane do srdce, může
nastat těžký infarkt. Zvláště, když mladí lidé příliš pijí a hrají tenis nebo jinou hru, například fotbal a tenis, příliš pijí a příliš
přemýšlejí, mohou dostat rozsáhlý infarkt. A zemřou mladí, velmi mladí a je to zcela fatální. Když dostanete tento infarkt v
mladém věku, je smrtelný. Nelze je zachránit. Když jsou na druhou stranu vaše orgány zase letargické, pak mohou přestat
fungovat a také budete mít problémy. Když tedy někoho léčíte od kořenů, je velmi snadné problém vyřešit. Představte si, že máte
vyléčit strom a vy začnete léčit každý lístek. To je hodně složité. Ale když jdete ke kořenům, je to zcela snadné.
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1990-0711, O Kali juze (7 min)

View online.

19900711 - O Kali juze

Kali jugu můžeme považovat za jeden den. Je to velmi tmavý, hrozný den se spoustou problémů, díky nimž jsme v životě
nešťastní a nevíme, jak dál. V tomto okamžiku je nezbytné lidi osvítit. Kali juga je teď ve své nejhorší fázi. Věci, které lidé dělají
dokonce ve jménu Boha, jsou šokující. To je prostě Kali juga, kde lidé ztratili smysl pro orientaci. Nevíme, kudy se ubíráme.
Děláme různé špatné věci a myslíme si, že je to v pořádku. „Co je na tom, konec konců, špatného?“ Ať jim řeknete cokoli, odpoví:
„Co je na tom špatného?“ Řeknete jim, aby to nedělali, a oni na to: „Co je na tom špatného?“ Tak se z každého člověka stal velký
individualista. Ne ve všem, protože tím, jak se řídí módou, jak se řídí módními styly, nejsou - jsou jako otroci. Nicméně věří, že
jsou velmi nezávislí, svobodní lidé, že můžou dělat, co se jim zlíbí. Následkem této svobody v Kali juze nebo představě svobody,
kterou mají, se lidé stali nesmírně ošklivými. Věci, které lidé v Kali juze páchají, jsou neuvěřitelné. Dokonce, i když to jsou kněží a
jsou v kostele a tak dále, začali být tak strašlivě nemorální, že je k nevíře, jak je to možné ve jménu Boha a pod Jeho střechou! Ale
prostě to začalo a to je Kali juga. S touto Kali jugou musíme skoncovat. Co tedy uděláme, abychom zahnali temnotu noci?
Rozsvítíme světla. Stejně tak by lidé měli být osvíceni. V lidských srdcích by mělo být světlo. Stejně tak, jak jsou lidé osvíceni,
temnota, kterou díky své nevědomosti trpíme, odejde a my budeme mít absolutní poznání. To je tedy Nový věk, o němž se mluví
a je právě tady. Vypracuje se to takovým způsobem, že tu budou pospolu samé osvícené osobnosti, které budou vědět, co je
světlo a co je pravé poznání - gnjána. Naší cestou je tedy cesta poznání, poznání, které je láskou, poznání, které je
milosrdenstvím. Toto musíme pochopit - dostali jsme se do jiné oblasti, arény, kam žádné šarvátky a problémy Kali jugy
nemohou vstoupit. Prší jen venku, uvnitř ne. Je tomu tak, že nyní jsme nejen svobodní, ale všechno, co děláme, je jenom
svoboda. Nejsme připoutáni k ničemu, co by nás mohlo znevážit nebo nás přimět vzdát se pravdy. Jakmile se objeví taková
osobnost, co se stane - všechny ty představy Kali jugy zmizí. Musím však říci, že současně je to Poslední soud. Ti, kteří přijmou
pravdu a budou přebývat a růst v pravdě, zůstanou, všichni ostatní zahynou - to už bylo řečeno. Je to, jako když vidíte zahradu, ve
které jsou nějaké stromy, které jsou dobře živeny, mají dostatek vláhy a lásky a které lidem hodně dávají, ty existují. Jiné stromy
jsou spáleny a skončí. Stejně tak vy musíte nejprve přijmout lásku, uchopit lásku, vyživovat se touto láskou a pak ji dávat
ostatním. To je jednoduchý způsob, jak překonat prokletí Kali jugy. Kali juga je tak plná temnoty, že na sebe začínáme narážet.
Například tady všichni sedíte a najednou je temno. Nevíte, jak se pohnout, jestli narážíte do ostatních nebo ne, s kým sedíte,
nevíte nic. Stejně tak, když máte v srdci nebo v mysli temnotu, nevíte, kde jste, co děláte a co byste měli dělat. Jen jako šílení
narážíte jeden do druhého. Toto je Kali juga a člověk, který si to uvědomuje a dostane se z toho, je sahadžajogín. Jinak jste jako
ostatní lidé, pokud si stále hovíte na tomtéž okraji, ve stále stejných kruzích nerovnováhy. Další věc, která se v Kali juze děje, je,
že i když narazíte nebo i když jste zničeni, lidé z toho prostě neviní sami sebe. To je další strašný rys povahy, který si člověk
vypěstuje, že vždy obviňujete ostatní, nikdy sebe. Nevidíte, že je to vaše chyba, že jste narazili. Že jste to byli vy, kdo chyboval, a
že je to tak. Tomu říkáme iluze, to je bhram - podvod, iluze - a tato iluze musí zmizet. O Kali juze se říká, že to je éra iluze, a pokud
do té iluze spadnete, pak jste skončili. Pokud však ty iluze vidíte, snažíte se hledat pravdu. Proto je nyní hledání tak intenzivní,
protože lidé cítí, že je to iluze. Vědí, že to není pravda. Jakmile poznají, že to není pravda, co udělají? Chtějí poznat pravdu, chtějí
poznat, kde je pravda, a snaží se ji najít. Proto také v této Kali juze začalo hledání.
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1990-0811, Šrí Sarasvatí púdža, 11/08/1990, Vancouver, Kanada

View online.

19900811 - Šrí Sarasvatí púdža, Vancouver, Kanada (Višnumája a velmi plamenná osobnost)

Když se Mě zeptali, jakou púdžu bychom měli ve Vancouveru mít, vzpomněla jsem si na tento ášram, že se nachází uprostřed
opravdu nádherné přírody. A protože přírodu tvoří síla Sarasvatí, napadlo Mě, že nejlepší bude uspořádat zde púdžu k Sarasvatí.
Další věc je, že když lidé bydlí v přírodě, stanou se nesmírně tvořivými, jejich jemné city zůstávají zachovány a nikdy nepospíchají.
Nejsou příliš modernizovaní, jak by se mohlo říct, protože příroda je konejší. Tvořivost Sarasvatí tedy obohacuje umělce a Já
věděla, že v této zemi určitě tvoří mnoho umělců už dlouhou dobu. Cítím, že Kanada jako taková je Hamsa čakra Višudhi, ale síla
Sarasvatí se stává Mahásarasvatí, když se projevuje skrze Mahábrahmadévu, který se nazývá Hiranja garbha. Aby k tomu došlo,
musí Sarasvatí projít Hamsa čakrou. Projde Hamsou a stane se z ní Višnumája šakti. Ona je Višnumája šakti. Takže Sarasvatí se
stane Višnumájou. Kříží se ve dvou bodech - jeden je na Hamse a druhý na Višudhi. Ona je tedy sestrou Šrí Krišny. Sarasvatí se
narodila jako sestra Šrí Krišny, a když ji Krišnův „mama“ (strýc), který se jmenoval Kamsa, přišel zabít, vzestoupila do nebe a
stala se bleskem. A oznámila tak příchod Šrí Krišny - že už je tu, že existuje. Takže vztah mezi Šrí Krišnou a Višnumájou je vztah
bratra a sestry a my jsme zrovna onehdy slavili rakhi bandhan, rakša bandhan, oslavu vztahu bratra a sestry. Nyní tedy vlastně
oslavujeme Božstvo, které je sestrou Šrí Krišny. Později se narodila jako Draupadí, proto Šrí Krišna šel chránit Její cudnost.
Protože je to jedině bratr, kdo se stará o cudnost a pověst své sestry. Takže včera, protože je Sarasvatí púdža, se stalo, že
Višnumája sama... včera tu šestnáctkrát zahřmělo. Nikomu jsem o tom neřekla, ale věděla jsem, že Ona to udělá. Kromě toho
ohrožovala i Washington, což je dobře, protože Washington se musí probudit. O těchto velice subtilních vztazích a souvislostech
vám mohu říct jen Já, protože je znám, vím, že tyto vztahy existují. Nebyla jsem tedy překvapená, že tu je, ale Ona přesně
šestnáctkrát zaburácela nad touto částí Vancouveru, aby ukázala, že nastal čas, abyste pochopili, že Sahadža jóga je velmi
důležitá a že pokud se v Sahadža józe plně neuplatníme, Višnumája na sebe vezme podobu jiné síly, která třeba spálí všechny
vaše lesy, všechno. Musíte vědět, že blesk představuje všech pět elementů. Má zvuk, světlo, je v éteru, koná v éteru, také má v
sobě vodu, a když voda přejde do tření, které je v Matce Zemi, všechny tyto věci skrze Ni konají. Takže tato Višnumája nám včera
ukázala: „Jsem teď tady, prosím, uctívejte Mě.“ Dosud jsme Sarasvatí neuctívali. Brahmadéva se neuctívá nikde, protože stvořil
svět, stvořil všechny tyto lesy a všechny tyto věci, všechna moře a všechny země, všechny hvězdy a vesmíry, jeden za druhým.
Nejsme tu proto, abychom uctívali tento nebo tamten strom, nejsme tu, abychom uctívali něco takového, pouze to, co vytvořila
Matka Země jako svajambu, uctíváme jedině to. A i svajambu uctíváme abstraktním způsobem, protože všude, kde se objevila,
začali lidé provozovat komerční náboženství, proto my, sahadžajogíni, na ta místa nechodíme. Takže vy můžete rozumět tomu,
proč se všechny ty věci staly nečekaně včera po Mém příjezdu, proč bylo při blýskání takové světlo, které tu ještě nikdy nebylo, a
lidé byli překvapeni. Krišnova sestra je tedy mnohem dynamičtější a ... (Šrí Mátadží mluví v hindí...) mnohem ohnivější osobnost,
mnohem ohnivější. Esencí Šrí Krišny je sladkost, Jeho kvalitou je madhuri a Rádha je Alládha Dájiní Šakti, ta, která vám dává
radost způsobující, (Šrí Mátadží mluví v hindí...) že vám radostí vstávají vlasy - v sanskrtu je to „pulakit“, „pulakita“. Takže krása
Šrí Krišny, Jeho líbeznost, líla, vytvářející nádherné pocity jednoty, komunikace, to vše je ve Šrí Krišnovi. Ona je však tou, která
varuje, a tak přichází varování. Ona je velmi ohnivá osobnost, každého varuje. Svým způsobem předložila důkaz o Mém příchodu,
že jsem tu, možná domorodcům, kteří mohli porozumět, že toto je to, co bylo předpo- vězeno a co se teď stalo. A také, abyste si
vy uvědomili, že toto je varování, že nesmíte nechat Sahadža jógu, aby se ubírala svým vlastním směrem a vše vypracovávat s
tím, že vy jste tady jen tak mimochodem. Takže toto je varování Šrí Krišnovy sestry, Višnumáji, která je samotnou Sarasvatí. A tu
dnes budeme uctívat. Pouze ti sahadžajogíni, kteří jsou osvícení, mohou uctívat Mahásarasvatí. Jinak lidé mohou uctívat pouze
Sarasvatí, protože uctívání Sarasvatí vám umožňuje číst knihy, vytvářet tanec a hudbu pro obveselení lidí, ale Sarasvatí púdža je v
podstatě pro lidi s obyčejným vědomím, pro obyčejné nebo normální lidské vědomí. Pro sahadžajogíny je však Mahásarasvatí ta,
kterou je třeba uctívat. Jak jsem vám říkala, Mahásarasvatí se stane Višnumájou, to znamená, že byste měli být člověkem, který
informuje ostatní lidi tak, jak to dělá Višnumája, o tom, co je Sahadža jóga, plamennými proslovy o věcech, které jsou pro ně
vzrušující, kdy jim řeknete, co se chystá. Zatím jsem však viděla jen, že se lidé většinou snaží mluvit velmi jemně a sladce, jako
Šrí Krišna. To jsme zkoušeli v Americe, že by to mohlo fungovat s Američany, ale nestalo se tak. Mají rádi plamenné řečníky typu
Grahama a podobné. Myslím, že se musíme poučit z včerejší zkušenosti - opravdu potřebujete nějaké plamenné řečníky,
nadšené lidi, protože oni vůbec nejsou schopni vnímat normální podněty. Víte, myslím, že všechny jejich vjemy jsou mrtvé, začali
být otupělí, proto je musíte něčím šokovat. Mají rádi šoky, víte. Noviny jim přinášejí šoky, jen nějaká událost, která je šokující,
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přiláká jejich pozornost. I hudba musí být tak tvrdá, že by lámala skály. Musí to být hudba, při které jim prostě bude praskat hlava.
Stali se z nich tedy opravdu tvrdí lidé a vy musíte pochopit, že jejich tvrdost může rozdrtit jen Višnumája. A proto tato púdža,
kterou dnes pořádáme ve Vancouveru, má mimořádný význam, nejen pro Kanadu, ale i pro Ameriku. Američané dnes berou za
samozřejmost každou nemoc, jakékoli drogy, které berou, jakoukoli sebedestrukci, jíž se dopouštějí, ještě pořád to nechápou.
Nechápou, co si to způsobují, jak sami sebe ničí, jak plýtvají tak cenným lidským životem na svoje vrtochy a ve jménu své
takzvané svobody. Je tedy nesmírně, extrémně důležité, abyste jim zkusili se zápalem říct: „Co to děláte? Proč sami sebe
podvádíte? Proč nechápete, že toto je špatné?“ Alespoň kvůli jejich potomkům jim řekněte: „Toto jsme udělali špatně, ale vy
byste to dělat neměli.“ V tomto duchu musíte mluvit a lidé se musí připravit na takové velké přednášky a podobné věci. Ale říct,
že se to lidem nebude líbit - Já myslím, že to bude naopak. Dokud je nevystrašíte, nepřidají se k vám. Takže jim to musíte říct a
varovat je, a to je to, co Višnumája včera navrhovala, že nyní je načase osvojit si nový styl strategie a mluvit s lidmi stylem - když
například děláte kurz, na konci kurzu jim musíte říct: „Víte, Sahadža jóga není jen o tom absolvovat kurz, ale pro vaše dobro, pro
váš prospěch. Musíte pokračovat dál a musíte růst. Nezůstávejte polovičatí. Nejde jen o to nechat vzklíčit semínko, musí z něj
vyrůst strom, jinak nikomu nelze pomoct.“ Takže jim prostě řekněte o všech nebezpečích nedostatečného růstu nebo
nevyzrálosti v Sahadža józe. Musí se to říct, protože ta hra na cukrující hrdličky v Americe nepomůže, to už jsem viděla. Opravdu
potřebujete zapálené lidi, protože nedávno jsem poslouchala přednášku toho Billyho Grahama a řekla jsem: „To je taková
prázdná hlava, vymýšlí si,“ na lidi však stejně udělal velký dojem. Pak tu byl ještě jeden takový, ale myslím, že už je za mřížemi.
Neznám jeho jméno, takový podivín. Viděla jsem ho také, překvapilo Mě, jak plytce mluvil, jak prázdná skořápka, ale lidé po něm
šíleli - tisíce jich stálo, zpívalo, dělali všechno možné. Takže musíte chápat, že ti lidé vyžadují šoky, musíte je šokovat, musí se jim
říct, že se stane to a to. Existuje jedna organizace, která zavedla takový systém šoků, (Šrí Mátadží mluví v hindí...) Brahma
Kumárí, Brahma Kumárí, víte, ti Brahma Kumárové jsou jako blesk a říkají lidem... ...teď neříkají: „Budete zničeni,“ říkají: „Tento
svět bude zničen, vše bude zničeno. Vy víte, že na to nejste připraveni, tak co se stane?“ Totéž dělají svědkové Jehovovi, totéž,
říkají: „Tento svět bude zničen, všichni budeme zničeni, měli bychom se připravit a uchýlit se k Bohu.“ To ale není realita. Přesto
mají následovníky. Vy jim musíte říct, že realita je: „Nejen že se sami ničíte, ale ničíte i svou budoucnost. Už se mluví o tom, že
většina lidí v Americe bude zničena.“ To se stane z několika důvodů. Můžeme říci, že zde nejsou žádné tradice, ale o to nejde, to
není to hlavní. Jedna z hlavních příčin je to, že zničili tolik lidí, když přišli a osídlili tuto zemi. To je ten důvod. Bhútové z těch lidí,
kteří umřeli, se tu stále potulují a chtějí se postarat o to, aby Američany co nejvíc zničili. Taková míra čarodějnictví a dalších
negativních technik, které působí v Americe, to nikde jinde není. Ti guruové museli ze svých zemí odejít, ale v Americe se pěkně
usadili. Z toho důvodu, že ti bhútové jim dávají nápady. Nejde jen o to, že potřebují šoky, ale ti bhútové jim dávají také ty zvrácené
nápady, jak se ničit, takže se ničí. Tyto bhútovské nápady jsou takové, že vidíte, jak člověk vyjde z hospody a spadne. A
bhútovská myšlenka je: „No a co? Zkuste to taky, vy nikdy nespadnete. Půjdete dovnitř, nic se vám nestane. Jste naprosto v
pořádku a konec konců, o nic nejde.“ Nebo jim řeknete: „Toto je špatné, to bychom neměli dělat.“ „No a co, tak jsme špatní.“ To
jsou bhútovské myšlenky, to nejsou lidské myšlenky, takto mluvit nebo toto říkat. Takže všechny tyto lidi přivede zpět na
správnou cestu jedině Višnumája Šakti, nikdo jiný. Nyní si uvědomuji, že lidé se mohou vyléčit jen prostřednictvím Višnumáji.
Višnumája samotná však teď spí, a to díky křesťanství, katolickému náboženství a také díky hinduismu, protože i v hinduismu
existuje představa hříchu: „Zhřešili jste, spáchali jste hřích. Tak dejte brahmínovi hodně peněz a budete spaseni.“ Každé
náboženství má tento nesmysl. Pokud tuto Višnumáju Šakti, která je nyní úplně potlačovaná a v lidských bytostech spí, dokážete
zvednout a říct lidem, aby se z té dřímoty a lenosti dostali, tím že je hodně, ve větší míře, zainteresujete tím, že jim řeknete, že
jsme pro mír, pro světový mír, pro osvobození lidstva, jsme tu proto, abychom zachránili lidi před omyly a zničením. Když zajistíte
větší platformu a budete o těchto věcech mluvit, pomůže vám to. Teď je například velmi přínosné, že jsem byla s Mahátmou
Gándhím, lidé si Mahátmy Gándhího nesmírně váží. Udělala jsem na Mahátmu Gándhího velký dojem, o tom není pochyb. I když
jsem byla ještě dítě, chodil se se Mnou radit. Dokazují to jeho bhadžany. Uspořádal sérii bhadžanů jiným způsobem: začíná
srdcem, mluví o Átma a pak pokračuje od Múladháry nahoru. Myslím, že to je jeden z důkazů toho, že se se Mnou radil.
Každopádně můžete použít jeho jméno a říkat, že Šrí Mátadží dělá to, o čem mluvil Mahátma Gándhí. Mluvil o sarva dharma
savanatma, což znamená, že všechna náboženství zasluhují stejnou úctu a stejné porozumění. Jakmile začnete mluvit takto,
uvidíte, že lidé pochopí, že je za tím nějaké ušlechtilé dědictví, protože všichni chtějí vědět, z jakých knih jsem se učila. Neučila
jsem se nikdy z žádné knihy, to víte velmi dobře. Můžete ale říkat: „Ona byla s ním. A udělala na něj velký dojem. Měli stejné
myšlenky o míru a nenásilí a podobně. Jsou to stejné techniky, které chce používat Ona.“ To je rozhodně pravda. Mahátma
Gándhí byl však velmi zapálený řečník a všichni lidé, kteří ho následovali, byli také velmi zapálení. To bylo něco jiného než:
„Pojďte dál, dejte si s námi čaj.“ Tak se to nevypracuje. Američané opravdu potřebují výzvu, potřebují, aby je ohromil nějaký
zapálený nadšenec. Takže když na to teď půjdete takto - například nedávno jsme měli program v New Yorku, byla tam spousta



černochů a Číňanů, pak také hodně Indů a jen velmi málo bělochů. A běloši, víte, říkali: „Hm, nic jsem necítil!“ Tak v tom případě
musíte říct: „Nic jste necítil?“ „Přesně tak.“ „Pak s vámi určitě něco není v pořádku. Musel jste spáchat nějaké hříchy nebo něco
takového.“ Pak dostanou šok. „Ale to je divné, vy jste to nedostal? To je moc špatné. Něco je s vámi v nepořádku. Měl byste to
získat. Zkuste to získat, víte, tohle je moc špatné. Doufám, že nemáte rakovinu.“ Nebo se můžete zeptat: „Nemáte AIDS?“ „Ne, ne,
ne.“ „Tak co máte za nemoc Jak to že jste to nedostal? Víte, ten černoch i ten Číňan už to mají, jak to, že jste to nedostal vy? Jste
běloch, měl byste to získat jako první.“ Pak se to vypracuje. Přemýšlela jsem, proč jsou ti Američané tak tupí. Protože, víte, jsou
to celkově velmi tupí, nesmírně otupení lidé. Kvůli té rockové hudbě, víte, když ji někomu hrajete, všichni utečou. „Co se to děje?“
Ale to, jak se jim včera líbila ta rapperská hudba - chtěli, abych si to poslechla! Srdce začalo bít v opačném rytmu. Řekla jsem: „Co
se děje?“ Všechno se začalo třást. Seděla jsem na lavičce a celá lavička se třásla. Seděl tam se Mnou Karan a zjistili jsme, že
Karan a všichni takto poskakovali, bylo to jako zemětřesení. Takže tak to je, ti lidé jsou velmi otupělí a ztratili cit, pozbyli cit díky
své takzvané svobodě. To je, jako když půjdete a požádáte býka: „Pojď a sraz mě,“ to je podobné. Udělali všechno proto, aby se
úplně otupili, a toto znecitlivění je možná z alkoholu nebo drog, díky nějaké ženě nebo mnoha manželstvím. Úplně stačí, když se
oženíte nebo vdáte jednou. Když to uděláte pětkrát, stane se z vás, nevím co, nevím, jestli existuje nějaké takové zvíře. Začnete
ale být úplně otupělí. Nejdřív se oženíte, pak se k ní připoutáte, máte děti a koneckonců je toho tolik, co v manželství dělat. A pak
najednou rozvod a vy nic necítíte, nic necítíte. Je to velké znecitlivění, a když jim to řeknete, odpoví: „Ano, já vím, já vím, já vím.“
Ví, ale necítí. Necítí, že dělají něco špatného. Že udělali něco absurdního. A netrpí. Kdokoli jiný by trpěl. Rozvedl se se svou
ženou, normálně by takový muž měl být úplně ztracený. Ale on se místo toho pěkně chlubí: „Víte, už jsem se dvakrát rozvedl a
přichází má třetí žena, můžete se seznámit.“ Žádný pocit hanby, žádný pocit, nic. Oženil jste se, žili jste spolu, byla to vaše žena a
vy k ní pak nic necítíte. Vaše vlastní děti také nemají vůbec žádné city. Samozřejmě, nejsou jako Angličané, kteří své děti
dokonce zabíjejí, takže to s vámi ještě není tak špatné. Ale tady, jak jsem slyšela, se manželé vraždí. A proč? Kvůli lásce. Když
necítí lásku k jednomu manželovi, jak by mohly milovat dalšího manžela? Tomu nerozumím. Láska je kvalitou srdce. Takže tak to
je - celý charakter je znecitlivěný, protože se už nechovají jako lidské bytosti. Chovají se jako - nevím, znovu říkám, jako nevím
kdo, nemají obdoby. Takoví lidé nejsou jen v Americe, je to všude. V Americe je to ale příliš a všechny takové věci vycházejí z
Ameriky. Všechny absurdní názory pocházejí z Ameriky a pak je každý převezme, protože oni vědí, jak zařídit reklamu, vědí, jak to
hodně zpopularizovat. Jednou, když jsem jela lodí, šel kolem jeden z kormidelníků, dal se se Mnou do řeči a řekl Mi, že jeho bratr
je opravdu odporný ďábel. Zeptala jsem se: „Co provedl?“ Řekl mi, že se zmocnil těch čtyř mladíků z Beatles a stal se jejich
manažerem. A on začal s tou hudbou a sehnal nějaké ženy, opil je a zdrogoval, a jakmile uslyšely tu hudbu, začaly ječet, křičet a
šílet. A získalo to velkou popularitu. Normální reakce by byla: „No, to je tedy něco! Když ženy uslyší tu hudbu, šílí, takže na
takovou hudbu nechoďte.“ Ale naopak, hodně lidí začalo chodit. Jak si vysvětlíte takovou reakci? Čím více křičí a piští, tím je to
podle nich úžasnější. Znamená to, že je zatím něco, co se jich dotklo, proč by jinak ječely? To znamená, že když hlupáky něco
chytne, tak je to něco mimořádného a všichni bychom na to měli jít. Jsme také hloupí, tak bychom se také měli účastnit. Můžete
se Mě zeptat: „Matko, jak se do lidí dostane taková hloupost?“ Je to jednoduché, jak jsem vám říkala, použili svoji svobodu do
takové míry, že svou pozornost promarňují při zbytečné zábavě a úplně je to otupí. Jejich pozornost nic necítí. Když svou
pozornost vyšlete ven, reaguje, vrátí se vám s něčím zpátky. Jenže když ji tam budete stále něčím bombardovat, tak to
bombardování zvenčí otupí vaši citlivost. Už necítíte nic, ani připoutanost, nepamatujete si nic z toho, co se děje. Proto si myslím,
že potřebujeme Višnumáju, proto je umístěna na levé straně, protože Višnumája má na starost lidi, kteří začali být úplně bez citu.
Ona je tu, aby vám ten cit dala. Je na levé straně, a když září, dává vám cit a lidé začínají rozumět. Takže jedinou věc, kterou teď
mají, je nějaká mentální představa o tom, že se provinili, to je vše. Je to jen mentální. Když je to mentální představa: „Ach, já se
provinil,“ pak to nepocítíte. Pokud jste, řekněme, šílení... když nejste šílení a někdo vás nazve šílencem, nebudete to cítit. Je to
tak. Takže oni to vůbec necítí. Protože je to vše mentálně přijatá věc a oni jsou necitliví, jejich přístup je: „Nikdo nám teď nemůže
ublížit, tak o co jde?“ A tak bych vás požádala, abyste se do toho plně vložili, s nadšeným zápalem, psali do novin, řekli, co se děje
a jak se věci mají. Píšu teď o tom knihu. Jmenuje se Metamoderní éra. Dokud dokážu být zapálená, budu jim říkat, co je s nimi v
nepořádku. Měli by to vidět, že to vše je špatné a že není třeba dělat z toho něco velkého. Nyní tu máme například AIDS. Myslela
jsem si, že AIDS je probudí. Ale z AIDS je teď mučednictví. Pak tu máme „yuppies“ (úspěšní mladí lidé), říkala jsem si: „Yuppies
začnou trpět nějakou nemocí.“ Oni na to: „Ne, ne, ne, ne, je moc pěkné být yuppies, konec konců, víte, jsou hrdinové, kteří na svůj
yuppie životní styl umřeli.“ Víte, z každé hlouposti udělají něco, co se pak uctívá jako svatozář, takže... a lidé to přijmou. To je na
tom to nejlepší - oni to přijmou! Proto je důležité, abyste byli zapálení a abyste jim v tomto světle ukázali, kdo jsou. Musí se jim to
ukázat. Není to jen malé světýlko Ducha, které jim mnoho ukáže, ale je to opravdové, oslňující, žhnoucí světlo blesku. Takže
dnešní púdža bude speciálně pro vás všechny, abyste si všichni rozvinuli tvořivost v mluveném projevu, a v každém směru jste
jednali s nadšeným zanícením. To je napraví, nic jiného. V tvořivé práci, když něco vytváříme, zpíváme a tak dále. Budete-li nadále



zpívat naším indickým stylem hudbu, která je „vilambit tala“, velmi pomalá „talas“, tak se nikdo neukáže. Jim se bude líbit někdo
jako Ravi Shankar, který pořád jen střídá noty a hraje pořád dokola něco, co je podle indických norem úplně nevědecké, naprosto
nezábavné, neotevírá to srdce. Ale to na ně platí, něco bombastického ve stylu rokenrol, udělat ze hry na sitár rokenrol nebo ještě
něco horšího. Neznám ten nový, ten nejnovější... nevím, co to je. Takže, další věc je, že vidíte, jak se snaží lidi šokovat. Také se
snaží lidi šokovat, protože ví, že jsou také jako my. Například jdete na trh a potkáte někoho, jehož kalhoty jsou - ani to nejsou
kalhoty, jen tak napůl - roztrhané na nesprávných místech, jen aby lidi šokovali. Lidé tady... alespoň tady se očekává, v Americe
se očekává, že budete dbát na pěkné a slušné oblečení. Neměli byste být oblečeni neslušně. To je to, co chtějí. Zjistíte však, že
využijí jakékoli možnosti oblékat se šokujícím způsobem. Například budou mít jednu část vlasů bílou. Cokoli, úplně cokoli, jen
aby šokovali ostatní. Aby je šokovali a upoutali jejich pozornost. A co tím získáte? Nic. Utratíte spoustu peněz, jen abyste
upoutali pozornost druhých, ale co získáte? Ta pozornost vám nic nedá, nic vám nezaplatí, nijak vás neodmění. Je to jen činnost
bez radosti. Všechny tyto věci kazí jejich pozornost, ničí ji do takové míry, že jsou z nich lidé bez citu. Nemají v sobě už žádné
city. A pak, to nejhorší, co se jim stalo, je, že začali být nesmírně zaměření na peníze. Peníze jsou druhou stránkou Sarasvatí.
Sarasvatí se liší od Lakšmí, Lakšmí a Sarasvatí nikdy nejdou ruku v ruce. To je důvod, proč když se rozběhnou za Lakšmí a příliš
se honí za penězi, dostanou šoky. Protože najednou zjistíte, že padly akcie na burze. Najednou je tu recese, váš obchod krachuje
a někdo, kdo byl velice bohatý, je najednou chudák. To vše je práce Sarasvatí. Když je někdo příliš v Sarasvatí, příliš mnoho čte, je
to velmi ctižádostivý umělec, snaží se zastínit jiné umělce a podobně, takový člověk dostane odměnu od Lakšmí - jeho věci se
nikdy neprodají, nikdy nedostane peníze, bude hladovět. Tyto dvě věci se vyrovnají jen v Hamse, nebo můžeme říci, že se
vyrovnají, když jste sahadžajogín. Takže toho musíte dosáhnout a dát to do rovnováhy, abyste měli požehnání jak od Sarasvatí,
tak od Lakšmí. Kříží se však jen na úrovni Hamsy a na úrovni Višudhi. Takže co musíme udělat, abychom nastolili rovnováhu - ať
už vyděláváme nebo děláme cokoli, neměli bychom to dělat průměrně. Měli bychom to dělat dynamicky, se zápalem. Tyto dvě
věci by se měly propojit na úrovni Višudhi. Řekněme, že budete mluvit o Sahadža józe na přednášce zapáleně, když se však
obléknete jako hippie nebo jako někdo, koho pustili z vězení, nikdo vás nebude brát vážně. Ale když budete správně oblečeni,
budete vypadat reprezentativně a váš přednes bude dobrý a budete mluvit plamenně, všichni vám budou naslouchat. Takže
tento princip Lakšmí tatvy je třeba využít, s převahou principu Sarasvatí. Dalším požehnáním Sarasvatí je, že můžete mít znalosti
o Sahadža józe. Viděla jsem hodně žen, zejména v Sahadža józe, jsou sahadžajogínky, mají vibrace, všechno je, jak má být, ale
nevědí, co je Sahadža jóga. Ony nevědí, co jsou tyto čakry. Nevědí, jak vycházejí vibrace. Dnešní přednáška je, řekla bych,
poměrně komplikovaná, pokud ji pozorně sledujete. Musíte si ji poslechnout alespoň čtyřikrát, pětkrát, abyste pochopili, musíte
si dělat poznámky. Není to snadné, protože to, jak vám to říkám, je příjemné, je to docela zábavné, ale za tou zábavou je hluboké
vědění. Neviděla jsem, že by mnoho sahadžajogínek sedělo a dělalo si poznámky, aby věděly, co Matka říká, jaké nám dává
poznání o různých věcech. Pro ně Sahadža jóga znamená být milé a vařit dobrá jídla, pomáhat sahadžajogínům, nosit pěkná sárí
a pěkné oblečení na púdže, chodit na púdže a podobně a tím to končí. Takže pro ně je opravdu velmi důležité, aby poznaly, co je
Sahadža jóga. Musí poslouchat Mé přednášky, sednout si, pěkně si je prostudovat a pochopit je. Muži jsou jiní. Dělají všechnu
vnější práci, chodí na návštěvy, všímají si a tak dále. Co se týče vztahů, co se týče jejich emoční stránky, jsou lhostejní. Proto je
Sahadža jóga u mužů jiná, než Sahadža jóga žen. Zejména ve Francii se od sebe velmi vzdálili. Ženy jsou na jedné straně a muži
na druhé. Představte si, že v Sahadža józe máme takový nesmysl. Pak jsme ale přišli na to, kdo to dělá, a zvládli jsme to. Spravilo
se to a teď je to lepší. Ženy ale musejí Sahadža jógu znát, neznamená to však, že by se měly s muži hádat nebo si myslet, že vědí
všechno, co vědí muži. Je to však velmi běžné, viděla jsem, že muži a ženy mají k Sahadža józe odlišný postoj. Jedni jsou
extrovertní a druzí introvertní. V Sahadža józe však není mezi mužem a ženou žádný rozdíl, co se týče znalostí o Sahadža józe.
Sama jsem žena a tolik toho vím, proč by tedy ženy neměly vědět, co je Sahadža jóga. A tak všechny ženy, které jsou tu, a ženy
všude musí vědět, co je Sahadža jóga. Konec konců, podívejte se na Višnumáju - je to žena a je to síla, která pracuje.
Brahmadéva nepracuje. Všechny věci stvořil, protože má sílu Sarasvatí, jinak by nemohl stvořit nic. Vše tedy dělá ta síla a ta síla
je žena, když ale ta síla neví, co je Sahadža jóga, jak to vypracuje? Takže ženy, ačkoli mají děti, Já vím - musí se starat o
domácnost, o kuchyni - ale je takové potěšení, taková radost číst o Sahadža józe, porozumět jí a poznat ji. Vím samozřejmě, že
některé ženy čtou. Neříkám, že ne. Je jich však velmi málo a ty jsou velmi rozumné, velmi rozumné. Takže takto rozumím
dnešnímu setkání v tomto přírodním prostředí, v tomto přírodním prostředí, kde jsme požehnáni prací Brahmadévy a Sarasvatí a
kde můžeme cítit kapacitu těchto Božstev a to, do jaké míry tvoří. Příroda je absolutně sjednocená s Božským. Jen co jsem
přijela, příroda okamžitě věděla, že jsem tu. Sama od sebe začala konat. Nemusela jsem jim dělat žádnou přednášku, nemuseli
vykonat púdžu, nic takového. Věděli, co dělám. Když jsem přijela do Los Angeles, bylo to totéž. Všude, kam přijedu, příroda ví, co
je třeba udělat. „Matka je nyní ve městě, co uděláme?“ A udělají to. Problém s lidskými bytostmi je tedy v tom, že jsem připustila,
abyste se různě radili: „Tak dobře, udělejte to a to.“ Řekla bych ale, že by se to mělo dít spontánně, protože nyní jsme jedno.



Stejně tak jako je se Mnou zajedno příroda, jste se Mnou sjednoceni i vy. To by se mělo začít dít, až budete opravdu do Sahadža
jógy úplně vtaženi, až se jí úplně odevzdáte, jedině pak se to stane. Nechť vám Bůh všem žehná.
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Šrí Hanumana púdža, 31/08/1990, Schwetzingen, Německo,

Dnes jsme sem přišli, abychom udělali púdžu ke Šrí Hanumanovi. Šrí Hanuman je velká osobnost v naší bytosti. Probíhá od
Svádhištány až do vašeho mozku. Dává všechnu nezbytnou pomoc při našem plánování do budoucnosti, nebo když se
zabýváme rozumovou činností. Vede nás a chrání. Jak víte, Německo je zemí, kde jsou lidé velice aktivní, velmi pravostranní a
příliš využívají svůj mozek a také jsou velmi zaměřeni na přístroje. Je velmi udivující, že božstvo, jakým je Šrí Hanuman, které je
věčným dítětem - protože byl jako opice, měl hlavu opice, když už ne slona - takže byl věčným dítětem a byl používán k tomu, aby
řídil pravou stranu lidských bytostí. Bylo Mu řečeno: "Musíš řídit Slunce." Pro začátek musí ovládat Slunce, aby Slunce v lidech,
pokud je ho příliš, tak se ho musí snažit ovládat a ochlazovat nebo zmírňovat. Takže - byl koneckonců dítětem, takže jakmile se
narodil, když zjistil, že se musí starat o Slunce, řekl si: "Proč ho nesníst?" Takže vyběhl po těle Viráty a snědl Súrju. Pak Mu museli
říct: "Ne, ne, ne, ne, musíš ho ovládat. Nemusíš si ho dávat do svého žaludku!" - protože si myslel, že bude Slunce řídit
jednodušeji, když ho bude mít ve svém žaludku. Takže krása Jeho osobnosti spočívá v tom, že je dítětem. A dítě, které se chová
jako Šrí Hanuman, musí ovládat pravou stranu například u pravostranné matky nebo pravostranného otce. Pravostranní lidé
obvykle nemají děti. Jsou-li příliš pravostranní, pak i když mají děti, děti je nemají rády, protože nemají na děti čas, jsou na děti
stále velmi přísní, křičí na ně, nevědí, jak s dětmi zacházet. Nebo jsou příliš shovívaví, protože si stále myslí: "Já jsem toto nikdy
neměl, tak to dám dítěti." Takže tento extrémní typ lidí, pravostranných lidí, má tohoto Hanumana, který není nikým jiným než
dítětem. Plane přáním, velmi dychtí dělat něco pro Šrí Rámu.

Šrí Ráma je osobnost, která je naprosto vyrovnaná. Sokrates jej charakterizoval jako blahosklonného krále. Takže potřeboval mít
u sebe neustále někoho, kdo by pracoval, zastupoval Ho a pomáhal Mu, můžeme říct - jako tajemník. A Šrí Hanuman byl stvořen
pro tento účel. Byl takovým pomocníkem Šrí Rámy; chci říct, že ho ani tak nemůžete nazvat. Můžeme říct, že byl takovým sluhou
Šrí Rámy - ale dokonce ani sluha nemá tak velikou oddanost vůči svému pánovi. Můžeme říct jako pes nebo kůň, ale to také není
ono - taková oddanost Šrí Rámovi, že během dospívání dostal "nau" - devět "siddhi", "navadha siddhi". Dostal devět "siddhi"
(vlastností). Tyto vlastnosti spočívaly v tom, že se mohl zvětšit, mohl se stát tak těžkým, že Ho nikdo nemohl zvednout; mohl se
stát tak "sukšma", že Ho nikdo nemohl uvidět, mohl se stát tak jemným, že Ho nikdo nemohl uvidět. Dostal devět "siddhi". Takže
člověka, který je přespříliš pravostranný, ovládá pomocí těchto devíti "siddhi". Jak bude kontrolovat člověka, který žije velmi
hekticky? Bude ovládat jeho pohyb, postaví ho do takové situace, že musí snížit tempo. Velmi zatíží jeho nohy, takže nebude
moct tolik dělat. Nebo velmi zatíží jeho ruce, takže člověk jimi nebude moct tolik pracovat. Takže může způsobit ohromnou
letargickou tíhu člověku, který je přespříliš pravostranný. Získal ještě jednu velmi zajímavou vlastnost, a to, že může prodloužit -
nemá mnoho zbraní, má jen palici v ruce - a může prodloužit svůj ocas do libovolné délky a s jeho pomocí se dokáže s lidmi
vypořádat, nemusí používat své ruce. I když sedí zde, může ovinout ocas kolem čehokoliv. Když se Mu zachce, může ze svého
ocasu udělat horu a sednout si na ni. Má všechny opičí triky, jak jim říkáte, a všechny tyto věci má ve svém nitru, aby ovládal
člověka, který je přespříliš pravostranný. Pak může létat. Nemá žádná křídla, ale jednoduše létá. To znamená, že se může
zvětšovat do takové míry, že váha vzduchu, který vytěsní, je mnohem větší, než je Jeho vlastní váha - je to stejný princip, jako
objevil Archimédes, znáte-li Archimédův zákon - že se stává tak velikým, že Jeho tělo začíná plavat vzduchem, jako loď, můžete
říct. A může létat vzduchem a když létá vzduchem, může předávat zprávy od jednoho k druhému, prostřednictvím éteru. Jemnost
éteru je pod vedením Šrí Hanumana. On je ten, kdo vládne, je Pánem tohoto éteru, jemnosti éteru, nebo řekněme, je příčinou
éteru, a prostřednictvím něho komunikuje. Všechna komunikace, se kterou se setkáte - jako například uvnitř sebe máme žlázy s
vnitřní sekrecí, které používá hypofýza, žlázy s vnitřní sekrecí, existují díky pohybu Hanumana, protože On dokáže přejít do
"nirákar", může přejít do beztvarého stavu. Také spojení, které používáme, například máme amplión, ale i televizi, rozhlas a
všechny tyto věci. Když něco chytáme z éteru, všechno jsou to požehnání Hanumana a jsou k dispozici lidem, kteří jsou
pravostranní. Pouze pravostranní lidé objevují tyto věci týkající se prostoru - jako bezdrátový telefon nebo další věci - také máme
telegraf, pro který nepoužíváme žádné dráty. Takže bez jakéhokoliv spojení to zvládne prostřednictvím éteru.

Takže všechna spojení éterem byla uskutečněna tímto velkým inženýrem, Šrí Hanumanem. A je to tak dokonalé, tak perfektní, že
to nemůžete napadnout a nenajdete v tom žádné chyby. Možná vaše přístroje nejsou v pořádku, ale co se týče Jeho éterické
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práce, je dokonalá. Objevili to vědci a myslí si, že je to v přírodě, ale nikdy si nepomysleli: "Jak je to možné?" Říkáme, že něco je v
éteru, ale jak je to přijímáno na druhém konci? Berou to jako samozřejmost, že tady něco řekneme, nebo vysíláme něco v televizi
a je to vidět na druhé straně. Ale oni nikdy ani nepomysleli nebo po tom nepátrali, jak je to, jakým způsobem se to děje. A toto je
práce Šrí Hanumana, který vytvořil tak nádhernou síť, a prostřednictvím této sítě všechny tyto věci fungují. Takže na pravé straně
dokonce dostáváme vibrace v molekulách, jak víte, máme molekuly jako oxid siřičitý, máte-li síru, má dva kyslíky a kyslík takto
pulzuje. Existuje asymetrický a symetrický typ vibrací, všichni byste o tom měli vědět. Takže kým jsou všechny tyto symetrické a
asymetrické vibrace vytvořeny? Nikdo to nechce zjistit, nikdo na to nechce přijít, protože konec konců v atomu... představte si, v
molekule, tak hluboko - kdo tu práci dělá? Šrí Hanuman svými jemnými metodami. Má ještě jedno významné siddhi, které
nazýváme anima. Anima, anu - "anu" znamená molekula a to znamená, že může vstoupit do molekuly, - nebo "renu", to je atom.
Může vstoupit do molekuly nebo do atomu. Mnoho vědců si myslí, že molekuly objevili až v současné době. Tak tomu není,
protože už v našich nejstarších písmech jsou popisy animy, anu a renu. Takže už tam je to popsáno. Nuže, kdekoliv zjistíte, že
fungují elektromagnetické síly, je to díky požehnání Šrí Hanumana. On je tím, kdo vytváří elektromagnetické síly. Takže
zjišťujeme, že Ganéša má magnetickou sílu uvnitř sebe - je magnetem, má magnetickou sílu, pak můžeme říct, že
elektromagnetická síla je Hanumanovou silou, z hmotného hlediska. Ale On se zvedá od hmoty do mozku. Takže se zvedá od
Svádhištány do mozku a v mozku také vytváří vzájemná propojení mezi různými částmi našeho mozku. Takže kolik nám toho
dává. Můžeme říct, že jestliže nám Ganéša dává moudrost, pak On nám dává sílu myslet. Také nás chrání, abychom nemysleli na
špatné věci.

To znamená, že jestliže nám Ganéša dává moudrost, pak Šrí Hanuman nám dává svědomí. Doufám, že rozumíte tomu rozdílu.
Moudrost znamená, že nepotřebujete tolik své svědomí, protože jste moudří, víte, co je dobré, co je špatné. Ale svědomí je
potřeba pro povahy, které musí být ovládány prostřednictvím Šrí Hanumana, což je v lidské bytosti svědomí. Toto svědomí,
kterým je Šrí Hanuman, je Jeho jemnou formou, která nám dává - v sanskrtu to nazýváme "satasat vivekabuddhi", "sat" znamená
pravda, "asat" znamená nepravda, a "viveka" znamená rozlišování a "buddhi" znamená inteligenci. Takže rozumovou schopnost
rozlišovat mezi pravdou a nepravdou nám dává Šrí Hanuman. Když v Sahadža józe řekneme, že Ganéša je ten, kdo nám dává - je
adhjakša, což znamená, že je - říkám mu rektor univerzity. Je tím, kdo nám dává titul, "Prošel jsi touto čakrou, touto a touto." A
pomáhá nám zjistit, v jakém jsme stavu. Takže Ganéša nám dává, řekněme, nirvičára samádhí, což můžeme označit jako
bezmyšlenkové vědomí, a nirvikalpa samádhí (vědomí bez pochybností). Dává nám toto všechno a také nám dává radost. Ale
pochopení, že toto je dobré, toto je pro naše dobro, rozumové pochopení, to přichází od Šrí Hanumana. Je to pro západní lidi
velmi důležité, protože to musí být rozumové, jinak tomu neporozumí. Pokud to není rozumové, nemohou přejít k abstraktnímu.
Musí to být rozumové. Takže rozumové pochopení, jestli je něco dobré nebo špatné, nám dává Šrí Hanuman. Bez Něho, dokonce
i kdybyste se stali světcem, - samozřejmě, že jste světci a budete se těšit svatostí; ale to, jestli je tato svatost k tomu, abyste žili v
Himalájích, nebo jestli je k tomu, abyste šli mezi lidi a dávali jim realizaci - všechno toto prohlédnutí, toto vivékabuddhi, všechno
toto prohlédnutí, všechno toto rozlišování, všechno vedení, všechnu ochranu nám dává Šrí Hanuman. Německo je zemí, která je
velmi, řekla bych, esencí pravé strany; a protože je takovou esencí pravé strany, tak je důležité, aby zde byl tento ochránce pravé
strany uctívaný. Ale v celé této vivékabuddhi, v tomto rozlišování, On ví jednu věc, že je naprosto podřízený Šrí Rámovi. Kdo je Šrí
Ráma? Šrí Ráma je dobrotivý král. Pracuje pro blaho. A sám Šrí Ráma je oficiálním králem, můžeme říct, jako sankóča, chci říct,
že v angličtině se to tak dobře nevysvětluje, ale Šrí Ráma je takový, že nebude sám sebe prosazovat. Drží se v pozadí. Je velice
vyrovnaný, je velice vyrovnaným člověkem. Takže Šrí Hanuman je, víte, vždy velice dychtivý pracovat pro Šrí Rámu, neustále.
Když Šrí Ráma řekne: "Dobře, jdi a dones..." řekl Mu: "Jdi a dones... sandžívani," což je bylina, která byla potřeba k uzdravení
Lakšmana - šel tam a přinesl s sebou celou horu: "Tady je." Je takovou osobností, že ji přinesl - je to Jeho dětské chování. A to
rozlišování je takové, že: "Jestliže Šrí Ráma o něco požádal, ať je to cokoliv, udělám to." Takže je to vztah, řekla bych, jako mistra
a jeho žáka. Ale dokonce víc než to, kdy je tento žák jako ponížený služebník, naprosto oddaný Bohu, naprosto oddaný Bohu a
jeho nejdůležitějším úkolem je odevzdání se.

Chápejte, toto odevzdání se samo ukazuje, že všichni pravostranní lidé jsou odevzdaní Bohu, ne svým šéfům. Většinou jsou
všichni pravostranní lidé velice oddaní svým šéfům, své práci, někdy jsou oddaní také svým ženám. Ale oni se podřizují špatným
lidem, nemají žádnou soudnost. Vždycky zjistíte, že nemají žádnou soudnost. Ale pokud přijmete Hanumanovu pomoc, pak vám
řekne, že musíte být oddaní Bohu Všemohoucímu a nikomu jinému, nebo svému guruovi, jako byl Ráma. Jinak nemáte být
oddaní nikomu jinému. A pak jste volným ptákem a máte všech devět sil uvnitř sebe. Celá Hanumanova práce je dát vám protilék
na vaši přehnanou aktivitu, protilék na vaše přílišné přemýšlení, protilék na vaše ego. To, jak ničí lidské ego bylo velmi hezky



ukázáno, když spálil celou Lanku - což bylo hlavní město Rávany - a to, jak si z něj udělal legraci. Protože z kohokoliv, kdo je
egoistický, si člověk musí udělat legraci, pak bude v pořádku. Když Ho Rávana poprvé uviděl, řekl: "Kdo jsi, opice?" On k němu jen
přistrčil ocas a pošimral ho na nose. Takže On je tím, kdo si dělá z egoistických lidí legraci. Pokud se vás někdo egoistický snaží
trápit, On je tím, který si z něho udělá takovou legraci, že budete překvapení, jak ten člověk vyskočí, rozpadne se a rozbije si svoji
korunku. Takže Hanumanova práce je chránit vás před egoistickými lidmi. A také ochraňuje egoistické lidi tím, že jim dá lekci -
jako například Saddámovi. V případě Saddáma jsem jen požádala Hanumana, aby to udělal, protože jsem věděla, že to udělá.
Přivedl Saddáma do tak zvláštní situace, že nevěděl, co má dělat, nevěděl, jak pokračovat. Protože dejme tomu, že si řekne:
"Dobře, budu válčit," pak celý Irák bude zničen a on sám bude zničen, Kuvajt bude zničen, všechen benzín bude zničen. Každý
bude mít problém. Ale co on? Taky tu nebude. Protože budou-li muset Američani bojovat, přijdou a budou bojovat v jeho zemi.
Nebudou bojovat v Americe a on nepůjde do Ameriky, aby s nimi bojoval. Může zemřít pár Američanů. Takže nyní, také v tomto
Saddámově mozku pracuje Hanuman a říká mu: "Teď se podívej, pane, pokud uděláš to, stane se toto." Pracuje v hlavách všech
politiků, všech těchto egoistických lidí. A oni pak jsou někdy šokováni, někdy změní svůj politický postoj, změní názor a takto to
zvládají.

Další ohromnou Hanumanovou vlastností je, že je jakýmsi druhem rozhodčího soudce - nutí lidi vzájemně se potkávat. Dva
egoistické lidi přinutí, aby se potkali, a pak vytvoří takovou situaci, že se spřátelí a umírní. Takže celá Jeho osobnost uvnitř nás
působí tak, abychom uviděli své ego a rozpoznali, že: "Ach, to pracuje moje ego." A pak se stali dětsky upřímní a sladcí, veselí a
šťastní. Vždy má taneční náladu, neustále tančí. A vždycky se sklání před Rámou a neustále chce plnit přání Šrí Rámy. Takže
jestliže Ganéša stojí za mnou, Hanuman stojí tady u mých nohou, je tam. Stejným způsobem, jestliže se Německo - Philip se mě
ptal - jestliže Německo bude jako Hanuman, pak co to bude za dynamickou sílu, stanou-li se takto připraveni sloužit. A
Hanumanova úslužná povaha se táhne až do takové míry, že - jak znáte příběh Síty, když Mu dala náhrdelník, ale On ho nenosil,
protože uvnitř nebyl Ráma. Jednou Síta cítila, že je po celý čas v Její blízkosti a jistým způsobem Ji připravuje o soukromí. Tak
řekla: "Můžeš tu být jen kvůli jedné práci. Nemusíš dělat všechno." Dělával pro Šrí Rámu všechno. Řekla: "Měl bys tu být pro jednu
práci. Vyber si, cokoliv chceš dělat." Řekl: "Jen bych si přál být se Šrí Rámou, abych, kdykoliv kýchne, mohl lusknout prsty." Víte, v
Indii, když kýchneme, musíme udělat toto; protože abychom při kýchnutí, zabránili vyjít ven všem negativitám. Takže pokud
kýchneme, děláme toto. Nebo když jste ospalí a zívnete, tak většinou děláme totéž. Takže řekl: "Kdykoliv zívne, jen mi dovol toto
udělat..." ...nazýváme to čutki, nevím, jak tomu říkáte, čutki... "Dovol mi udělat toto." Síta si řekla: "Je to jen velmi malá práce,
tento chlapík pak bude z dohledu." Tak On tam stál. Tak řekla: "Nuže, proč tu stojíš?" "Čekám na to. Tak jak bych mohl jít?"
Dovolila Mu to, připustila: "Dobře, dělej tuto práci." Teď to nemůže vzít zpět, protože Mu to dovolila. Takže tam po celý čas takto
stojí, jen aby pro Šrí Rámu lusknul prsty. Chci říct, to nejsladší na celé věci je, že je po celou dobu, každou minutu, připraven
sloužit, je pozorný, je tam.

Také v Sahadža józe mám s vámi vztah jako guru, jako Matka a já nevím - neohraničitelný. Ale přesto o těchto dvou vztazích
víme, že jsem vaše Matka a jsem váš guru. Jako guru se starám především o to, abyste se naučili všechno o Sahadža józe, měli
byste se stát experty na Sahadža jógu a měli byste se sami stát guruy. To je moje jediná starost. Ale k tomu je potřeba naprostá
odevzdanost. "Islám" znamená odevzdanost. Takže se musíte odevzdat. Pouze pokud se odevzdáte, tak se můžete naučit,
jakým způsobem zacházet se Sahadža jógou. Dokonce i toto odevzdání se je uskutečněno Šrí Hanumanem. Je tím, kdo vás učí,
jak se odevzdat nebo vás přinutí se odevzdat, protože egoističtí lidé se neodevzdávají. Tak nastrčí nějaké překážky, nějaké
zázraky nebo nějaké triky, díky kterým se žák odevzdá svému guruovi. Jinak by se neodevzdal, odevzdání pokládá za obtížné. A
síla, která ho přinutí odevzdat se guruovi, je také silou Hanumana. Takže nejenže je On sám odevzdaný, ale nutí i ostatní, aby se
odevzdali. Je to kvůli egu, že se nemůžete odevzdat, takže On je tím, kdo bojuje s vaším egem, potlačuje ho a nutí vás odevzdat
se. Takže v Jeho vlastním projevu, řekla bych, že to, co ukazuje, je velmi krásná oblast pravé strany. Pokud to má být naprostá
radost, měli byste být naprosto odevzdaní svému guruovi, jako byste byli sluhou tohoto gurua. Cokoliv máte pro gurua udělat,
musíte to udělat. Samozřejmě musíte vědět, že váš guru vám musí dát realizaci, přinejmenším, jinak to není guru. Ale kdokoliv
vám dal realizaci, musíte mu být tak oddaní, že byste měli být jako sluha, nestydět se za to. Například někdy, víte, cestuji,
řekněme, létám letadlem a někdy si nemůžu obout boty, protože mám oteklé nohy. Takže si normálně vezmu boty do ruky a jdu.
Ale viděla jsem sahadžajogíny, jak vzali Mé boty a nesli je a nestyděli se za to. Byli prostě hrdí, že nesou Moje boty. Takže člověk
by měl být hrdý, že dělá všechny ty věci, že máte možnost dělat všechny ty věci pro svého gurua a že jste odevzdaní svému
guruovi.



Staráte se pouze o to, jak můžete posloužit guruovi, jak můžete potěšit gurua a jak byste mohli být guruovi blíž. Neznamená to
fyzickou blízkost, je to druh souznění, souladu. Dokonce i ti, kteří jsou daleko, Mě mohou cítit ve svém srdci. A tak to je, že tuto
sílu musíme získat od Šrí Hanumana. Také je tím, kdo chrání všechna božstva. Ochraňuje. Existuje rozdíl mezi Šrí Ganéšou a
Jím. Šrí Ganéša dává sílu, šakti, ale ten, kdo chrání, je Šrí Hanuman. Když byl Šrí Krišna vozatajem Ardžuny, tak na vršku kočáru
seděl Hanuman, ne Šrí Ganéša. Seděl tam Hanuman a staral se o Něj. Obdobně, když se sám Šrí Višnu stal Šrí Rámou, tak se o
Něj musel starat. Je andělem, jak víte - podle křesťanů, měli bychom říct, podle Bible, je andělem, kterému říkali Gabriel. Gabriel je
ten, kdo přinesl zprávu Marii, protože On je vždycky poslem. A je překvapivé, že slova, která použil, byla "Immaculata Salve" - což
je Mé jméno. Mé jméno je Nirmala, což znamená "Immaculata", a příjmení je Salve. Řekl Jí tato slova. A také dnes jsem byla
překvapená, když mi předávali dárek, protože objevili čajovou a jídelní soupravu, která se jmenuje "Maria". Takže Marie měla za
svého života dost co do činění s Hanumanem. Což znamená, že Marie je Mahálakšmí. Mahálakšmí se stala Sítou, pak Rádhou. A
Hanuman tam musel být, aby Jí sloužil. A proto se někdy lidé ptají: "Matko, jak jsi věděla? Matko, jak jsi to poznala? Matko, jak jsi
poslala zprávu? Matko, jak jsi to vypracovala?" Dovedete si to představit? Toto je Hanumanův bolehlav - On dělá toto vše. Cokoliv
mi projde myslí, prostě se toho ujme a je to hotovo. Protože, jak jsem vám řekla, celá Jeho organizace je tak dobře naplánovaná;
všechny tyto zprávy, odkud přicházejí? Mnoho lidí říká: "Matko, jen jsem se k Tobě modlil." Jeden muž měl velmi nemocnou
matku a šel ji navštívit. A ona zrovna umírala na rakovinu. Řekl: "Nevěděl jsem, co dělat, tak jsem se jen k Tobě modlil - Matko,
prosím, zachraň moji matku." Upřímnost toho člověka, hloubku toho člověka jako sahadžajogína Hanuman zná. Ví, jaká je
hodnota tohoto člověka. A okamžitě, budete překvapeni, během tří dní žena, která umírala, byla zachráněna. Byla v pořádku.
Přivezl ji do Bombaje a doktor řekl, že žádnou rakovinu nemá. Mnoho věcí, které označujete za zázrak, dělá Šrí Hanuman. Je tím,
kdo dělá zázraky. Také dělá zázraky, aby ukázal, jak jste hloupí, jak jste pošetilí, protože On je na pravé straně, takže jde na stranu
ega. S egem se lidská bytost vždycky stává hloupou - to je, myslím, nevyhnutelné. S egem se stáváte tak hloupí: "Ó, co je na
tom?" A proto je tolik lidí, co dělají tak hloupé věci, a my nemůžeme pochopit, proč to dělají. Říkají: "Co je na tom špatného?"

Špatné je to, že to Hanuman nemá rád a pak se to obrátí. Když se chovají hloupě, vrátí se jim to a pak poznají, že udělali dost
velkou chybu nebo že to bylo celé hloupé. Ale někdy to může být nesmírně, neobyčejně obtížné, vrátit to zpět; například nemoci,
jak je nazývám "snobské" nemoci, které jsou nyní nevyléčitelné, protože Hanuman odebral elektromagnetickou sílu těmto lidem a
nefunguje to, není tam spojení s vaší vědomou myslí. Takže vaše vědomá mysl nemůže pracovat, prostě se vypne. Pouze pokud
tito lidé uctívají Hanumana, se stejnou oddaností, pak možná mohou být zachráněni. Ale není snadné, o něčem tyto hloupé
snoby přesvědčit. Říkají: "Nejsme věřící. Tak co?" Tak co - zemřete, co jiného? Je to jediný způsob života, který vám zbyl a vy
děláte toto. Existuje mnoho aspektů Šrí Hanumana, o kterých bych vám mohla povídat, ale například - Jeho tělo je, tak jako
Šivovo, pokryto gheru. To, co nazýváte gheru je druh... Víte, co je gheru, je to červeně zbarvený kámen, který je velmi, velice horký.
A řekněme při nachlazení někdy dostanete vyrážku, pak když to potřete gheru, vyrážka se spraví. Nebo někdy díky badhám
získáte jistý druh kožních nemocí, které jsou léčitelné pomocí gheru; protože je velmi horké, tak vás zklidní. Naopak Šrí Ganéša je
pokryt oxidem olova, červeným oxidem olova, který je velmi chladný. Oxid olova je velmi studený. Když se ho dotknete, uvidíte, že
je velice studený. Tedy tento oxid olova se používá na pokrytí celého Jeho těla, je k tomu, aby vyrovnával horkost, kterou má
nebo ten účinek, jaký na Něj má horkost. V sanskrtu to nazýváme sindhura a také v maráthi nebo v hindi se to jmenuje sindhura.
Museli zjistit, že toto je ta barva, takže je štěstí, že jsem dostala ve Vídni toto sárí - velmi se mi hodí pro tuto příležitost. Takže On
je vždycky pokrytý touto barvou, touto tzv. barvou sindhur. A oxid olova, ačkoliv říkají, že způsobuje rakovinu, lidé říkají, že oxid
olova může způsobovat rakovinu, ale oxid olova je velmi chladný, může vás natolik ochladit, že se můžete dostat na levou stranu.
Rakovina je psychosomatická nemoc a toto může být důvod, může to být příčina - velmi vzdálená, můžeme říct, která vám
způsobuje rakovinu. Protože pokud je to příliš chladné, jdete na levou stranu, na levé straně můžete chytnout viry, díky kterým se
můžete dostat do problémů. Takže ten stejný oxid olova je v pořádku pro lidi, kteří jsou příliš pravostranní. Pro ně, pokud je dán
na jejich Ádžňu, tak je to zklidní, zchladí se. Je pro ně velmi dobré, aby si to dávali na Ádžňu, aby je to zchladilo. Zmírní se jejich
hněv, zmírní se jejich vztek, je to velmi dobrá věc.

Takže On je tím, kdo léčí náš hněv, je tím, kdo léčí naši ukvapenost, naši překotnost, naši útočnost. Je tím, kdo to dělá. Trikem
vyzrál na Hitlera. Jak? Hitler používal Šrí Ganéšu jako symbol, takže svastika byla vytvořená ve směru hodinových ručiček. Pak si
z něj Hanuman udělal legraci. Postaral se o to, aby šablonu, kterou používali na vytvoření svastiky - On způsobil, že si řekli:
"Použijeme ji z druhé strany." Jakmile ji použili z druhé strany - je to Hanumanův trik, který jsem mu poradila, ale chci říct, že
takto na ně vyzrál, a oni začali používat Ganéšu z opačné strany. Toho stejného Ganéšu, se kterým si Šrí Hanuman dělal starosti,



jak Ho bude moct předčít, protože On je prvorozený, a jak by tedy mohl jít nad Něj. A On je božstvo, zatímco Hanuman je anděl.
Takže jakmile se povedla tato finta, oba dva dohromady Hitlerovi znemožnili zvítězit. Takto se odehrála tato finta. Takže existují
všechny tyto malé, malinké triky. Vzpomínám si, že jsme měli jednou v Německu púdžu. Německo je zemí, kde Hanuman tyto
triky často hraje, protože, jak jsem vám řekla, oni Ho potřebují nejvíc. Takže v Německu byla púdža a během púdže svastiku
omylem otočili - omylem. Neviděla jsem to. Normálně se velmi pozorně dívám, ale, nevím proč, ten den jsem to neviděla, musel
to být taky Hanumanův trik. A když jsem to uviděla, řekla jsem: "Ó, Bože, kde to teď udeří? Kde to teď bude pracovat? Kterou zemi
to zasáhne?" Nezasáhlo to Německo, ale Anglii. Protože jsem v Anglii tak tvrdě pracovala a jim byla Sahadža jóga tak lhostejná,
byli vůči ní tak neteční, že je to tam prostě zasáhlo. Takže On je ten, kdo přichází jako přívalový déšť, nebo může přijít jako velmi
rychlá smršť a zničit věci. Takže On všechny tyto věci vypracovává prostřednictvím svých elektromagnetických sil. Takže
veškerá hmota je pod Jeho nadvládou. Veškerá hmota je pod Jeho nadvládou a On je tím, kdo pro vás vytváří déšť, kdo pro vás
vytváří slunce, vytváří pro vás vánek. Je tím, kdo vytváří všechny tyto věci, jen abychom měli náležitou púdžu, abychom měli
patřičné setkání, všechno tak krásně vypracovává. A nikdo dokonce ani neví, že je to Šrí Hanuman, kdo to udělal. Měli bychom Šrí
Hanumanovi neustále děkovat.

Pro dnešek, myslím, když mám o Něm mluvit, mohla bych celé hodiny. Ale jednu věc musím říct, že je to takové požehnání, že
máme v tomto zámku púdžu ke Šrí Hanumanovi. Protože On byl vždycky velice majestátným božstvem nebo andělem a v místě,
které je tak majestátní a všechno je tu překrásně vytvořené, se Mu to bude líbit. Není člověkem typu sanjásin, není asketický.
Obyčejně jsou pravostranní lidé asketičtí, vytvářejí strohou architekturu, všechno budou mít jednoduché. Nejraději by si oholili
nos, pokud by to šlo, až na tvář. Takže rozumějte, zrovna naopak, Hanuman to nedělá. Hanuman má rád krásu, má rád zdobnost
a dělá lidi neasketickými, takže vám dává tento druh věcí. Ale mnoho lidí, kteří uctívají Hanumana, stále říkají, že ženy by si
neměly chodit pro daršan k Hanumanovi, protože Hanuman je brahmačárí - je tím, který nechce, aby Ho viděly ženy, protože není
zcela oblečený. Má na sobě velice málo oblečení, takže nechce, aby Ho viděly ženy. Ale ženy si myslí, že je prostě dítětem, pak je
to totéž. Ale myslím, že lidé nemají tuto představu, že je dítětem. Co to znamená pro dítě, kolik na sobě má nebo nemá oblečení?
A navíc, je opicí a opice nenosí oblečení. Takže cokoliv má na sobě, je postačující a ani nepocítíte, že by byl nějakým způsobem
obnažený, jen vidíte Jeho sladkou podobu, tak sladkou podobu. Přála bych si, abyste někdy měli i Jeho fotografii tak, jako máte
fotografii Šrí Ganéši. Pak si Ho skutečně zamilujete, je tak sladký. A ačkoliv je tak obrovský a rozložitý a ačkoliv má nehty, ale
když laská Moje nohy, zatáhne své nehty, je tak jemný, neobyčejně jemný a velice krásně laská Mé nohy. Viděla jsem, jakým
způsobem se vším zachází, neobyčejně jemně. A cítím, že nyní se Němci stávají velice jemnými v zacházení s věcmi, v zacházení
s lidmi. Tato změna přichází a myslím si, že je to Hanumanovo požehnání. Nechť vám Bůh žehná.

Takže dneska nemusíme dělat Ganéša púdžu, ačkoli jednou můžete Má chodidla omýt s nějakou písní; protože před každou
púdžou se musí udělat Ganéša púdža, ale nemusí to být až tak detailní. Jen - kde je Barbara? Požádej ji, aby donesla teplou vodu
v láhvi, protože Mě Ganéša ochlazuje, a Hanuman mě ochlazuje naprosto. Je to Hanuman, víte, který Mě naprosto zchlazuje tady
na zádech, a jen se podívejte, jaký sem přišel chlad, když o Něm mluvím. Toto je dárek z Ruska a tady, podívejte, barva
Hanumana je přesně jako Moje sárí. A toto je Hanuman - Gabriel, jen si to představte, toto je ruská lidová pověst, takže Rusové
vědí, že nosíval oblečení této barvy - jen si to představte. A sedí na koni a také je řečeno, že je to Gabriel, kdo Mohamedovi
Sáhibovi řekl o sedmi... ...dal Mohamedu Sáhibovi koně, aby viděl sedm nebes. Ano, vidět Boha Všemohoucího v Jeho velikosti,
což je sedm čaker, tak mu ho Hanuman dal. To je správně. Protože Mohamed Sáhib byl na levé straně, měl Čandra Ma, tak to dal
Jemu. Je to nádherný kousek. Měli byste to dát tam... Ale je to vyrobeno v Německu, vyrobeno v Německu.
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Šrí Mahákálí púdža, Le Raincy ášrám, Francie, 12.09.1990 V Belgii jsme měli púdžu k Bhairavovi a teď jsem si myslela, udělejme
dnes púdžu k Mahákálí, protože včerejší zkušenost, zážitek z minulé noci, byl dílem Mahákálí. Má vždy dvojakou roli. Je ve dvou
extrémech. Na jedné straně je plná radosti, je dárkyní radosti, je velmi šťastná, když vidí, že Její následovníci jsou radostní.
Radost je Její vlastní charakterový rys, je to Její energie. Včera jste museli žasnout, když jste viděli tolik francouzských žen
středního věku se usmívat a smát se. Nikdy jsem je neviděla se usmívat! Je velice překvapivé, jak šťastné byly. Je to energie
Mahákálí, která vám dává veškerou radost po realizaci, radost, kterou si navzájem užíváte. To vše jsou vlastnosti Mahákálí, a
když budou číst jména Mahákálí, dozvíte se, jak se Její síly projevují v Sahadža józe a jak vám to všem pomohlo nasát oceány
radosti. Na začátku vám musím říct jednu věc. Když děláte púdžu k Mahákálí, musíte ve svém nitru cítit radost a radovat se z
ostatních sahadžajogínů. Když to necítíte, znamená to, že jste ještě nevyrostli a máte stále nějaký problém. Možná se svými
rodiči nebo se svými dětmi, možná se svojí rodinou, se svojí zemí. Ať je to cokoliv, existuje nějaký druh podmíněnosti, který
působí a bere vám radost. Růst v Sahadža józe je velmi důležitý, což lidé nechápou, i když žijí v ášrámech. Nechápou, že musíte
být kolektivní. Pokud nebudete kolektivní, postupně budete vyhozeni. Můžeme říct, že síla Mahákálí má sedm strun. A tyhle
struny jsou na to, aby vás vyhodily ven do oblastí podvědomí. Jako u sitáru. Viděli jste, že kvůli rezonanci jsou tam i další struny.
Takže pokud se pohybujete ven z kolektivu, je to samotná Mahákálí - Ona vás ovládne a začne vás vyhazovat ven. Pomalu,
pomaličku, do oblastí podvědomí a tam prostě zmizíte. A to je místo, kde vznikají všechny možné problémy. Viděla jsem, že se to
děje v každé zemi, protože lidé nechodí na kolektivní meditace. O Francii mám stejné zprávy. A myslím si, že lidé, kteří nerostou,
budou vyhozeni. Sahadža jóga, jak víte, má dvojí účinek, stejně jako má dvojí účinek Mahákálí. Je nesmírně láskyplná, plná
radosti, plná štěstí, a zároveň je to Ona, která je nesmírně krutá a rozzlobená. To Ona zabila všechny démony a ty lidi, kteří se
snaží dělat zlo. Takže pokud vás to vyhodí na levou stranu, dokážete si představit, že pak můžete dostat jakoukoliv levostrannou
nemoc. Začněme tímto. Nemoci od Muládháry jsou nejhorší. Dostanete nemoc, jako je třeba „myelitis“. Museli jste slyšet o
fyzické dysfunkci způsobené svalovou degenerací. Všechny svalové degenerace jsou způsobeny tímto problémem. Tomu je
proto třeba se za každou cenu vyhnout. Pokud však nejste v kolektivu, pokud nechápete kolektivitu a pokud jste mimo kolektiv,
budete překvapeni, jak se negativní síly spojí a vytáhnou vás ven. To je jedna z věcí, které se dějí, takže buďte velmi opatrní a
nevyhýbejte se kolektivním programům. Další problém s Mahákálí je ten, že je to Ona, kdo vám dává city k vaší ženě, vašemu
manželovi. Ona vám je dává! Zde je stejný problém, pokud jsou oba dva v pořádku, je v pořádku i Ona. Ale jestliže zjistí, že
některý z nich schází z cesty, vyhodí ho ven, ven, ven. A partner, pokud je k němu přilepený, bude vyhozen také. Takže tato
záležitost se zamilováním se tento nesmysl, který tu máte, je, že "padnete do lásky"… Ale ten výraz je správný, protože opravdu
„upadnete“ do lásky. Nastane pád. Co se to vlastně děje, když začínáte "padat do lásky"? Jedná se o jistý druh iluze – „máje“
Mahákálí a vy se prostě šíleně zamilujete, vaše ego se nějak nafoukne, nebo máte jakési určité představy o své manželce. A pak
si pomyslíte: „Tahle je pro mě ta pravá!" V těchto případech se mohou stát dvě věci. Buď kvůli své ženě úplně zbloudíte, nebo
kvůli manželovi, kterého zbožňujete a obdivujete a jste vyřízení. Tím chci říci, že z vaší osobnosti se stane ruina. Anebo - další
věc, která je ještě závažnější než tohle - že se navždy rozejdete a budete jeden druhého nenávidět. Proto se říká, že je to vztah
lásky a nenávisti. Jak může být láska nenávistí? Stává se to však díky oné kvality Bohyně, že na jedné straně je nesmírně
láskyplná, nesmírně laskavá a nesmírně něžná. Jde až po určitou hranici a pak vás hodí na druhou stranu. Proto v těchto krajích,
kde se lidé obvykle „zamilovávají", si nevezmou nikoho, pokud se nezamilují. V tom také překračují všechny maryády. V
zamilovanosti si vezmou někoho, kdo je již ženatý, která je vdaná nebo ve vztahu s někým, kdo ještě není rozvedený. Nebo spolu
mají svatby ve stejné domácnosti nebo tak. Dělají všechno možné! Stará žena se provdá za mladého muže nebo starý muž si
vezme mladou ženu. Takové nesmyslné věci bez maryád! A nedrží pohromadě, nemají žádné maryády. Uzavřít manželství
znamená vytvořit maryády, maryády vašeho chování. A tohle je maryáda, kvůli které, když ji nedodržujete, vstupuje do hry
Mahákálí. Takže v první řadě musíme být kolektivní. Ti, kteří nechodí na kolektivní programy, kteří se nezúčastňují kolektivních
programů… Možná si myslíte, že nechcete přijít kvůli tomu či onomu. Už jsem vám také vysvětlovala, že byste neměli mluvit.
Pusťte si můj proslov. Je tolik kazet, které jste nikdy předtím neslyšeli. Nechte je poslouchat moji nahrávku, pak meditovat, pak
udělejte ártí a skončíte. Protože tyhle nahrávky je třeba poslouchat znovu a znovu. Ti, kteří mají otázky ohledně pásků, mohouo
tom hovořit ještě před sledováním nahrávky. Je to velmi dobrá věc a funguje to. V Indii nikdo nemluví. Jen pustí mou kazetu
nebo ukážou moje video. Pak mají jen meditaci a ártí. Konec. Pak už nikdo nemluví. Ale než začnou, mluví o problémech nebo
diskutují o něčem, co jim nebylo jasné na předchozím programu. Nejste zde totiž proto, abyste si někoho vzali nebo se do
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někoho zamilovali. Nejste zde, abyste následovali nějakou ženu, protože je to vaše manželka nějakého muže, protože je to váš
manžel. V předchozích životech jste měli tolik manželů a manželek! Přišli jste sem však kvůli svému růstu. Pokud jste sem přišli
kvůli svému vzestupu, musíte si dávat pozor: „Jak funguje moje mysl?" Řekněme, že povím, že máte vést dobrý manželský život.
Samozřejmě, že říkám, že byste měli vést dobrý manželský život, ale ne na úkor toho, že se připravíte o svůj růst! Lidem se to
stává. A přišli jsme takhle, řekla bych, o celé město! Taková hloupost posedne lidi! Takže dávejte pozor, abyste nesešli z cesty.
Nepřišli jste sem jen kvůli šťastnému manželskému životu, šťastný manželský život je jen jeden krok. Pokud vás však tento krok
odvádí od skutečné cesty vašeho růstu, je lepší být opatrný. Musíme také pochopit, že nevinnost znamená čistotu, čistotu
myšlenek, jak jsem vám včera vysvětlovala. Doufám, že jste pochopili význam čistoty. Evropané by měli začít chápat čistotu
mnohem více. Velmi důležité. Hlavně Francouzi, protože celá společnost trpí. Společnost může být čistá pouze tehdy, pokud je
čistý rodinný život. Nejen to, ale i vaše vztahy mají být čisté. Například mi bylo řečeno, že se někdo zamiloval v Ganapatipule.
Chci říct, že jdete na pouť! Jako byste si měli koupit sárí a skončili s mýdlem na holení. Tak je to ztřeštěné! Přijedete do
Ganapatipule kvůli čemu? Jedete tam pro svůj růst, je to pouť. Ale nikdy jsem neslyšela, že by se někdo zamiloval do někoho na
pouti a bude se ženit. Tohoto bhúta zamilovávání se musíme v Sahadža józe vzdát. Je to jedno z největších břemen. A musíme
pochopit, že čistota znamená cudnost. Nevinnost znamená cudnost, ne jen tělesnou. I duševní cudnost. Musíte být mentálně
cudní. Když nejste mentálně cudní, nemůžete růst. Ve skutečnosti je to na Západě více mentální než tělesné, to je fakt. A proto
jejich mozky přestanou fungovat a myslí, že jsou teď jako brambory. Protože pokud si stále něco mentálně představujete a
zahráváte si a pracujete na tom takovým způsobem, bude to strašně nebezpečné, protože je to všechno jen představa, nemá to
nic společného se skutečností. Čím více se noříte do takové absurdity, tím více se vzdalujete od reality. To však v žádném
případě neznamená, že byste měli být suchaři. A v žádném případě to neznamená, že byste měli zanedbávat svoje povinnosti.
Tohle to neznamená. Jak jsem říkala, míza … Jak jsem říkala, míza ve stromě stoupá, potom čistí, vyživuje každou část rostliny
odděleně, odlišným způsobem, tak jako je máma mámou, otec je otcem, sestra je sestrou, bratr je bratrem. Vztah bratra a sestry
se nemůže změnit na vztah manžela a manželky! Jak by mohl? To, co se teď děje, je, že existuje velký zmatek v myslích a
způsobil nám nesmírné problémy. Míza vyživí všechno a vrátí se zpět. Nenaváže se na něco: „Ó, to je moje manželka, takže
nejdůležitější priorita je moje manželka.“ Protože, jak jsem říkala, rodinný život musí být samozřejmě v pořádku, musíte se starat
o svůj rodinný život. Jenže to neznamená, že necháte všeho ostatního, to neznamená, že by měl váš růst skončit. Nemůže to
znamenat! Nejste jako obyčejní lidé, jste světci. A pro světce je hlavní věcí jejich růst, ne jejich rodinný život, ne jejich materiální
statky, nic. Ani jejich děti, jen jejich růst. Když povyrostou oni, všechno povyroste s nimi. Dále by mělo existovat chápání toho, co
je cudnost. Získáte ho velmi snadno, pokud rostete. Je to začarovaný kruh. Je to takový začarovaný kruh! Takže v první řadě
získejte svoji realizaci. Dobře. Potom musíte vědět, že Kundaliní jako taková je šakti Mahákálí, protože je prapůvodní. Šakti
Mahákálí je prapůvodní síla v nás. A je to Kundaliní, ona je šakti Mahákálí. A zůstává ve vás jako panna, to znamená, že je
čistotou. Má silu čistit. Všechno toto se odehraje, když dostanete realizaci. Začne ve vás projevovat všemi svými nádhernými
aspekty. Nuže ten, který tu posuzuje, je Šrí Ganéša. Lidé však nechápou, co je nevinnost. Sedí tam Šrí Ganéša a On je ten, co
vládne celé Muládháře. Dokonce sedí nad svojí Matkou, protože je tam jako strážce. A On je ten, kdo řekne, zda může vystoupit
nebo ne. Pokud On nedá svolení, nemůže stoupat. Takže Šrí Ganéša uděluje cosi „OK“ pro růst: „Dobře, můžeš stoupat.“ A
zastaví všechnu svoji práci. Viděli jste mě sedět celé hodiny. Nemusím jít ani jen do koupelny, ani nikam jinam, protože Ganéša
přeruší všechnu svoji práci. Teď se stará jen o váš růst a v každé čakře ověřuje vaši čistotu a potom se vás adekvátně k tomu
Kundaliní snaží vyčistit. Když se to však dostane na mentální úroveň… V mentální úrovni jsou všechny tyto ubohé představy o
romantice nesmyslné. Minule jsem byla překvapená, bylo tam děvče, které mělo problémy s manželem, mělo problém dát po
svatbě manželovi najevo svoje city. Před svatbou byla v pořádku. Řekla jsem jí tedy: „Přečti si nějakou knihu, kde se popisuje
romantický vztah manžela a manželky.“ Odpověděla: „Neexistuje taková kniha, o které bych věděla.“ Tak jsem požádala jednoho
profesora, aby hledal. Odpověděl: „Neexistuje taková kniha.“ V Sahadža józe začíná romantika po svatbě, ale rovněž v rámci
maryád. Nikoliv na úkor Sahadža jógy, ne na úkor vašeho růstu. Na Západě tedy máte všechny tyto představy, vím, že jste v
tomto velmi podmínění. Řekněme si tedy: „Uvidíme, konec konců se teď jedná o "samajačár", musíme je všemožně podpořit.“
Vybereme tedy lidi, všechno uděláme. Je to všechno práce Mahákálí, protože musíte pracovat na základě vibrací. Je to všechno
práce Mahákálí. A po svatbě také některá manželství selžou. Důvodem je, že nevědí, jaký je smysl jejich manželství. Takže
prvořadé na Mahákálí je, že je čistotou. Úplnou čistotou. A pokud tuto čistotu nedokážeme do sebe nasát, nemůžeme být
sahadžajogíny. Dále mysl… Je natolik podmíněná, já vím! Naše děti na tom budou o mnoho lépe, protože nebudou mít tolik
podmíněností, jako máme my. Mnoha problémům je tak možné se vyhnout, pokud budete skutečně čistými lidmi! V jiné
společnosti, ve které se pohybujeme, vídávám, že se nikdo nezdá být v bezpečí! Něčí manželka uteče s něčím manželem, něčí
dcera uteče s něčím otcem, někdo uteče… mladík uteče s něčí mámou. Další den tam najdete jiné dva, že jsou tam jako manželé.



Nebo je to někdy takové směšné, že nemůžete uvěřit, jak je to možné. A všichni jsou v ohrožení. Muž přijde domů, zjistí, že jeho
žena utekla s jiným mužem, nebo muž jde do práce a uteče s jinou ženou. Takže je to Ona, Ona vám dává stav "stithi". Stithi
znamená upevnění. Bez řádného upevnění ve své čistotě, nikoliv ve svém romantickém životě, nemůžete stoupat. Jako když
vyrábíme letadlo, musíme ho nejprve zpevnit. Správně se to opraví a vyřeší tak, že když jde do vzduchu, aby všechny jeho části
neodletěly pryč i s cestujícími. Stejným způsobem, když stoupáme, Šrí Ganéša udělá to, že jednoduše úplně zastaví aktivitu
vylučování a nastartuje vzestup. Dělají svou práci řádně, navzdory tomu, že byli uráženi, byli přehlíženi, chovali jsme se k nim
špatně, ať už jsme udělali cokoliv, oni dělají řádně svoji práci. Vidíme že, tolik lidí dostává svoji realizaci. Ale co s tím děláme? Ani
neumíme být kolektivní, Nejsme schopni se účastnit kolektivních věcí. A podívejte se na ně, jak oni jsou velkorysí, jsou extrémně
kolektivní, jsou extrémně kolektivní, do té míry, že za předpokladu, že někdo uctívá Šrí Krišnu, srdce této osoby se zablokuje.
Proč? Protože musíte také uctívat Šivu. Jsou tak kolektivní a tolik propojení se mnou! Oni jsou všichni kolektivní. Stejně i vy jste
dévové, i vy musíte být kolektivní. Jakmile se stanete kolektivními, všechny ty nesmyslné věci se rozplynou. Všechny ty představy
se rozplynou. Nestanete se kolektivními, protože jste se nezbavili všech těchto věcí nebo se bojíte zbavit se jich. Takže vězme,
co je náš cíl. Náš cíl je duchovně růst. A co pro nás dělá síla Mahákálí? Ona vám prostřednictvím Kundaliní dává váš duchovný
růst. Čistí vás. Dává vám všechny síly. Stále vás chrání. Dává vám radost. Ale co pro ni děláte vy? Její jediné přání je: „Moje děti
by měli být jako světci. Měli by mít překrásné vlastnosti světce, ne se zamilovat do každé ženy, každého muže.“ Toho ne, je taký
tuctový, víte? A především mentálně… Chci říci, pokud je poškozená Sahasrára, jak může Sahadža jóga fungovat? Celá hra je
založená na Sahasráře. A tato čistota by se měla projevovat. Prostřednictvím sebe změníte svět, prostřednictvím nikoho jiného.
Jsou to sahadžajogíni, kteří ho změní. Teď si vezměte štědrost. Dokonce i moje tělo je tak štědré! Včera přišla jedna paní,
myslím, že měla velmi špatná játra. Sešla po schodech a moje játra začala pumpovat vibrace! Hrůza, měla velmi špatná játra.
Přestože brala drogy ona, chci říct, ona brala drogy a všechno možné, trpěla jsem kvůli těm játrům já. Nepřemýšlela jsem nad
tím: „Chudák Matka, přišla přesto, že tolik trpěla." Prostě pro tu ženu začala pumpovat. Taková je štědrá! I oni sami jsou tak
štědří v tom, jak vás obdařují požehnáními, jak těžce pracují, jak pobíhají kolem. Co jim dáváme? Dávají nám radost, starají se o
nás, starají se o naše děti, starají se o všechno. Zařizují všechno. Co tedy děláme my pro ně? Slyšela jsem také, že lidé
nepomáhají, když se plakátuje. Velmi málo lidí přijde. Je to velmi nevděčné, velmi nevděčné vůči nim. Všechna božstva jsou
přítomna, když máte kolektivní programy a kupodivu jsou staří sahadžajogíni svéhlavější než noví. Je to překvapivé. Přestávají jít
s dobou nebo co? Kristus řekl: „První budou poslední." Doufám, že se to nestane. Vypěstují si jakousi sebedůvěru: „Ó, my jsme
zkušení sahadžajogíni!„ V Londýně jsme měli hrozné následky takového smýšlení: „My jsme zkušení! Budeme dělat, co chceme!
Možná budeme chodit do kolektivu nebo ne." Jistý druh ega! Prosím, buďte opatrní! Kristus jasně řekl: „První budou poslední." A
viděla jsem jich tolik tímto způsobem odcházet. Ani nevím, jak se ocitli venku. Tak hloupým způsobem, nepředstavitelně pro
nikoho! Jako jeden pán v Itálii. Byl zkušeným sahadžajogínem. Prostě vstal a řekl: „Jsem Mahá Mátádží!" Všichni se na něj začali
dívat: „Co tím myslíš?" Jsem Mahá Mátádží! A já sám budu všechno tohle dělat!" Řekli tedy: „Dobře, tak jdeme pryč z ašramu."
„Ne, ne, ne, nedokážu řídit ašram, já jdu pryč." A odešel, bydlel s jednou paní, co se nechala přemluvit proti mně a dostala
rakovinu a zemřela. V kolektivu máte vy nějaký problém, někdo jiný má jiný problém. Prostě se vypracují, vykompenzuje se to.
Když jeden prst odříznou, je nanic. Nebo nehet, který vyberou, je nanic, odumře. Tak organizujeme svou duchovní smrt a nevím
co jiného ještě v konečném důsledku. A pak přijdou zpátky: „Matko, mám teď ten problém, tak jsem přišel zpátky. Byl jsem mimo
Sahadža jógu tři roky." Řekla jsem: „Co myslíš pod tím, mimo Sahadža jógu?" „Nebyl jsem na žádném kolektivním programu." Já
přemýšlím o kolektivu celého světa. To je moje vize. A pokud nedokážou být kolektivní sahadžajogíni, kdo bude kolektivní? Kdo
naplní mou vizi? Takže vy všichni, kteří se nazýváte sahadžajogíny, musíte chodit na programy. A druhá věc je, že se objevil malý
problém se štědrostí lidí. Samozřejmě, to je také charakterový rys Mahálakšmí: Je velmi štědrá. A když jste štědří v dávání
vibrací, v péči o lidi a podobně, pak pracuje Mahálakšmí princip. Ale Mahálakšmí nedá peníze lidem, kteří jsou lakomí. Nikdy jim
je nedá. Mohou mít peníze v bance, ale nikdy se z nich neumí těšit. Pokud je to tedy nutné, lidé musí dát peníze na Sahadža jógu.
Já jsem dávala hodně peněz od samého začátku. Ti, co jsou dávní sahadžajogíni, vědí, kolik jsem byla schopná zaplatit. Ale teď
rosteme a každý musí vědět, že musíme platit. Koneckonců je to naše zodpovědnost. Kde utratíme své peníze? Na co? Chci říct,
že moje rodina má pocit, že ať utrácím jakékoliv peníze na Sahadža jógu, je to to nejlepší. Dostanou „punjas“ (zásluhy), to je pro
ně to nejlepší. Jen díky punjas dostanete více bohatství, zdraví a prosperity. Když nemáte punjas, nemůžete to získat. Přijde to a
odejde. Vypaří se to do vzduchu. Byla jsem tedy překvapená, že lidé nejsou štědří. Musíme vědět, že jsme lidé, kteří jsou na tom
mnohem lépe, než mnozí jiní. Například lidé z východního bloku nejsou zrovna teď ohledně peněz na tom tak dobře. Neříkám, že
jim musíme pomáhat, ale musíme si promyslet: „Můžeme jim poslat něco jako dar? Můžeme pro ně něco udělat?" Hmota má
hodnotu, což je opět síla Mahákálí. Je to síla Mahákálí, že hmota je nositelem lásky, jejím projevem. Tolikrát jsem viděla, jak mi
velmi něžně něco dali. Chci říct, že si opravdu nic neberu a nic nepotřebuji. Ale některé věci, které jsou projevem velkého zájmu,



velkého pochopení, velké lásky. Jak vyjádříte svou lásku lidem, kteří jsou tak daleko? Jen zkuste, zkuste dávat. Snažte se dávat
pro Sahadža jógu a budete žasnout nad tím, jak to bude působit. Pokud jde o kolektivitu, musíte vědět, že Šrí Bhairava, Šrí
Hanumán a Šrí Ganéša, všechny tyto tři principy v nás musí vykonávat paralelní práci. Nepřekážejí jeden druhému. Když však jde
o pomoc, udělají všechno, není mezi nimi hádka, žádné hádky mezi nimi. Ne. Pokud Bhairava potřebuje Hanumána, On je tam.
Pokud Bhairava potřebuje Hanumánu, On je tam. Se všemi činy. Tato kolektivita se vyvine jedině pochopením jednoho - jak
významnou práci dnes děláme. Lidé si to neuvědomují. Myslí si, že je to jen tak mimochodem. Viděli jste ve válce, jak lidé bojují, i
když mají strach, že zemřou. Dříve nebyl ani nikdo ve vojsku placen. Ale šli a bojovali, možná pro svou zemi, pro něco. Spojili se v
boji, dovolili, aby byli zabiti, pomáhali si navzájem. Dělali to. A všechny ty kvality jsou tady, když chceme někoho nenávidět! Ale
když chceme někoho milovat, proč bychom neměli napomoci, aby se tyto kvality v nás projevily? Tohle jsou kvality Šrí Mahákálí,
protože ona je expert ve válečných záležitostech. Ona je ta, která lidi sjednotí, Ona je ta, která je přiměje bojovat, protože se jedná
o přání. Nejde jim přitom o nic, jen o přání něco udělat a pak se spojí a Mahásarasvatí jim pomůže konat. Ale první je velmi silné
přání. Takže v nás musí být velmi, velmi silné přání, že tady musíme být pro emancipaci celého světa. My jsme ti lidé, my jsme
výjimeční lidé, my jsme základna. Nic není důležitější než to, aby byla naše osobnost zcela zasvěcena Sahadža józe. Toto přání
musí být extrémně silné a velmi čisté. Ti, kteří si to opravdu přejí, dostanou realizaci takto, dosáhnou své hloubky takto a radují
se ze sahadža práce, neustále se radují, není pro ně nic důležitějšího. Jak říkáme, existuje takové úsloví: „Pokud dostanete na pití
vodu z Gangy, proč byste měli brát vodu ze špinavých řek?" Veškerá pozornost je tedy na té straně. Veškerou radost, kterou vám
přinese romantika, "láska" apod. se stane ničím oproti Ní, protože tohle je niránanda. Jen radost. V manželství vidíte, žei
manželka řekne tohle, řekne tamto.. Všechno to je jen návyk. Žádná radost. V různých centrech se různě těšíte, všechny dává
Mahákálí. Ale největší z nich, kterou jste dostali po realizaci, je niránanda. Toho stavu musíte dosáhnout, stavu niránandy. Pokud
jste ve stavu niránandy, pak se všechna jiná potěšení a radosti stanou ničím.. Tolik lidí v Indii mi říkalo, že měli moc rádi kriket.
Říkali: „Matko, teď už se nedíváme na kriket." Zeptala jsem se: „Proč?" „Protože už v něm není žádné potěšení. Víš, nějak se to
potěšení vytratilo." Jinak Indové šílí kvůli kriketu! Dokonce i pokud jdou do lesa, budou poslouchat vysílání kriketu. Je to hra, co
hrají Angličané, které tak moc nezajímá, ale Indy ano. A když se jich teď zeptáte, řeknou: „Ne, teď nás nezajímá." Tolik lidí, co jsou
zvyklí číst sedm, osm výtisků novin, řeklo: „Nikdy nečteme noviny. Nikdy tam nejsou dobré zprávy. Hotovo." I tak si poradí.
Protože středem zájmu vaší pozornosti je teď Sahadža jóga, jen Sahadža jóga vám dává radost. Rádi se setkáváte se
sahadžajogíny, musíte být se sahadžajogíny. V Anglii jsme měli púdžu. Pršelo. Šrí Ganéša púdža byla poměrně plná vibrací.
Nikoho netrápilo, že začalo pršet do stanu, který postavili. Nikoho to netrápilo: „Dobře, protéká voda. Ať odteče tudy, sedneme si
na opačnou stranu." Každý se přizpůsobil, protože prvořadé bylo mít radost. Za žádnou cenu nechtěli přijít o radost. A trvalo to
celou noc. Někdo se bál, protože někdo pohrozil, že přijede policie. Uspala jsem i policii a člověk, který to měl nahlásit, také spal.
A tak jsme se radovali celou noc. Jenže ta radost nemůže ve vašem nitru vzniknout, pokud nemáte čistotu mysli, niránandu.
Nemůžete získat ani jiné radosti z jiných věcí, z jiných čaker. Jak přijít k čistotě? Jen rozvíjením bezmyšlenkového vědomí a
díváním se na věci bez přemýšlení. K tomu musíme být kolektivní! Pokud jste kolektivní, jsem tam. Kdekoliv jste kolektivně,
kamkoliv se sejdete, jsem tam. A nic mě neudělá šťastnější, než když se doslechnu, že se všichni účastníte tohoto programu.
Budete překvapeni, že máme v Austrálii tolik center. V každém, v každém městě. Všichni se ale účastní kolektivních programů,
protože vědí, že kolektivita je vyživující oceán. Je to nejjednodušší věc, kterou musíte dělat, jenže bhúti jsou ještě mnohem více
kolektivní. Mnohem kolektivnější. Bhúti dokážou zajít tak daleko v bratříčkování! Budete se divit. Ve Francii byla jedna paní, byla
to stará paní a její dcera byla v Sahadža józe. Úplně se zbláznila, chci říct, byla absolutně zabhútovaná, a tak ji dcera dala do
domova pro staré lidi. A v domově pro staré lidi jenom věděla, jak jít v neděli do kostela. Zvykla si obléknout se a jít do kostela.
To byla jediná věc, kterou dělala "při smyslech". Dala ji tedy tam. Byl tam kostel. A řekla mi tohle. Její dcera mi řekla: „Je to velmi
udivující, že všichni ráno vstanou, řádně se obléknou a jdou do kostela. A uvnitř kostela jsou hroby lidí, co zemřeli, těch
polobláznů a nenormálních starých lidí." Jinak ani nevěděli, jak si obléknout šaty, nevěděli, jak jíst, nevěděli nic. Ale když přišlo na
to jít do kostela, na to zabhútované místo, kde byli ti bhúti, všichni si zvykli ráno vstát, patřičně se obléknout a jít do kostela,
sednout si, zpívat církevní písně a jít zpátky. Jako posednutí. Takové bratrstvo bhútů je tam! Jakmile přijde jeden bhút… Jeden
bhút přišel nedávno z Austrálie. Teď shromažďuje kolem sebe všechny bhúty. Přijel do Puny, tam shromáždil všechny bhúty,
okamžitě. Pak přišel sem a shromažďuje ty bhúty. Lidé se s ním spřátelí. Přesně můžete rozpoznat, kteří jsou bhúti, jednoduše -
že vidíte sedět bhúta a toho, kdo sedí vedle toho člověka. Přitahuje je jako magnet. Přestože magnet je kvalita Mahákálí. Bhúti
mě znají lépe, než mne může znát kdokoliv jiný, protože znají mou minulost. Jsou v minulosti a vědí, kdo má bhúty a jak se
navzájem přitahovat. A jak zapůsobit na zabhútovanou osobu. Proto musí existovat pozitivní kolektivita. Jenže když jde o
pozitivitu, nestanou se kolektivními. Všichni ti, kteří se nestanou kolektivními, přejdou postupně do bratrstva bhútů. Protože dnes
mluvíme o Mahákálí, je to Ona, která ví všechno, co se bhútů týče. Má je na starosti, chci říct. Je Paní všech těchto bhútů, zná je,



dohlíží na ně a kontroluje je. Pokud ale chce sahadžajogín jít do této sféry, co má Ona dělat? Zavřela je na jedné straně, jenže
sahadžajogíni tam chtějí jít. Vejdou zadními dvířky. Co můžete dělat? Samozřejmě, Ona ochraňuje, nechce, aby tam někdo šel.
Prostě drží bhúty mimo a řekla jim, aby nechodili na tuto stranu. Jenže sahadžajogíni tam jdou. Říkali to. Za těchto okolností se
Sahadža jóga dostala velmi daleko, opravdu velmi daleko v tolika dalších zemích. Ve Francii jste to včera viděli, jak Matčina
Ánanda šakti působila na lidi. Bylo nádherné to vidět. Všichni přišli ke mně a byli celí rozesmátí… Nikdy jsem neviděla žádnou
francouzskou ženu v tom věku se smát! Nikdy! Nemožné. Ani kdybyste je lechtali, ani když je ujistíte, že se jedná o vtip, tak se
nezasmějí. Nikdy jsem neviděla jejich zuby. Včera se rozzářily tváře tolika z nich! Bylo to něco tak zázračného! Tato Anandita
šakti Mahákálí působila včera tak nádherně a vy jste lidé, kteří je teď budou vést nebo je svedou na scestí. Pokud se stanete, vy
všichni se stanete, vyššími osobnostmi, pokud se všichni stanete kolektivními a pokud se stanete štědrými a pokud se stanete
naprosto čistými, řeknou: „Podívejte se na ty lidi, jak nádherně vypadají!" Už vypadáte velmi krásně, vaše tváře září, ale to
všechno pomine. A důsledky pomíjivosti nejsou tak jednoduché. Buďte tedy opatrní. Já vám samozřejmě žehnám všemi
kvalitami Bhairavy, protože je největším stoupencem Mahákálí. A je to On, kdo běhá nahoru a dolů, od rána do večera, neustále,
obzvláště v noci, pracuje tak těžce, když zabíjí hrozné rákšasy apod. a dosahuje takových výsledků! My všichni se k němu
musíme přidat a dát to do pořádku. Nechť vám Bůh žehná!
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Projev k jogínům o dětech 21/09/1990, Girving Ašrám, Švýcarsko Takže se tu pohybuje mnoho lovců, kteří se snaží získat pižmo,
a hledají a hledají kabara. Takže si opatrujte tohoto jelínka, který je nevinností. Nevinnost dětí je nyní pod palbou a útok na
nevinnost je nyní tak obrovský, že se musíte starat a dávat na své vlastní děti pozor. Harane znamená jelen kabar, jelen kabar je
malinké zvíře, takže se o ně musíte starat, pečovat o ně. Přesný překlad je - udržovat je čisté a v bezpečí. Možná jednou přijde
čas, kdy se vám váš vlastní dech bude zdát jako něco cizího, jako kdybyste nebyli sami sebou, ale cizincem, a proto se musíte
držet jeden druhého za ruce, protože je velká tma. Velmi pěkné poselství pro všechny sahadžajogíny. Toto člověk musí pochopit,
že musí chápat svého lídra. Dnes jsem tady chtěla mluvit ke kolektivitě, o tom, co se stalo ve Švýcarsku, o Arneauovi, který tu byl
a který šel moc doprava a tak dále. V důsledku toho se Švýcaři, myslím, dali na druhou stranu. Je to takový pocit, že Arneau byl...
je tu, myslím, tlak na nového lídra, který je velmi dobrý člověk a je velmi dobrý. Takže když budete dělat tlaky, nic se nevypracuje.
Takže si pamatujte, že máte poslouchat svého lídra, dokud s tím něco neudělám Já. Dokonce i za Arneauem jsem plně stála ale
jakmile přestal být dobrým lídrem, odvolala jsem ho. Takže nikdo by neměl zpochybňovat lídra, jinak zde nemohou být žádní Mí
představitelé - nic nemůže proudit. Je to jako když úplně zastavíte tok Kundaliní. Nemějte námitky vůči vašim lídrům. Vidím, že
tady je to velké, vidím to velmi zřetelně, že v lidech se zvedá velká Ádžňa. Lidé si budují Ádžni a děje se to, protože si řeknou: "O,
to byl Arneau, on udělal to ..." "A nyní Mathias." "Mathias je určitě taky takový, vždyť je to představitel." Jinak to nejde. Musíte
přijmout jeho autoritu. Jestliže nepřijmete jeho autoritu, zablokuje se vám Ádžňa a stanete se velmi pravostrannými. Buďte
nanejvýš opatrní. Všímám si, že Ádžňa ve Švýcarsku je dost vysoko a musím vám říct, musím vás varovat - buďte rozumní. Celá
má energie proudí přes lídra, dokud to nezastaví. Já jsem zde, abych se postarala o to, co bude dál. Vy se musíte naučit, jak se
odevzdat. Jinak půjde vaše ego příliš nahoru a jsem si jistá, že jestli takto budete pokračovat, že se stanete jeden vedle druhého
egoistickými. Studovala jsem, proč je ego na Západě tak silné a zjistila jsem, že důvodem je to, že lidé na Západě jsou na ego
zaměřeni. Jaký je důvod? Důvodem je to, že dítě je do svých pěti let zaměřeno na ego. Hraje si samo, dáváte jim hračky, všichni
mají své vlastní hračky, budou si hrát a nebudou jeden druhého obtěžovat. Ale když začnou jeden druhého obtěžovat, stanou se
násilnickými nebo dokonce i docela brutálními. Vždy žijí paralelním způsobem. Udělejte si vaši práci. Já si dělám svoji práci.
Když je necháte říkat: "Toto je moje, tamto je moje," budou si hrát sami. V tomto čase jsou naprosto zaměřeni na ego. Když se
zeptáte dítěte: "Když stojíš tam, co vidíš?" Uvidí tuto židli, uvidí Mě, toto a ono. Z tohoto místa, pokud se zeptáte, neřekne, že vidí
něco jiného. Řekne totéž, co uvidí - když bude stát tady, ale nikdy neuvidí perspektivu jiného člověka. To je dítě. Například je tady
stěna, dítě tu stojí a je tu něco mezi nimi. Zeptáte se ho: "Co uvidíš z druhé strany?" Řekne totéž, co uvidí z místa, kde stojí.
Nebude schopen říct, co vidí druhá osoba. Takže toto je to zaměření na ego, které je velmi silné. Protože jste - musím to říct
naprosto jasně, že ve vaší kultuře je... dnešní kultura těchto zemí, říkám to dnes, je taková, že buduje ego. Rodiče jsou šťastní,
když jste zaměstnáni sami sebou. Nechtějí převzít žádnou zodpovědnost. Nechtějí vás napravovat, nechtějí vám říkat, "To
nedělej, tamto nedělej." Kam děti chtějí jít, tam si jdou. Nedělají si starosti. Dokonce když někdo napravuje jejich dítě, toho jsem
si všimla v ašrámech, mají velké námitky. Jsou ohledně svých dětí přecitlivělí a to je velmi špatné, protože to způsobí, že děti
budou extrémně zaměřené na ego. Na Západě jsem viděla, že lidé jsou ohledně svých dětí extrémně přecitlivělí. Nikdo se
neopováží jim nic říct. Naopak v indické kultuře, musím říct, se zachoval rozumný přístup. Proto je jejich společnost nejlepší na
celém světě. Jejich hospodářství je strašné, jejich politika nejhorší, dá se říct, že na mnoho věcí jsou absolutně neschopní, ale na
úrovni společnosti jsou oni ti nejlepší. Důvodem je to, že ženy převzaly zodpovědnost za péči o společnost. Když jsme byli docela
dospělí, moje sestry i Já jsme byly na vysoké škole a jednoho dne jsme přicházely domů, povídaly se nějaké vtipy, smály jsme se,
byly jsme s přáteli. Autem projížděla kolem nás jedna žena - kamarádka Mé matky a ona šla a řekla Mé matce: "Viděla jsem tvé
dcery s nějakými přáteli, jak se smály na ulici." Jen co jsme přišly domů, rozkřikla se na nás: "Jak se opovažujete?" Dostaly jsme
strach, nevěděly jsme, že nás někdo viděl. Řekla: "Jak se opovažujete? Jak jste to mohly udělat?" V tomto věku. Kdokoliv z jejich
přátel nám mohl vyhubovat, kdokoliv. Kdokoliv nám mohl říct: "To tak nedělej." "Proč to děláš takto?" Tak se ego zlomí. Pokud ale
nedovolíte ostatním, aby napravovali vaše děti, jejich ego se nikdy nezlomí a to je důvod, proč jsou lidé v těchto zemích, v
západních zemích, tak zaměřeni na ego. Protože z něho ještě nevyrostli. Protože z něho ještě nevyrostli. Zaprvé, nikdy nechtějí,
aby je někdo napravoval. Dokonce i v Mém věku, kdyby Moje matka žila, tak by mě napravovala. A já bych z toho nikdy neměla
špatný pocit. Kdokoliv, kdokoliv z našich přátel. Vím, že to dělají pro Mé dobro. Tady se ale stalo to, že Arneau se dostal moc na
jednu stranu. Zašel příliš daleko, teď je posedlý a to také od jiných lidí. Patrik má ten samý problém, každý má tentýž problém v
každém ašrámu. Nejde o to, že máte dětem poroučet, ale jestli dělají něco špatného, okamžitě ten člověk, co to vidí, je má
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napravit. Nemělo by to být takto: "Toto je moje dítě, jak se opovažuješ s ním takhle mluvit?" Nebo se cítit provinile. Jakmile
začnete říkat: "Moje děti, moje," děti začnou být absolutně zaměřené na ego a vy jim nikdy nedovolíte z toho vyrůst. Nikdy neuvidí
nic z perspektivy druhého. Nyní například, naučili jsme se to nejen díky rodičům, ale díky všem okolo. Říkali nám: "Toto bys neměl
dělat." Tolik věcí víme - malé, malinkaté věci. Jako tato děvčata mi řekla, ne tato, ale z jiného ašrámu, nebylo to ve Švýcarsku, ...
řekly mi: "Podívejte se na ně, přijdou z horka a prostě si vezmou vodu a napijí se." To by v Indii nikdo neudělal. Jak to víme?
Protože kdokoliv by to viděl, hned by řekl: "Nejdřív musíš něco sníst, nějaké uhlohydráty a teprve pak se napij vody." "Proč jste to
udělali?" Nikdo by nic nenamítal. Celá společnost školí děti. Nikdo nic nenamítá. Guido měl taky jednou problém. Snažil se děti
napravovat a jejich rodiče to komentovali. V Indii by se nikdo neopovážil učiteli něco povědět. Proto jsou učitelé v úctě. Řekl to
učitel, pak je to v pořádku. Tady nemají pro učitele žádnou úctu. Nemají respekt. Koneckonců nemají respekt ani ke svým
rodičům. Protože zjistili, že jsme zaměření na ego. Tady jak děti mluví ke svým rodičům, jak se chovají, je vidět, že nemají k
nikomu respekt a pak nemají ani respekt samy k sobě. Stanou se z nich absolutně nestydatí lidé. Takže abychom děti řádně
vychovali, dovolme jim, aby se do kolektivity dostaly naplno. Tím chci říct - v rodině mého manžela je alespoň sto lidí, když jdeme
na svatbu, na nějakou slavnost nebo cokoliv, je nás tam alespoň sto lidí pod jednou střechou a s jednou kuchyní. Každý ví, kam
až může zajít. Nikdo se necítí provinile. Chci tím říct, že máte své děti samozřejmě milovat, udělejte pro ně vše, ale to, co má být
napraveno, ať je napraveno a ať se nikdo necítí provinile. Proto jsou děti tak připoutané a je nemožné proniknout do ulity jejich
ega. Pokračuje to, roste to čím dál víc. Dokonce i po realizaci - i když cítí..., ego tu stále je, protože jej přiživují rodiče, rodiče už
jim do hlavy ego vložili, a tak si myslí: "Jsi něco mimořádného." Tak to je. Jednou moje mladší dcera, je už docela velká, začala
hubovat své dceři. Takže přišel Worlikar a povídá: "Prosím nehubujte jí, já už to nebudu poslouchat." Byla zticha a necítila se
provinile. Necítila se provinile, protože Indové tomuto rozumí. Kdokoliv nás může napravit, bereme to jako dobrou věc. Díky Bohu,
že je tu někdo, kdo nás může napravit. Jinak bychom jen tak viseli ze stromů. Jednou se mě Avdhut, když byl malý, zeptal:
"Kdybychom opustili své rodiče, pak odejdou bhúti, co rodiče mají?" Řekla jsem:"Ne, půjdou s tebou." Řekl: "Tak proč lidé
opouštějí své rodiče? Protože když odejdu od svých rodičů a zítra budu mít chuť začít kouřit, kdo mě napraví? Když se mnou
nebudou mí rodiče, kdo mě bude napravovat?" Je to vnímáno jako velké požehnání, že máte rodiče, starší lidi okolo sebe, kteří
vás mohou napravovat, že vám mohou něco říct. Když se mé dcery vdaly, byli jsme velcí lidé, nebyli jsme už mladí, CP byl
předsedou Lodní korporace a tak dále a jeho sestra, která je asi o osm nebo devět let starší, povídá: "Na tuto svatbu si musíš
nalakovat nehty." Představte si, jak si CP lakuje nehty. Ale nalakoval si je. Nalakoval si je, pak musel nosit desetkrát dhoti. Musel
to udělat, byl to docela... Jeli jsme kamsi na další svatbu a povídá: "Podívej se na ně, mají na sobě taky obleky a všechno." Říkám
mu: "Díky Bohu, že máš sestru." Někdo vám řekne, co se má udělat. Musíte se naučit tuto poslušnost. Pokud a dokud se
nenaučíte této poslušnosti... jakmile kdokoliv napraví vaše dítě, neříkejte nic. Prostě neříkejte nic. Ať se o vaše dítě starají
všichni. Jinak to budou mít jednou těžké i ony. Ačkoliv se narodily realizované, jakmile jim nedáte správnou výchovu... Slova
"moje děti" okamžitě zapomeňte. Jsou to děti všech. Jednou přišel Ánand a zůstal s ním. Zeptejte se, jaký to byl kluk. Poklad.
Opravdový poklad. Pokud mu řeknete: " Ánande, nedělej to," nebude se nikdy cítit provinile. Vnímáme to jako požehnání, že nám
to někdo řekne. Později jsem zjistila, že toto ego je jako balón. Pokud toto ego, tento balón vůbec nenafouknete, není nafouklé a
je těžké ho nafouknout. Proto lidé, kteří nemají vybudované ego, jsou v pohodě. Proto se Indové nevydávají na ego úlety tak
snadno. Jejich balón nikdy neměl dovoleno, aby vyrostl. Lidé, kteří jsou na Západě, ale nejsou nic než ego. Cokoliv uděláte, balón
startuje. Měli jsme tu jednoho ... a kdykoliv nastoupil do auta, stal se z něho velmi směšný domýšlivec. Tak jsem se kohosi
zeptala: "Proč je tak nafoukaný?" Povídá: "Matko, je to tak, protože řídí Mercedes.“ Řekla jsem: "Cože? Mercedes?" "Není ani jeho,
ani Můj, proč by na něj měl být tak pyšný?" Tak hloupé. Takže ego z vás dělá hlupáky. To je ta hlavní věc: dělá z vás úplné
hlupáky. Existuje velký příběh o Rámájaně a o tom, jak se z člověka může stát úplný hlupák. Proto je tak snadné vás lidi ohromit.
Nedávno mi někdo řekl: "Matko, začala nová móda a všechny ženy si vlasy upravují takto na čele.“ Povídám: "Opravdu?" Řekla mi:
"Ano, Matko." Viděla jsem, že všechny sahadžajogínky měly vlasy právě takto. Včera na programu je také všechny ženy měly
takto. Chci tím říct, že nemají žádnou osobnost. Kdokoliv cokoliv začne, udělají to. Nemají žádnou jedinečnost. Nemají žádné
tradiční základy. "Ne, toto jsou moderní šaty. To já nosit nebudu." "Takto se oblékám, takto žiju. Proč, proč bych to měla dělat?"
Zítra řeknou, že se musíte tupírovat. Takže všichni se budou tupírovat. Řeknou, že muži by to měli dělat a že ženy nemají
používat olej. Všichni budou plešatět - vyřízeno. Před dvaceti lety si každý muž česal vlasy takto, vidíte to ve filmech, dávali si do
nich olej a správně si je česali, byli to fešáci. Teď je každý oblečený ležérně, žádná elegance. Když budete ležérní v módě, budete
ležérní v životě. Nosit ležérní věci, jako nějaké pytlovité kalhoty, nebo úzké kalhoty a tak dále, to se děje, protože nemají žádnou
osobnost, jen ego. Nemají žádnou osobnost, žádnou moudrost. Když dovolíte, aby vaše děti napravovali ostatní lidé, je to první
dobrá věc, kterou děláte pro své děti. Ať mají k ostatním úctu. Ať cítí: "Toto jsou také mí strýcové." "Toto jsou také mé tety.
Mohou mě napravovat." Pak poslouchají a tolik věci nezpochybňují. Tady tak bývalo každé dítě. Jednou jsem cestovala s jednou



sahadžajogínkou. Její syn se pořád ptal: "Proč toto, proč tamto?" a ona mu pořád odpovídala. Řekla jsem tomuto klukovi: "Buď
zticha" a pak už se jí na nic neptal. Jako kdyby měly děti právo se vás ptát a pořád se ptát. Jak se opovažují se vás ptát? Jste
rodiče. My se svých rodičů neptáme - nikdy, nikdy. Nejsme o nic méně než ostatní lidé na světě. Naopak, musím říct, že v té
kultuře vyrostli lidé, kteří jsou velice dobří sahadžajogíni. Jsou velmi rozumní, vědí kam až zajít, co dělat. Takže to, co musíme
chápat, je, že naše kultura Sahadža jógy je o tom, že se musíme naučit jisté věci. Především, alespoň zajistěte, aby se díky vám
vaše děti nestaly lidmi, kteří jsou zaměření na ego. Neudělejte z nich lidi zaměřené na ego, prosím. Postarejte se o to, aby vaše
děti všechny respektovaly stejným způsobem, aby každému uměly říct Namasté, aby byly vůči každému velice poslušné. A když
je někdo bude napravovat, neuškodí jim to. Jsem opravdu překvapená, protože jsem si myslela, že na Západě děti nejsou pod
tlakem svých rodičů nebo kohokoliv, ale tak to není, děti jsou na své rodiče přilepeny. Nejen že jsou přilepeny, ale jakmile mají
šanci od svých rodičů utéci... protože je slepě milujete. Proto. Nemají žádnou svobodu. Neustále žárlí. Slyšela jsem také, že ženy
na Mě žárlí, protože jsem Matka. Ano, tak hloupé. Shledávám, že ... například někdo se stará o mé dítě, já se postarám o tuto
ženu. Pošlu jí sárí. Pošlu jí nějaký dárek. "Jsem šťastná, že jsi se postarala o mé dítě." Reagování je tak legrační, že? Na co takové
odpovědi a reakce? Například tady máme hudební program, přijdou vaši sousedé, zajdou na policii a všem zavolají. Jinak, i
kdybyste byli na umření, nikoho to nebude obtěžovat. Naopak v Indii, když bude nějaká hudba: "O Bože, bude hudba." Je to v
pořádku. Všechno doneste, koberce, všechno. Dejte jim jídlo - "Co si dáte?" - lidi z celého okolí vám přijdou pomoci, se vším.
Budou pěkně spát, jak se jim bude chtít spát. Mají velice dobrou kolektivitu, podívejte se na jejich děti - kdokoliv může vyhubovat
jejich dětem, kdokoliv. Protože jste tak zaměření na ego, buďte opatrní, nedovolte, aby vaše děti byly také zaměřeny na ego. Je
pro vás těžké se zbavit vašeho ega, já to vím. Cokoliv se stane, je to jako had, zase je zpátky. Pak se divím, jak je to možné, že je
zase jejich ego nahoře? Tato ... mi pověděla: "Můj manžel, víš, Matko,... co je toto ego?" Řekla jsem: "Cože?" "On mi vždycky
povídá, že já mám ego, ego, ego. Co to je?" Zeptala se Mě. "Co je to za nemoc toto ego?" "Ego, ego, ego?" Řekla jsem: "Víš,
znamená to Ahamkar." Řekla: "Proč se tím tedy tolik chlubí?" Ahamkar je hřích. Dokonce, i když řeknete: "Nenávidím tě," je to
hřích říkat takovou věc. Pokud v hindí řeknete "nenávidím tě," řeknou: "Zbláznil ses, nebo co?" Budou si myslet, že jste se určitě
zbláznil. Nemůžete to říct, protože to je hřích. Takže tak to je, všichni co by měli takovou výchovu, dokonce i v Indii, by se
zbláznili, dokonce i v Indii pokud vás rodiče příliš rozmazlují nebo pokud se z nich dělá něco víc a tak dále. My ale víme, že nás
naši rodiče milují, starají se o nás. Moje matka byla tak přísná osoba, co se týče přísnosti, ale proč vařím dnes tak dobře? Díky
Mé matce. Povídala mi dokonce i jak držet lžíci. Když jsem byla úplně malinká, asi pět let mi bylo ... máme takovou černou
kulatou věc, tawa (= pánev bez okraje), na které se dělají roti (= indické chlebové placky). Matka mi vždycky řekla: "Umyj to." Měli
jsme v domě tolik služebnictva a stejně si pamatuji, jak mé malé bílé ručky zčernaly a jak jsem si je pak myla. Uklízení mi ale
velmi jde. Všechno mi jde. Jak to? Díky Mé matce. Nic nedělat. Takže postarejte se alespoň o to, aby vaše děti vstávaly ráno.
Musíme dát svým dětem něco lepšího. Lepší výchovu. Totéž jsem viděla u žen. Ženy musí pochopit, že ty, které bydlí v ašrámu,
jsou hospodyněmi a musí to vědět. Překvapilo mě, že když jsem se zeptala lidí, co přijeli z dlouhé cesty: "Co jste měli k jídlu?"
Řekli: "Nic, měli jsme samosas (= smažené plněné trojhránky) a něco k jídlu. To je všechno." Vždyť máte v domě hosty. Nikdo nic
nedostal k jídlu. Měla jsem vždy různá jídla, ale nenapadlo by mě, že se takto chovají. Neciťte se provinile. Jinak když něco řeknu,
hned máte blok na středním srdci, nic takového. Toto je jen další specialita vašeho ega. To je proto, že toto nic jde do hlavy, nic
jde do srdce. Jde to do nějakého centra, víte? Řekla to Matka? Dobře, máme blok na středním srdci nebo na levé Višudhi. Baba
(pane), proč si nedáš do pořádku svůj mozek? Protože se tomu nechceme postavit čelem. Nechceme to napravit. Takže to dáme
do levé Višudhi nebo do středního srdce. Když k vám domů přijdou nějací hosté... Grégoire by vám pověděl, jak jednou jsme se
všichni sešli, bylo nás 25, seděli jsme v galerii. Byla tam Moje dcera. Šla jsem za ní a říkám: "Možná se budou chtít zdržet. Takže
bys pro ně měla připravit něco k jídlu." Uvařila pro ně. Když jsme skončili - vzpomeň si, Grégoire, jak jsme skončili program, řekla
jsem: "Pojďme na večeři." Byli překvapeni a zeptali se: "Jak je to možné?" Řekla jsem: "Řekla jsem jí, aby šla vařit, určitě to má
hotové." "Tak rychle?" ptali se. "Ano," povídám," určitě to má hotové." Jak jsme přišli, dcera řekla: "Večeře je hotová." Řekla, že
když někomu povíte, že k vám přijde na jídlo 25 lidí, ženy z toho budou vyřízené. Začnou přemýšlet: "Teď musím nakoupit..."
Začnou... Nemají žádnou sebejistotu. Nemají žádnou osobnost, žádnou osobnost. Můj manžel - včera jsem mu řekla, že jsem pro
hosty udělala pulao, pro sto lidí, to je vše. Neudělala jsem toho moc. Řekl: "Sto lidí je nic?" Řekla jsem: "Nic to není." Pět set lidí, to
by bylo víc, ale... ale nejen Já i Moje dcera to umí. Viděli jste ji v Pratišthánu. Moje dcery to také umí. Takže my máme
sebedůvěru, můžete nás požádat o cokoliv. Všechny programy, které jste viděli, všechna turné, jak Indové všechno zařídí, cokoliv,
i v džungli. My ale nejdřív začneme přemýšlet, přemýšlet, protože se nechceme problému postavit čelem. "Musíme to udělat teď,
pojďme to udělat." "Tak to nejde. Pojďme si sednout a naplánovat to." Pak jste skončili. Příliš dobře jsem vás prostudovala. Také
jsem tam byla a žasnu. Nemáte žádný trénink, protože vaše matka vás netrénovala. Není tu cvik - nic. Nic nevědí, řekla bych.
Jsou stále jako malé děti. Musí to být, že holčičky od mala musí umět šít, vařit, musí vědět, jak se starat o domácnost, jak



nakupovat, musí vědět, co je dobré a co je špatné maso. Musí vědět, co je diamant a co není. Musí vědět, co je hedvábí a co není.
To všechno se naučí od rodiny. Ať jste žena, co dělá kariéru nebo ne, když chcete dělat kariéru, dobře - ale toto je pro vás ta
hlavní věc. Toto je základ, který každá žena musí vědět. Jsme ženy, aniž bychom byly skutečně ženami. Pak takový druh
laskavosti, ochoty dělat něco pro ostatní, něco dávat. Povím vám o mé vnučce. Když byly malé, všech třech jsem se zeptala:
"Čím chcete být?" Řekly: "Chci být zdravotní sestra nebo letuška." Zeptala jsem se proč. Povídá mi: "Víš, Babi, jen když děláš tato
dvě zaměstnání, tak můžeš ostatním dávat jídlo." Pohleďte jak, jak to cítí. Nedávno, je to asi rok zpátky - té starší je teprve
osmnáct, pozvala 25 lidí na večeři. Myslela jsem, že řekne služebnictvu nebo někomu. Řekla: "Ne, já budu vařit." Uvařila a
každého nakrmila a všichni ji chválili. Ona jim povídá: "Ne, ne, ne, víte, oni mě chválí, ale já vím, že to nemělo žádnou chuť. Je to
bez chuti, není to dobré. Říkají to jen proto, že jsem to uvařila já." Uvařila sama pro 25 lidí. Mají radost z toho, že to mohou dělat,
jsou šťastné, že druhým mohou dávat. Jsou tak šťastné, to si nedovedete představit. Je to taková hojnost, jste tak bohatí, máte
všechno, a přesto ve vás stále není štědrost. Můj manžel je nesmírně štědrý. Jednou přišel jeden pán, byl to sahadžajogín, starší
člověk a učitel umění, který přišel, aby pro Mě namaloval nějakou malou kresbu. Řekla jsem: "Co dát?" Pověděla jsem o tom CP.
"CP, máme nějaký oblek navíc?" Řekl: "Možná, pojďme se podívat." Řekla jsem: "Jeden jsem našla, podíváš se na něj?" Byl to
parádní oblek. "Ó," řekl, "prosím dej mu tento, tento je velice dobrý. Měl jsem ho na sobě jen jednou a nikdy jsem ho neměl venku.
Jen jsem si ho vyzkoušel. Takže jestli se mu bude líbit, prosím, dej mu ho." Takže si ho ten pán vzal a byl velice šťastný. Řekl:
"Matko, hledal jsem nějaký oblek, který bych si mohl koupit." Oči CP se zaplnily slzami radosti. Řekl: "Ty jsi to věděla, že si chtěl
koupit oblek? Je milé, že jsme mu dali to, co chtěl." Takže vnímejte jemnost charakteru - byl v sedmém nebi, protože ten pán
chtěl ten oblek. Umím velice dobře poznat, po čem lidé touží, a on byl tak okouzlen a tak šťastný, po dlouhé době jsem v jeho
očích viděla radost. "Bože, my jsme mu dali to, co on chtěl." Je to tak, víte, na co to máme? Na co máme všechno to bohatství,
všechny tyto věci? Co tím získáme? Nic, žádnou radost, nic. Nejdřív si myslíme, že jsme manželé, pak se v jednom kuse hádáme,
dobře. Myslím, že tam není moc lásky. Nevím, jak jsou na tom sahadžajogíni, ale jinak, také ani nevím, jak jsou na tom
sahadžajogíni. Pak hádky skončí. Začne: "moje dítě, moje děti." Pak se také hádají, bojují spolu a také utíkají. Jakmile je jim 16, už
přemýšlejí o tom, kam utečou. Proč utíkají? Naše děti se ale drží jako pijavice. Nikdy jsme nechtěli, aby takové byly, ale stejně se
přilepí. Proč? Nejsou zaměřené na ego. Protože jste odděleni. Jste odlišná identita. "Já. Já to mám rád. Mně se to líbí." Je to
hřích takhle mluvit. Kdo jste, abyste prohlašovali: "Mně se to líbí." Co znamená toto "já"? Takže všechny tyto věci se musí změnit
a my tomu musíme rozumět. To je pro život v ašrámu jediná možnost. Kolik máte úcty, jak žijete, jak každého zdravíte, jak se
chováte. Toto je kultura, kterou musíme vstřebat. Jestli chceme, aby se na naše děti měly dobře, musíme to vstřebat. Neříkám,
že v Indii nemáme špatné lidi. Máme lidi uvolněných mravů, máme různé věci. Ale to číslo je tak malé, že nemají vliv. Tady je to
naopak, těch druhých je více. Takže mají velký vliv. Každý si teď dává vlasy takto. I když žádné vlasy nemáte, budete mít chuť si je
dávat takto. Je to, nevím proč, taky falešná představa, že naše vlasy mají být rozcuchané. Já teď dělám práci Bohyně, musím mít
své vlasy volně, ale musím je mít v pořádku. Nejsou rozcuchané. Musím své vlasy mít takto, i muktakéši (dlouhé rozpuštěné),
nechat vlasy rozpuštěné, protože pak proudí vibrace. Nikdy ale bych si nenechala vlasy takto rozcuchané. Pak se vás chytají
bhúti. Řeknou si: "To je ta hlava, kterou hledáme! Je rozcuchaná, hupsneme tam!" Bhútové se vás v moderní době chytají více
než dříve, protože my sami žijeme jako bhúti. Jdete na ulici a potkáváte ženy a muže, kteří jsou oblečení jako bhúti. Takže do
nich mohou vstoupit bhúti. "Toto je bhút!" Proč v Indii člověk nechytí tolik bhútů? Jakmile člověk dostane realizaci, pak už tolik
nepotkávám ty, co by pak chytali bhúty. Když se ale takto oblečeme, jsme zaměření na ego, pak dovnitř vstupují bhúti. Neříkám,
že máte chodit ke kadeřníkovi a tak dále, říkám, že nemáte mít obličej, ani vlasy jako bhút. Jestli chcete vědět, jak vypadá bhút,
také vám to ukážu. Toto musíme pochopit, že v naší výchově něco schází, něco co musíme změnit a tyto změny musí zajistit
dobrou rodinu, aby v ní byly dobré děti. Musíme vědět s jistotou, koho máme respektovat, jak respektovat, jak chápat. Jednou se
Gupta rozčílil na Dr. Talwara. Řekla jsem mu: "Běž a dotkni se jeho chodidel." Okamžitě to udělal. "Je starší než ty, nemáš se na
něj co zlobit. Běž a dotkni se jeho chodidel." Okamžitě to udělal a řekl, "Matko, víš, on mě vyprovokoval a teď mám špatné
jméno." Řekla jsem: "Běž a dotkni se jeho chodidel." Dotkl se jeho chodidel, okamžitě, bez debat. Kdokoliv na kohokoliv reaguje,
dítě, mladý člověk když na kohokoliv reaguje, jeho otec a matka mu vždycky řeknou: "Běž a padni mu k nohám. Pojď. Jinak nic.“
Tak se naučí mít úctu. Jste velmi dobří hledači. Hledáte pravdu a tak dále, ale abyste pravdu unesli, musíme mít určitý typ
kultury. Jinak vždycky vaše ego a pravá strana začnou startovat. Pravá strana je problémem Západu. Souhlasíte? Sahadžajogíni:
„Ano, Šrí Mátadží.“ Vy to ale vidíte jen na svých lídrech, na sobě ne. A to je ten problém. U toho, kdo má uplatňovat svou autoritu,
si to všimnete, ale na sobě ne. Na sobě to nevidíte, že ten problém máte, je to tak? Manželky lídrů by měly vědět, že jsou matkami
a že musí mít nesmírně líbeznou a pokornou povahu, měly být schopny tolerovat hodně nesmyslů a nejen to: měly by se snažit
své manžele ukonejšit. Povídám vám, že všichni lidé v pracovně mého manžela v Lodní korporaci na Mně záviseli. Cokoliv se
pokazilo, když se na ně CP zlobil, přišli a pověděli Mi to. Já jsem mu to potom opatrně řekla: "Proč by ses na ně měl zlobit?



Koneckonců, víš, jsou to jen lidé ..." " Ale, takže oni přišli za tebou?" "Ano, přišli." Pak jsem mu vždycky říkávala: "Myslí si totiž, že
jsem velkorysejší než ty." "Dobře, ale já jsem také velkorysejší." A pak to tak udělal. Takže ona by si neměla myslet, že je lídrem -
nikdy. Měla by si myslet: "Já jsem těmto lidem matkou." Měla by se starat o lidi, co přicházejí - dostali už najíst, nebo ještě ne? Už
je někdo obsloužil nebo ještě ne? Jsou to hosté a s hosty se musí jednat jako s bohy. Problém tady spočívá v tom, že když k vám
přijde domů nějaký host, nebo u vás jako host přespí ... Byli byste překvapeni, ale když jsem měla dům v Hounslow, přespávalo
tam tolik sahadžajogínů a nikdy nic nezaplatili. Já jsem musela platit elektřinu, plyn, všechno. Od začátku našeho pobytu v
Londýně jsem za to všechno platila. Dokonce i v Shudy Camps, většinu peněz jsem platila já. Žilo tam ale se Mnou 25 lidí a nikdo
z nich nezaplatil ani halíř. Toto by Indové neudělali. Protože mají sebeúctu. Teď říkám Matthiasovi: "Tolikrát jsem volala z tvého
telefonu" a on si ode Mě musí vzít peníze. Kdyby si je nevzal, nemohla bych spát. Takže používejte cizí telefon, jak se vám líbí,
používejte jejich věci do sytosti, přespávejte bezohledně v jejich domech. To je na Západě tak běžné. Nikdy bych tomu nevěřila.
Myslela jsem si:"Jsou to tak čestní lidé. Přece nepřijdou do vašeho domu jen tak." Jestli budete chtít, Grégoire vám řekne celý ten
příběh. Ten ašrám, ve kterém teď bydlíte, i když jen přijíždíte na krátkou dobu, jste sahadžajogíni. Jestli najdeš něco špinavého,
umyj to. Toto je tvůj dům. Dneska je to ale jako dům, který nepatří nikomu. V podstatě je to ale dům všech. Poslední dobou je to
ale dům nikoho. Nemějte z toho pocity viny, nebuďte rozladění, nesnažím se vás ponížit, ale musím vám říct, že toto také buduje
ego a superego vašich dětí. Abychom spolu mohli společně žít a těšit se jeden druhým, musíme mít jistý typ kultury, která na
Západě ještě není. Západ je velmi individualistický, jsou tu extrémně individualističtí lidé, kteří mají tento problém a díky tomu už
dost trpěli. Chceme vytvořit nový svět lidí, kteří mají jeden druhého rádi, kteří se budou těšit společností druhých lidí, kteří se
budou navzájem chápat. A nejen to, budou to lidé, kteří budou ve svých životech projevovat kolektivní vědomí. Někomu říct: "Ty
jsi bhút," ty jsi posedlý," to není správné. Ukazuje to, že neumíte jednat s lidmi. Nikdy lidem neříkejte: "Ty jsi bhút" nebo cokoliv,
pokud je to potřeba, můžete maximálně říct: "Tato čakra má blok". Není ale potřeba to říkat. Říká se, že: "Když se staneš králem,
musíš nosit korunu," takže když jste se stali sahadžajogíny, musíte se stát nositeli této kultury. Nemůžete být jako bhúti, to nejde.
Nemusíte se odlišovat, jako Hare Ráma, Hare Krišna. To neříkám, ale musíte být něco mimořádného. Ta mimořádnost nepřijde,
když se dáte na punk styl a podobně. Punkeři si myslí, že jsou výjimeční, když si udělají číro. Mimořádnost je ve vašem nitru. Je
to typ kultury. Tak nejdříve se postarejte o své ego. Musí tu být sebezpytování. Když čtu ruské autory, jejich knihy, zjišťuji, že v
každé knize, ať už popisují milostný příběh nebo cokoliv jiného, vždy je tam přítomno sebezpytování. Snaží se přijít na to: "Proč to
dělám? Proč dělám toto? Proč to dělám?" Je to o sebezpytování. Měli bychom zpytovat své duše. Takže pořád se ptejte sebe
sama: "Proč to dělám? Proč jsem takový? Jaká je příčina?" Toto se musí dělat. Pak ego odpadne. Je to legrační věc, už teď je tak
velké. Takže to stlačte, bude z toho něco jako guma. Stlačte to a díky čemukoliv to půjde zase nahoru. Nadřazenost, hlasitá řeč,
špatné chování, to všechno zle blokuje pravou Višudhi. Ano? Nejde mi o to, vás teď napravovat, ale vést. Nemějte pocity viny a
blok ve středním srdci nebo jinde, nic takového. Nikde by to nemělo dělat blok, mělo by vás to napravit normálně. Problémy Indů,
když s nimi jednám a mluvím, jsou jiného rázu. Ale alespoň nemají žádný kulturní problém. To je jedna věc. Pokud pocházejí z
hloupých rodin, když přicházejí s nesmyslnými věcmi, je to v pořádku. Normálních je 99 procent a jedno procento může být
špatné. Neříkám, že mezi nimi nejsou špatní. Každý musí pracovat. Ne že jen tři nebo čtyři lidé pracují. Každý den se musíte učit.
Můžete se naučit tolik věcí. Jste hledači. A nejen to, jste sahadžajogíni. Máte tolik dynamiky. Můžete toho udělat tolik. Takže
každé představy o vás samotných - jsem něco skvělého - se vzdejte, protože jste sahadžajogíni. My už jsme skvělí. Ti, kteří jsou
skvělí, jsou už skvělí. Například někdo řekne, že jste Ádi Šakti. Nemyslím si, že to je něco skvělého, protože Já tím už jsem. Tak
co? Kdybych tím ještě nebyla, tak bych to cítila. Ale Já jsem Ádi Šakti. Tak co? Když jsem Ádi Šakti, proč bych na to měla být
pyšná? Prostě to tu je. Tak co dělat? Kdykoliv říkáte "Džej" a tak dále, cítím, že říkáte "Džej" někomu jinému. Někdy mám obavu,
abych to neříkala s vámi. Nikdy Mi to nestoupá do hlavy, víte ani nevím jak to, že vám to stoupá do hlavy. Možná je ta díra příliš
velká a nic tam nezůstane. Víte, to je to, co jsem vám říkala. Já jsem vzor, a jestli Mi rozumíte, pak musíte rozumět Mé kultuře.
Matthias byl překvapený, že když Mi na chodidla dávali nějaký balzám, řekla jsem mu: "Dej sem nějaký ručník, protože nechci, aby
se zničilo toto prostěradlo.“ Pro Mě to není nic skvělého, ale on cítil, že jsem byla nesmírně pokorná nebo tak nějak. Co je to?
Prostěradlo se každopádně zničí, ať už to jsou Moje chodidla nebo někoho jiného. Tak by to mělo být. Takže kulturně jsme velmi
bohatí, nikdy jsem si neuvědomila, jak jsou Indové bohatí. Teď si to uvědomuju. Řekněme, že někdo odchází. Zapomene tužku, je
to něco malého, ale někomu to patří. To se bude schraňovat jako drahokam. Dokud toho člověka nepotkáte a nedáte mu to,
všichni se budou ptát: "Už jsi mu to dal? Ano nebo ne?" "Baba (Pane), ten člověk ještě nepřišel, někam odjel." Jakmile přijede,
první věc, kterou uděláte, je ta, že mu dáte tu tužku a on řekne: "Co to je za tužku, co mi neseš?" Bude se cítit tak provinile, ale je
to tak, ta tužka patří tomu a tomu, dobře, schováme to jako drahokam. Ve srovnání s vámi to jsou chudí lidé. Ani služebnictvo
nekrade, nic takového. Ty politiky museli někde hledat. Nevím, odkud pocházejí, asi jsou od Warrena Hastingse (anglický
korupčník v Bengálsku). Za normálních okolností se v domě nekrade. Vše se nechá otevřené. Je tam vše, nic se neukradne.



Vláda je zkorumpovaná, jsou tu všechny strašné věci, zkorumpované…, ale co se týče společnosti, jsme velmi poctiví. Přeji si, aby
vám někdo přeložil Šarada Čandru (bengálský spisovatel), abyste porozuměli kráse této kultury. Je tam tolik dobrých bodů této
kultury. Měli jsme… máte Šrikantha (indický filmový herec), Šrikanthův film? Sahadžajogín: „Nejsem si jistý, Matko.“ Přijedou
Angličané, zeptejte se jich. Je to jeden z nejlepších filmů, které uvidíte. Jiný sahadžajogín: „Šrí Mátadží, už jsou na letišti. Šrí
Mátadží, Angličané už jsou na cestě, už jsou na letišti.“ Dobře, tak příště. Sahadžajogín: „Už přijíždějí.“ Sahadžajogín: „Dívalí,
Dívalí.“ Sahadžajogín: „Děkujeme, Šrí Mátadží.“ „Bůh vám všem žehnej.“



1990-0923, Navaratri púdža, 23/09/1990, (nekontrolováno) Švýcarsko

View online.

Navaratri púdža, 23/9/1990, Arzier, Švýcarsko

Podle kalendáře je tento rok deset dní Navaratri, ne devět. Je devět dní, nocí, kdy musela Bohyně bojovat s démony a ochránit
své děti před účinky negativit. Na jedné straně byla oceánem lásky a milosrdenství a na druhé straně je chránila jako tygřice.
Protože to byly časy, kdy nikdo nemohl meditovat, nikdo nemohl používat Boží jméno, nikdo nemohl ani pomyslet na
seberealizaci. Ale vy, kteří zde dnes sedíte, jste tam také v těch dnech byli a všichni jste byli zachráněni pro dnešek, pro tento
den, takže můžete získat svoji seberealizaci. V oněch dnech Bohyně nebyla ve formě Mája Swarúpi. Byla ve své skutečné podobě
a to vzbudilo ohromnou posvátnou úctu dokonce i mezi učedníky. Takže otázka dát jim seberealizaci nebyla na pořadu dne.
Nejprve museli být zachráněni. Takže tak, jako si matka musí ponechat dítě po devět měsíců ve svém lůně, těchto devět měsíců,
nebo můžeme říct devět jug, devět období, jste vy všichni byli náležitě chráněni a desátý měsíc se rodíte. Zrození je také vždy
sedm dní po devátém měsíci. Takže jsme museli nějakou dobu počkat, než se to vyvine. Dnešní desátý den Navaratri je ve
skutečnosti určen k oslavě Ádi Šakti. Takže dnes budeme opravdu uctívat Ádi Šakti. Na jedné straně je Ádi Šakti Mahakálí, na
druhé straně je Mahasarasvatí, ve středu je Mahálakšmí a je také Ambou, Tou, která je Kundaliní. Ale je také za tím. Je Parašakti;
je mimo všechny síly. Protože Ona je původcem síly. Takže musí být za tím vším.

Takže dnes, když Ji uctíváme, musíme Ji uctívat ve všech těchto formách. Takže chápete, že tento desátý den, kdy máme
Navaratri poprvé v kalendáři, je proto, že dnešek je dnem, kdy budeme uctívat Ádi Šakti. Ádi Šakti nikdy dřív nebyla uctívána,
nikdy. Ale tentokrát, když jsem jela do Kalkaty, řekla jsem jim: "Raději dnes uctěte Ádi Šakti." Byli překvapeni: "Proč dnes Matka
žádá, abychom uctili Ádi Šakti?" Takže když jsem se vrátila do Púny, řekli Mi, že Ádi Šakti, jak víte, je Saptašringi, což znamená -
Ta, která má sedm vrcholů. Spočívá na sedmi vrcholech, což znamená v Sahasráře, na sedmi čakrách. Vládne všem sedmi
čakrám. Řekli Mi, že když jsme měli v Kalkatě púdžu, že tentýž čas je obdobím, kdy ti, kteří následují Saptašringi, což je velice
málo lidí, ti všichni tam přijdou a přijdou tam nejprve lidé z matčiny strany. Takže mateřská strana Ádi Šakti se týká Vaišnavitů,
těch, kteří následují Višnua. Takže tam přijdou jako první, aby Ji uctili, a pak přijde tchánova strana, což je Šivova strana,
Sadášivova strana. Je to přesně ten čas, kdy jsme měli púdžu. Společně mají k uctívání tyto dvě skupiny. Takže nyní mezi sebou
máme dva druhy lidí. Jedni, můžeme říct, jsou ti, kteří uctívají Brahmadévu na pravé straně, a lidé, kteří uctívají Šivu na levé
straně. Obě strany se musí setkat a to v místě, kde musíme uctívat naprosto sjednocenou podobu všech těchto sil, které se
uvnitř nás projevují. Když říkají, že existuje pouze jeden Bůh, v pořádku, existuje jeden Bůh. Ale jeden Bůh má hlavu, játra, žaludek,
nos. Má všechno, právě tak, jako lidské bytosti, protože se říká, že Bůh vytvořil lidské bytosti k obrazu svému. Takže má v těle
různé části a musí je spravovat. A pro tyto různé části musí mít božstva a božstva musí být pochopena. A dokud neporozumíte a
neuctíváte božstva, nemůžete je probudit uvnitř sebe. Ale oni všichni jsou nedílnou součástí Ádi Šakti. Jsou pod naprostou
kontrolou Ádi Šakti. Včera jste slyšeli o síle Ádi Šakti. Je jako želva, která schová celé své tělo do krunýře, stejným způsobem
jsem stáhla všechny tyto síly do sebe. Chci říct, že je neobjevíte snadno. Neodhalíte je snadno - kromě těchto moderních
fotoaparátů, které se nás snaží doběhnout. Ukazují vám Moji formu a podobu, protože ve vibracích je světlo, a když jsou vibrace
vyzařovány, začnete je vidět ve fotoaparátech, dokonce i když nejsou příliš citlivé, ale lidé je nějak dokážou zachytit. Existuje tolik
zázračných fotografií. Určitě jste viděli fotografii, kde za mnou stál sám Šrí Ganéša.

Zrovna teď tady nikoho stát nevidíte. Ale nevíte, co se děje. A toto člověk musí pochopit. Že jsme vstoupili do nového království
Boží magie. A Jeho magie pracuje mnoha způsoby. Někdy se samozřejmě taky ztratíte. Jste oslabeni kvůli svým předešlým
problémům. Jste sváděni. Někdy jste také ovládáni negativními silami a upadáte. A to je velice smutná věc, která by se neměla
stát žádnému sahadžajogínovi. Protože možná neznáte svoji minulost a nevíte, jak jste usilovali, jak jste těžce pracovali, abyste
vzestoupili na tuto úroveň. A poté, co přijdete na tuto úroveň, pokud se nesnažíte jít výš, tak buďto se přilepíte na jedno místo,
nebo můžete být svrženi dolů. Takže byste měli vědět, že jste sahadžajogíni, nejste manželkou, manželem, matkou, otcem, jste
sahadžajogínem. Tak, jako Já jsem Ádi Šakti, stejně tak jste sahadžajogíni. Takže nyní je Mojí hlavní prací dát realizaci ostatním.
A protože jsou všechny Moje vztahy správně ustanoveny, nemusím si dělat starosti o žádné božstvo, žádného Boha, všichni
všechno řeší velice efektivně. Popis Bohyně, který jste včera četli, že Její ruce střílejí všechny šípy takovou rychlostí, že to vypadá,
jakoby tancovala. Je to tak, bezpochyby, ale vy to nevidíte. Nevidíte, že každý Můj vlas je jako šíp. A pracuje tak fantasticky. Ale
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pro vás tu jen klidně sedím, tak jako sedíte vy. Ale tak to není. Je to něco mnohem víc. Když ukazují lva nebo tygra jako můj
povoz - vahana, musíte pochopit, že ukazují, že oni skutečně jsou. Skutečně jsou. Není to tak, že by byli symbolicky, jsou ve
skutečnosti. Takže důstojnost tygra - mnohokrát jsem vám řekla, jak je důstojný. Je tak důstojný, protože na něm sedím. Musí-li
jíst maso, zabije jednu krávu nebo něco podobného, pojí maso a nechá ostatním. Je tak důstojný. A jí jednou za měsíc. Takže
dokonce sehnat vahanu takovéhoto druhu - musela být vyvinuta ze stavu améby do tohoto stavu. Jinak by tu nebyla. Stejným
způsobem jste vyvinuti a i ve vás jsou všechny tyto vahany. A vypracovávají velice rychle všechno, co chcete. Něco si přejete;
budete překvapeni, okamžitě objevíte, že se to vypracovává. O něco požádáte - okamžitě se to vypracovává. Ale musí tu být
naprostá odevzdanost Sahadža józe. Když říkám Sahadža jóga, víte, že je to jóga vaší pozornosti na Mých chodidlech. Je to
tohle. Ale jestliže se stále pohybujete se svým egem a jestliže stále přemýšlíte směrem: "My jsme něco a můžeme začít naši
vlastní Sahadža jógu, můžeme to vypracovat takto nebo jinak," nebo "moje žena je taková, moje dítě je takové, můj manžel je
takový" - musíte všechny tyto problémy odložit stranou. Jinak nebudete stoupat. Nebylo pro Mě složité dát vám realizaci, protože
jste už na to byli nachystaní. Ale udržet si své světlo, pro to musíte tvrdě pracovat. Tygr zůstává na své pozici. Nemění se. Lev
zůstává na své pozici a všichni jsou po celý čas k dispozici, na svých vlastních pozicích. Všechna božstva a bohové jsou na
svých vlastních pozicích se svými vlastními kvalitami, jsou tam. Nikde není žádný z těchto Bohů popisován, že by vám dal
mókšu. Vyjma Bohyně. Ona je jedinou, která vám dává realizaci. Protože Ona zodpovídá za všech sedm čaker. Udržuje všech
sedm čaker a v těchto sedmi čakrách to může vypracovat. Takže existuje velká historie, evoluce všech těchto věcí, dokonce i v
těle Viráty a také ve vás, lidech. Takže se s tím musíte vypořádat. Pokud se s tím nemůžete vypořádat, tak se to nevypracuje.

Nuže, problémy, které na Západě máme, jak víte, jsou hloupé a nehodí se pro žádného sahadžajogína. Připoutanost. Nejprve
nebyli připoutaní ke svým ženám nebo ke svým dětem, teď jsou přilepeni jako lepidlo. Neříkám, abyste se vzdali svých dětí nebo
manželky, ale vaše připoutanost by měla být k Sahadža józe. Jakmile k vám přijde požehnání Sahadža jógy, poplyne k vašim
dětem, k vaší ženě, ke každému, k vaší zemi, do celého světa. Předpokládejme nyní, že toto je připojení, velice prostá elektřina.
Takže pokud není připojena do sítě, ale někam jinam, k čemu to je? Nikomu nemůže dát elektřinu. Je to jednoduchá logika, že
byste měli být nejprve připojeni ke zdroji elektřiny. Jednoduchá logika. A pak tato energie může plout k ostatním. Pokud sami
nejste připojeni ke zdroji energie, jak může tato síla kamkoliv proudit? Je to jednoduchá věc, které v Sahadža józe nerozumíme. A
tak naše připojení začíná rezivět a nechápeme, co se nám stalo. Nejsme připojení k hlavnímu zdroji! A to je jediná připoutanost,
kterou potřebujete. A pak vše poteče na druhý konec. Takže máme tyto druhy připoutaností. Pak jsme připoutaní k tolika ubohým
věcem, které máme rádi, které z nás dělají ubožáky. Například jsme připoutaní, řekněme, k nějakému druhu hloupé podnikatelské
módy. Jsme k tomu připoutaní, ať je to sahadž kultura nebo ne, jsme k tomu připoutaní. A všechny tyto připoutanosti nejsou ke
zdroji, ke zdroji radosti, ke zdroji vědění, ke zdroji energie, která vás pozvedá. To je důvod, proč je naše situace kolektivního
vzestupu tak slabá. Prací Ádi Šakti je za prvé dát vám realizaci, za druhé dát vám život, utěšit vás. Pokud máte fyzické problémy,
postará se o vás. Udělá, co je v Jejích silách. Pokud máte mentální problémy, pokusí se je vyřešit. Takže je utěšitelem, dává vám
útěchu. Zároveň vás chrání. Viděla jsem dokonce i nyní mnoho lidí, kteří se velice rychle vystraší při nejnepatrnější věci. Proč
byste měli být vystrašení? Tady stojí tygr. Nevidíte ho, možná dnes může být na fotce. A vaše Matka je tak mocná. Musíte
pochopit, jak je mocná. Je to tím, že to pochopení není ve vašich hlavách. Někdy jsou vaše ženy mnohem mocnější nebo vaše
děti jsou mnohem mocnější. Když víte, že je vaše Matka tak mocná - je to vaše Matka! Tak byste se měli cítit naprosto bezpeční.
A pak se věci vypracovávají. Dám vám příklad jednoho džentlmena, se kterým jsem se kdysi setkala v Madrasu, není to moc
dávno, myslím tak před dvěma, třemi roky. Byl takový hledač, okamžitě Mě rozpoznal. A pak jel do Bombeje, byla tam pošta a
dostal dopis, který říkal, že je jeho matka na smrtelném loži. Tak odjel. Doktor řekl: "Má rychle postupující rakovinu a velice brzy
zemře." Věděl: "Moje Matka je Ádi Šakti." Jen vzal Moji fotografii, sedl si před ni, řekl: "Matko, nemám k tomu co říct, cokoliv si
myslíš, že je vhodné pro moji matku, prosím, udělej to." Jen to takto řekl. Byl ve spojení. Po třech dnech, co řekli, že zemře, tři dny
nato se dostala z nemocnice. Vzal ji do Bombeje, ukázal ji v nemocnici, kde se léčí rakovina. Řekli: "Žádnou rakovinu nemá, nic, je
zcela vyléčena." Pokud není energii dovoleno, aby plynula, bojíte se stále o svou ženu, bojíte se o svůj dům, bojíte se o své děti,
bojíte se o toto, o "mé děti, můj dům, moji ženu". Když toto "moje" odpadne, tak mohu pracovat. Nemělo by se to ale brát tak, že
říkám, abyste se stali askety, v žádném případě. Žádní svatí nebyli askety, všichni měli manželky, všichni měli děti. Ale celá jejich
pozornost byla na Lotosových chodidlech Matky.

Stejně jako říkal Guru Nanak, že si malý chlapec hraje s papírovým drakem, drak jde všude a on si povídá se svými přáteli, žertuje
a podobně, ale jeho pozornost je na drakovi. Žena, která uklízí dům s malým dítětem u pasu, uklízí dům a upravuje ho. Dělá
všechno, ale její pozornost je na dítěti. Pak jsou v Indii ženy, jak víte, mají tři, čtyři džbány naplněné vodou a kráčejí s oběma



rukama takto. Vědí, jak udržovat rovnováhu. Mluví spolu, smějí se, dělají si legraci, žertují. Ale pozornost je na džbánech. Moje
pozornost je stále na vaší Kundaliní. Nemůžete v Sahadža józe hrát triky, přijměte to. Kdokoliv, kdo se pokouší hrát nějaké triky,
bude velice těžce potrestán. Takže buďte, prosím, velmi, velmi opatrní, abyste nebyli nečestní, a nehrajte v Sahadža józe triky. Já
nic dělat nebudu, ale tady jsou oni! Už jste viděli... se všemi jeho zuby. Jsou to všechno dané veličiny, řekla jsem jim. Jsou to
všechno dané veličiny. Vědí, co dělat, a udělají to. Takže není třeba, abyste v Sahadža józe hráli jakékoliv triky. Toto je další omyl
sahadžajogínů, že si myslí, že se Mnou mohou hrát triky, nebo se Sahadža jógou. Když tyto věci přijdou do vaší hlavy, měla bych
říct, že to jsou ďábelské myšlenky, protože vás naprosto zničí. Na jedné straně je Sahadža jóga požehnání, naprosté požehnání
pro váš vzestup, takto postupujete. Jdete na vrchol, ale také musíte vědět, že jste dosáhli určité výšky; musíte tam být velice
opatrní. Protože jakmile z této výšky spadnete, jak hluboko to bude? Opět je logické vědět, že spadnete velice nízko. Takže jste
tady a dostáváte všechna požehnání, všechnu krásu, všechnu lásku, všechnu radost, všechno vědění, všechny přátele, všechnu
péči. A tady, jestli tu být nechcete jen proto, že hrajete triky - chtít být tady a hrát triky - to není možné. To nefunguje, jste
okamžitě vyhozeni. A jakmile jste jednou vyhozeni, Bůh ví, kam půjdete. To není naše starost. Ale jste vyhozeni těmito. Takže
člověk musí vědět, že božstva jsou nesmírně ostražitá. A všechny vás sledují. Protože vás musí chránit, musí se o vás starat,
musí vám pomáhat, musí pro vás dělat všechno. Musí pro vás všechno vypracovat. Jsou těmi, kteří pro vás vytvářejí květiny;
dělají pro vás všechny druhy prospěšných věcí. Ale současně jsou oddaní pouze Mně, oni všichni, ne vám. Protože vy jste Moje
děti, tak se o vás starají. Jakmile se pokoušíte chovat špatně, jste vyřízeni a jdete ke dnu. Ale milosrdenství vaší Matky je tak
velké, stále se snaží odpouštět, dát šanci a říká těmto božstvům, aby byla potichu. Samozřejmě, že poslouchají - do určitého
bodu. Pokud ale chcete být neslušnými lidmi, pokud chcete být krutými, chcete-li být hříšnými a zůstat v Sahadža józe -
nemůžete. Není to jako nějaké náboženství, jak jste včera viděli, že se dopustíte jakýchkoliv chyb, děláte, co chcete, kohokoliv
zabijete, kohokoliv podvedete, a stejně tam budete. Takto to není. Tady musíte být sahadžajogíny v pravém smyslu slova. A kvůli
tomu to člověk musí pochopit. Přišli nějací sahadžajogíni, nemohou dovnitř, myslím, že jsou zavřené dveře.

Takže je tu taková ohromná síla, tak pozorná, tak láskyplná, tak laskavá. A Matka, která je vaším učitelem. Matka učí děti s
láskou. Nejen to, ale nikdy jste dokonce nepocítili, jak jsem vás učila Sahadža jógu. Prostě jste se ji takto naučili. Je to pro vás
dětská hra. Je to tak těžký a důmyslný předmět; pochytili jste ho bez jakýchkoliv obtíží. Bylo to uděláno tak důmyslně, bylo to
uděláno nádherně, vystavěno uvnitř vás, nyní víte, že toto je Sahadža jóga a toto není Sahadža jóga. Všechno toto vědění k vám
přišlo tak sladce. To, jak zpíváte indické písně, víte, dokonce i Indové jsou překvapení, někdy neumějí zpívat, jako vy. Ti, kteří přišli
na Můj program, vás viděli. Nějací hudebníci řekli: "Byli jsme opravdu zahanbeni. Jak mohou tito lidé tak dobře zpívat? A všechno
tak dobře vyslovovat?" Musíte této síle plně důvěřovat! V dobách, kdy byli lidé v nesnázích, stále byli napadáni, neměli svoji
seberealizaci, museli vložit svoji víru v tuto Božskou sílu. Museli. Ale nyní, když máte realizaci, máte svoji svobodu. Nikdy byste
neměli zapomenout, že musíte důvěřovat této Božské síle. Že se o vás bude po celý čas starat. A teď - jak hrajeme v Sahadža
józe triky? Nějací líní nekňubové přijdou do Sahadža jógy. Naprosto líní nekňubové, to znamená, že musí být levostranní nebo
něco podobného. A když jim řeknete: "Raděj udělej tuto práci." "Ne, Matko, nebudu tuto práci dělat, protože by vzestoupila moje
pravá strana." Velmi běžný trik. Je to velice běžný trik: "Nemůžu tuto práci udělat!" Když přijde na práci, prostě utečou. Kolik lidí
pracuje? Velice málo. Onehdy jsem zašla do kuchyně a zeptala jsem se indických dívek, co se děje. Řekly: "Všichni utíkají pryč.
Není tu nikdo, aby nám pomohl." Nikdo nechce převzít zodpovědnost. Ale trikem je, že je to hráno v Sahadža józe, že: "Když
udělám toto, stanu se pravostranným." Ale pokud se stanete levostrannými, tady ten je tady. Je moc dobře, že jste ho sem dali,
jsem ráda. Takže všichni letargičtí lidé, líní nekňubové, toto vždy dělají. Nyní - někdo někomu řekne: "Musíš vstávat zrána." Vyvolá
to v nich hrozný pocit: "Ó, jak vstávat?" Ale když se ohlédnete za svým vlastním zázemím, řeknete, že jste museli brát drogy,
museli jste pít alkohol, museli jste brát všechny tyto levostranné věci, proto nemůžete vstávat zrána! Nuže, jak ukončíte nebo
zneutralizujete tyto špatné návyky, které máte? Jak to uděláte? Když začnete vstávat brzo ráno, pomalu si vytvoříte návyk a
můžete se toho zbavit. Je to jen o tom, udělat si čas ráno před východem slunce. Alkohol sám je takový levostranný nesmysl.
Natolik, že Bohyně kdysi vypila všechen alkohol světa. Nebudete tomu věřit, všechen alkohol! Světec Sai Nath vykouřil všechen
tabák Maháráštry, ale lidé přesto kouří. Stejně jako Šiva vypil všechen jed, protože je dárcem života. Cokoliv takhle vypracovali,
tak upřímně, svědomitě s plnou pozorností. Vidíte Mne takto pracovat, ale oni pracovali také tak.

Takže neberte věci za samozřejmé! Řekla jsem mnohým z vás, abyste napsali - co jsem dnes udělal pro Sahadža jógu? Pro sebe
udělám všechno - natřu dům, vymaluji kuchyň, všechno, vyspravím si krásné sárí, blůzu. Já sama. Co jsem udělala pro Sahadža
jógu? Kolik dárků jsem dala ostatním? Kolik dopisů jsem napsala ostatním? Jaké zážitky jsem popsala? A především, kolikrát
jsem v srdci cítila lásku své Matky? Ale řeknu vám důvod, proč je na Západě velký problém - nyní jsem to objevila. Tak, jako jsem



objevila Sahadža jógu, tak jsem také objevila tajemství, které vám dnes řeknu. Toto je také síla pronikání, že člověk může odhalit
démony, jak pracují v našich myslích, jak prosperují. Myslím, že jsem to některým lidem řekla, ale řeknu vám to teď všem. Když
jsme dětmi, do věku pěti let jsme orientovaní na ego v tom smyslu, že se staráme jen sami o sebe. Dáte deset hraček deseti
dětem, vezmou si své hračky a budou si spolu hrát, nebudou s nikým mluvit, jen půjdou a budou si hrát. Nebudou nikoho jiného
rušit, je to naprosto souběžné žití. Nebudou rušit. Pokud ruší, mohou tlouci, mohou dělat něco jiného nesmyslného. Může to být
díky nějakému druhu bhúta uvnitř, když jsou dětmi. Když je jim ale pět let, dejme tomu, že se zeptáte nějakého dítěte tady:
"Poslyš, co vidíš?" Řekne: "Vidím tu tygra a tyto květiny, to, to, vidím všechno toto." Ale když ho postavíte tam: "Řekněme, že
někdo stojí tamhle, co uvidí?" Pořád bude říkat, že uvidí tygra, květiny, to a to. Zkuste to. Protože nedokáže vidět z úhlu pohledu
jiného člověka. Prostě je zaneprázdněný svým egem. Nuže, nyní jsem objevila, že celá kultura na Západě, - nevím, dříve to tak
nebylo - rodiče své děti ovládali a měli za ně zodpovědnost, chovali se správně, takže děti mohly být v pořádku. Ne neustále před
dětmi vzájemně bojovat. Chci říct, trošku bojovat musí, ale musí to dělat v ložnici. Protože, když jsem byla malá, tak jsem
neviděla filmy, kde manžel a manželka celý čas bojují nebo se rozvádějí. Vůbec žádné porozumění mezi mužem a ženou, ale
když je to jiná žena nebo jiný muž, jejich tváře budou takhle. Když na ulici vidíte dva lidi, kteří spolu jdou takto, pak víte, že tito dva
nejsou manželé. Je to moderní doba. Jsou to moderní časy. A na Západě je to nejhorší. Takže se děje to, že ani rodiče nejsou
dospělí, jsou nedozrálí, nemají žádný smysl pro zodpovědnost. Mají děti, nevědí, jak se chovat k manželovi, zejména zdejší ženy
jsou neobyčejně, nesmírně dominantní a hloupé. To musím říct. Nevědí nic o vaření; nevědí nic o ničem. Mohou dělat pouze
poslíčka, mohou sedět v bance a něco psát. A jsou nesmírně hloupé; nevědí, jak zacházet se svými muži, nevědí, jak zacházet se
svými dětmi. Nemají žádnou průpravu. Jejich matky jim nevěnovaly žádnou pozornost. Vůbec žádná disciplína. Takže toto dítě
zaměřené na ego je stále dítětem zaměřeným na ego.

Žádná láska. Měli bychom říct, že Moje matka byla velice přísná. Neobyčejně přísná. Ale byla také neobyčejně milující -
neobyčejně milující, neobyčejně přísná, zrovna jako Džagadamba. Chci říct, nutila by nás vařit, dokonce jak držet náčiní, řekla by
nám: "Toto není správný úhel, dělej to takto! Proč stojíš takto? Kde máš pozornost?" A nebyly povolené žádné otázky. Všechno
ukázňování a všechny tyto věci, které jsme měli v dětství, nám dnes pomáhají. A byly nesmírně milující. Byly pro naše dobro,
cokoliv dělaly, bylo pro naše dobro. Ale myslím si, zejména ve Švýcarsku, jsem vždycky cítila, že jsou matky nevzdělané a také
nesmírně závidí svým dcerám. Naše matky - Moje matka byla velice vzdělaná, ale její matka ne. Ale byla to moudrá žena. Měla
svůj smysl pro zodpovědnost, věděla, že je matkou a že se musí chovat slušně. Nesmí být dětinská a hloupá. Takže protože
těmto ženám nebyla dána láska, jsou stále orientované na své ego. Jsou stále nemluvňaty. Ještě nedospěly. Stále nedokážou
vidět věci z pohledu někoho jiného a stávají se nesmírně tvrdohlavými: "Ne, toto je pravda!" Nuže, postavme se tomu, dnes jste
měli tuto púdžu k Ádi Šakti, která je nebezpečná, protože je jako zrcadlo, kde uvidíte sami sebe jasně - postavte se sami sobě.
Ovládat svého manžela je hloupý nesmysl. Protože nevíte, jak si poradit se svým manželem - proto to je. Řekla bych, že indické
ženy ovládají své manžele dobře svým způsobem. Muži se bez svých žen neobejdou, neobejdou se bez svých žen. Neví ani, jak si
zabalit věci, ani neví, jak uvařit čaj, neví, jak uvařit vejce, neví nic. Neví ani, jak zamknout dům, otevřít - dokonce otevřít skříň, jak
ustlat postel. Neví nic, co je praktické, chci říct, že Můj muž se Mě vždycky přišel zeptat: "Je tato kravata v pořádku?" Je to už
dlouho, nyní ví, že jsem Ádi Šakti, ale dřív také chodíval a ptal se: "Je to v pořádku?" "Ne, ne, to není dobré." Dobře, převlékl se. Ale
protože nejste dospělé, nevyzrály jste, nevíte, jak se svými manželi zacházet, zkoušíte je ovládat. A pak se to děti od vás učí, také
vás zkoušejí ovládat. Zjevně musíte pochopit, že je to autorita přicházející shora. Například vždycky řeknu: "Já nejsem Bůh,
Sadášiva je Bůh." Gregoire byl zcela šokovaný, když jsem mu to poprvé řekla. Ale já jsem Bůh také. Co je On beze Mne? Jsem
Jeho silou. On je bezmocný. Ale nechme Ho být Bohem, fajn. Protože pokud musíte někoho obviňovat, obviňujete Jeho, On je
Bůh. Ale Já musím tvrdě pracovat, abych Ho udržela spokojeného. Jinak víte, že Jemu na nikom nezáleží. On bude jenom ničit, to
je vše, co zná. Zničí vás, kdokoliv na Mne zkouší hrát nějaké triky, zničí vás natolik, že po mnoho životů se nebudete moct stát
lidskou bytostí. Takový On je hrozný chlapík. Je Ten, který udělal všechny tyto věci. Takže musíme růst. Musíme se vyvinout v
moudré ženy, ženy, které jsou jako Matka Země, jak jsem vám řekla. A když se Mě ptáte: "Matko, Ty pracuješ tak tvrdě a vypadáš
tak svěží." Protože Já se tím těším. Je to pro Mě jako hudba. Něco dělat je pro Mě jak hudba. Vaření je pro Mě hudbou. Všechno
je pro Mě hudbou. Unavíte se hudbou? Naopak se cítíte osvěženi. A když zabiju démony, museli jste vidět, že jsem víc rozzářená,
vchází do Mne více světla. Je to zrovna naopak.

Takže vás musím přimět porozumět, abyste dnes, prosím, udělali plnou introspekci, průzkum duše. Najděte, co je s námi
špatného. Nerozmazlujte své ego, protože ego vás činí hloupými, což jste museli vidět. Máme v Sahadža józe nějaké lidi, kteří
jsou jako tito hlupáci. Ale myslí si o sobě kdo ví co. Všichni to víme. Musíme mít v cirkusu také nějaké šašky. Ale musíme mít lvy



a tygry. Na lidi udělají dojem lvi a tygři, a ne šašci. Takže je důležité, abychom dělali introspekci a sami pro sebe viděli, kolik jsme
toho udělali pro Sahadža jógu. Samozřejmě, že vám musím blahopřát k jedné věci. Protože, víte, Já taková jsem. Neudělala jsem
nic, abych taková byla, prostě taková jsem, jsem. Takže Já jsem síla. Mám sílu, protože jsem tou silou. Proč se kvůli tomu cítit
tak nadšená? Vůbec se tak necítím. Ale když nebudu používat svoji sílu, pak budu jako lidské bytosti. Proč jsem Bohyní? Protože
používám každičký kousek své síly. A pokud vy, lidé, nebudete používat svoji sílu, kvůli jakémukoliv nesmyslu, jaké- mukoliv
strachu, který můžete mít - můžete mít jakýkoliv druh pokušení, nebo omezení, cokoliv. Jestliže nebudete naplno používat svoji
sílu lásky, pak nemůžete stoupat. Takže pokud vidíte jasně celou věc, veškerá síla vaší Matky je láska. Cokoliv dělá, je z lásky k
tomu, co stvořila. A začíná introspekce, ale nemělo by to být pozdě. Už dávno jsem říkala, že způsob, jakým vyčerpávají Matku
Zemi, vytvářejí tolik věcí... Museli jste Mě slyšet to říkat, říkám to posledních osmnáct let. Dnes před námi stojí ekologické
problémy jako rakšasa - démon. Nuže, co s tím děláte? Postavte se tomu. Automaticky se musíte postavit sami sobě, své
destrukci. Pokud nyní neděláte introspekci, budete tomu čelit v době, kdy bude očividně pozdě. Takže nebuďte jen sami se sebou
spokojeni, že teď máte Sahadža jógu, tak hotovo. Samozřejmě, když přijdete na Moji púdžu, je to jako byste spadli do moře, moře
má sílu vás vstřebat. Ale také má sílu vás vyhodit zpátky na břeh. Jedná oběma způsoby. Takže, proč nemohu jít hlouběji do
Sahadža jógy? Existují také výmluvy, nemám čas, jsem velice zaneprázdněný, pracuji v úřadě, dělám toto. Pak nejste
sahadžajogín. Všechen váš čas je pro Sahadža jógu. Ale díky tomu vám Sahadža jóga dá dostatečný čas dělat cokoliv. Znám lidi,
které jsem najednou objevila na púdžích, někdy ve Vancouveru, někdy v San Diegu, někdy tady. Řekla jsem: "Jak to, že jsi tady?
Co tvé podnikání?" Řekl: "Podnikání nás sem přivedlo, přesně v tento den." Když je tato síla tak ohromná, když ji pochopíte, když
víte, jak je ohromná, pak všechno této síle přenecháte. Všechno pro vás vypracovává. Takže dnes mluvíme o Šakti, o síle Bohyně,
která musí být mnohem více objevena a je velmi složitá, velice dobře vyvážená a neobyčejně efektivní. Ale jakoukoliv práci tyto
síly uvnitř vás udělaly, prosím, pokuste se jich vážit. Prosím, pokuste se je přijmout a dovolte své bytosti růst. Neříkejte, že: "Nyní
jsem ženatý," nebo: "Nyní jsem těhotná, mám děti, mám práci." - Nic. Všechno bude dokonalé, jakmile se sami zdokonalíte.
Všechno souvisí s vaší dokonalostí. Pak se Mě nebudete ptát: "Jakou mám, Matko, dělat práci, čeho mám dosáhnout?" Ničeho.
Jen se dívejte z nadhledu a všechno se vypracuje.

Všichni démoni byli zabiti, ale jsou zpátky na svých místech. Nejhorší je, že vstoupili do hlav hledačů, protože teď přišli jako
guruové. Přišli jako katolická církev, jako protestantská církev, jako všechny druhy chrámů a všechny druhy fundamentalistů a
podobně. Všichni také vypadají jako rakšasové, pokud se na ně podíváte. A když na vás mají vliv, jdou do vašich hlav. Ale po
příchodu do Sahadža jógy, jsou dokonce i tyto hlavy vyčištěny a jste v pořádku, jste z toho venku. Ale co pak s tím dělat, s
konáním vší té práce, čištěním, dáváním radosti a všeho, co pak dělat? Musíte to dát ostatním! Toto je vaše zodpovědnost.
Takže nejprve vaše povaha, vaše chování, vaše vztahy, by měly být natolik čisté, že samy o sobě budou vyzařovat světlo. Jako
když máte velice čisté sklo, může světlo projít. Avšak také vzhledem k tomu, že je Kundaliní čistým přáním, musíte mít velice
vroucí a nesmírně překypující, můžete to nazvat naprosto chrlící přání, komu dát vibrace, komu dát realizaci? Dáváte je stromům,
dáváte je psům, dáváte je každému, a pokud objevíte lidské bytosti, dáte to i jim. Poněkud obtížné. Takže to se musí stát. Ale
cokoliv děláte, udržujte pozornost na vašem spojení. Ale tady dělají Sahadža jógu, a vaše spojení je volné, co pak dáváte?
Sahadža jógu, nebo co? Dáváte temnotu? Dávate nevědomost. Dáváte bláznovství. Takže musíte po celý čas s touto mocnou
silou udržovat spojení a udržovat ji spokojenou. Jako je velice důležitý protokol, kvůli všem těmto, víte... Mají smysl pro protokol,
protože jsou upevnění. Vy byste také měli svůj protokol dobře upevnit. Je to poněkud obtížné nebo trapné, Mně, jako lidské
bytosti, vám říkat, jaký by měl být protokol k Bohyni. Ale musím vám to říct; protože nechci, abyste byli zraněni. Ale protokol musí
být dodržován a mělo by mu být dobře porozuměno. Samozřejmě, dnes je to mnohem lepší. Poprvé, když ke Mně měli v Dillí
púdžu, tak Mi dělali árti umělohmotným táckem a kum-kum byl v umělohmotné dózičce. A tolik jsem se o tyto lidi bála, že celé
Moje tělo bylo takto smrštěné, jak jsem Je kontrolovala: "Teď nic nedělejte!" Když se podíváte na Moji foto- grafii, uvidíte Mě
naprosto jinou. Byla jsem tak překvapená, že nevěděli, co dělat. Dobře, nuže, dávejte, prosím, také pozor na svůj protokol.
Například, lidé chodí třeba časně zrána ve svých pyžamech, to není správné. Musíte se vhodně obléct. Jdete, nevíte, kdo je Ádi
Šakti. Nebo víte? Pokud víte, pak jdete před Ádi Šakti. Protokolu musí být porozuměno. Naštěstí v Indii pro to mají lidé dobrý
smysl; někdy i oni něco přehlédnou. Takže protokol je velmi důležitý, protože tito budou opravdu rozzuření, pokud nebudete
protokol dodržovat. Je to nesmírně důležité. Proto Kristus řekl, že: "Budu tolerovat jakýkoliv nesmysl proti Mně, ale nic proti
Duchu Svatému." A také řekl: "Mějte se na pozoru před reptajícími dušemi," protože pokud za Mými zády reptáte, Já slyším
všechno. V jednom kuse Mne informují. Pokud cokoliv děláte za Mými zády, vím, co se děje.

Poskytuji čas. Ale pak to působí. Je to pro vaši benevolenci, pro vaše dobro, pro váš vzestup, za který jste po léta bojovali! Musíte



si vážit sami sebe, že jste hledači, a nyní jste našli pravdu, takže z toho vytvořte korunu a vložte si ji na hlavu. Nyní jste jak
šlechtici. Dokud nevíte, co máte za síly a jak jste je získali, a pokud to nemáte na paměti a také dokud se tato pravda nestane
vaší nedílnou součástí, váš růst bude velmi těžký. Nebudete ani tady, ani tam, budete zavěšeni ve vzduchu jako kyvadlo chodíce
sem tam, zleva doprava, zprava doleva. A sahadžajogíni by se měli stydět říkat, že: "Půjdu doleva, nebo půjdu doprava." Jak
můžete být tak zranitelní? Protože jste nedospěli. Musíte být jako skála Gibraltaru. Jak můžete něco chytit? V pořádku, pokud si
myslíte, že je někdo nesmírně negativní, nechoďte blízko takové osoby. Ale nemůžete být přecitlivělým zlatíčkem. Moje děti jsou
Šivovi bojovníci. Musí jimi být. Vy jste Moje děti. Nejste více křesťany, hinduisty, muslimy, nejste více těmito hroznými
ďábelskými lidmi, ale jste Mými dětmi a musíte být odvážní, musíte být poctiví, musíte být dobří, musíte být milosrdní, musíte být
dynamičtí. To je minimum. Doufám, že po této púdže si sednete, budete meditovat a dělat introspekci a zjistíte: "Proč dělám
tohle? Co je to za problém?" Pomyslete, někteří lidé včera podřimovali, viděla jsem je. Kvůli levému Nábhí. Takže opravte své levé
Nábhí. Ale pokud jste opravdu s touto Božskou silou spojeni, můžete být vzhůru tři dny a tři noci, nebudete unaveni. Někdy se
vám to stalo. Ale pozornost by měla být na síle, pozornost by měla být na spojení, které máme s touto silou. Pouze tehdy. Jinak
budete pochopitelně vyčerpaní. Všechno je tak logické, je to tak logické. Děkujte Bohu a děkujte sami sobě, děkujte svému
osudu, že máte takové štěstí, je vás velmi málo, kdo jste dosáhli tohoto spojení, a kteří jste do sebe nasáli tuto sílu tak snadno. A
co jste, proč se chováte jako tito obyčejné pouliční lidé se svými hloupými otázkami? Budete překvapeni, že Bohyně v předešlých
životech nemluvila tolik, co mluvím Já. Jedno nebo dvě slova stačila, řekla třeba: "Hu!" a zabila tohoto, "Ha!" vyřídila tamtoho.
Všechno to zvládala jen říkáním: "Hu, ha, hi, hej". Ale nikomu nedaly realizaci, žádná z inkarnací. Říkaly: "Ne, ne, ne, ne, ne, já ne.
Já ne, lituji, já to dělat nebudu. Musely poznat, jak jsou lidské bytosti hloupé. "Ó, Bože, nic. Já jsem v pořádku. Můžu jít na čtrnáct
let do džungle, můžu dělat Ardžunovi vozataje, nebo se mohu nechat ukřižovat, nebo pozřít jed, ale neříkej mi, abych se věnoval
lidským bytostem! Ne, ne, ne, ne. Lepší je jít do ZOO než za nimi." A proto nikdo z nich, nikdo z nich a někteří o tom dokonce ani
nemluvili, myslíce si: "Když o tom budeme mluvit, řeknou: "Tak proč nám nedáte realizaci?" Nikdo z nich. Takže toto je soucit,
láska a sebejistota Ádi Šakti, že vy byste také měli mít sebedůvěru. Nejen, že jsem vám dala realizaci, ale dala jsem vám i síly, že
můžete dát realizaci ostatním.

Žádná z těchto inkarnací nedělala, co dnes děláte vy. Se všemi svými silami to oni nedělali, zatímco vy to můžete dělat, navzdory
tomu, že nástroje nejsou tak silné, nejsou tak božské. Ale stejně, stejně musíme být k dispozici, a vypracovat v našich vlastních
životech, jaké máme priority. Pro bohy byla prioritou pouze božská práce, nic jiného. Nikdo se nezačal věnovat zaměstnání,
nikdo. Nikdo nešel na univerzitu, nikdo nestudoval. Jediná věc, kterou dělali, byla práce Boha. Takže vy děláte všechno ostatní
jako práci Boha a takto do vás bude vtékat energie. Když začnete dělat práci Boha, všechno, co děláte, se stane prací Boha ve
smyslu, že děláte práci Boha, rozhodnete se: "Budu dělat práci Boha," pak Bůh se toho ujme. Dělá všechny ostatní věci, vy děláte
pouze práci Boha, On se toho ujme. Doufám, že tomu rozumíte, pokuste se. Snažte se. Mějte důvěru. A také děkujte Bohu, že je
tu někdo, jako vaše Matka, kdo vám řekne, co je s vámi špatného. Děkujte Bohu! Dokonce vaše matky vám neřekly, co s vámi
nebylo v pořádku, protože z vás byly vystrašené. A neříkejte pak - když pak řeknete: "Matko, mám napadené srdce." Chci říct, co
pak můžete dělat? Pokud rozumíte, že toto je pro vaše zdokonalení, dělám to z lásky, pro dobro, pak to vypracujete. Ale
nemyslím si, že je to tolik o rozumovém pochopení, ale je to pochopení vyšší úrovně, kde se to stává prostě nedílnou součástí
vašeho vědomí. "Jak to může být špatné? Všechno to musí být pro mě dobré, vše je pro mě dobré." V neposlední řadě člověk
musí pochopit, že tak, jako pracuji na všech sedmi čakrách, jsou pod Mojí kontrolou na kolektivní úrovni ve Virátě. Povaha
Viratangany je taková, že ona vytváří toto univerzální vědění uvnitř nás, kolektivitu. A pokud nepochopíte, že v moderních dobách
jste na duchovní cestě pouze kolektivním způsobem... Takto to je. Protože jsme dosáhli stavu Sahasráry a tady musíme mít
pouze kolektivní práci - neexistuje jiný způsob! Toto musí být zcela pochopeno. Každý, kdo se pokouší poškodit kolektivitu
špatným chováním, nebo něčím jiným, bude vyhozen, bezpochyby, ale také padne do špatných rukou. Takže kolektivita je prací
Ádi Šakti. Protože v Sahasráře, v Sahasráře, v Sahasráře je zákon Viráty. A silou Viráty je Viratangana. Ten, kdo dělá kolektivitu.
Toto je nejdůležitější bod, který si musíme uvědomit; pokud nemůžeme být kolektivní - kvůli čemukoliv, možná žárlivosti, možná
pocitu méněcennosti, čemukoliv, čemukoliv, co přichází zezadu jako plazící se červ, pak byste měli vědět, že je s vámi něco
špatně, s kolektivitou nic špatného není. Nekritizujte kolektivitu, dokud to sama nezjistím - a pak to napravím.

Držte se kolektivity moudře a vroucně a snažte se držet kolektivitu pohromadě. Pokuste se pomoct, aby se lidé v kolektivu
navzájem těšili. Nekritizujte jeden druhého; kritizujte pouze sami sebe, pokud máte zvyk kritizovat, raději kritizujte sami sebe. Je
to lepší, protože toto jsou také zvyky. Lidé - viděla jsem, že zejména lidé ze Západu, na všechno reagují. Když vidí koberec: "Ó, to
se mi nelíbí!" Ale on není váš, nebyl vyroben pro vás, co s ním máte společného? "Ne, nelíbí se mi!" Není ale váš, tak kde je



problém? Leží tady, proč byste se kvůli němu znepokojovali? "Nemám rád tohoto člověka! Toto oblečení se mi nelíbí!" Kdo jste?
"Nelíbí se mi." Toto v Sahadža józe není dovoleno - "Nelíbí se mi." Existuje způsob, jak to říct. Ale není žádný důvod cokoliv říkat.
Takže všechny tyto druhy domýšlivosti a předvádění se jsou proti kolektivitě. Pak existují jiné druhy hloupých lidí, kteří jsou stále
tady, aby Mě fotografovali. Řeknete jim: "Nebuďte tak vpředu, nechoďte tam." "Ne, půjdu, nejsem vpředu, ne. Konec!" Ale někteří z
nich jsou opravdu zarytí, zaručení hlupáci, tupci. Není možné je polepšit. Ale řekla jsem vám, abyste si z nich nevytvářeli vzory,
nenásledujte jejich představy. Takže jsme přišli do bodu, kde práce Ádi Šakti je tou nejdůležitější prací v celém tvoření. V
pořádku, zabíjení démonů je pryč, co je to? Hotovo! Práce Sarasvatí je hotová, vytvořila dinosaury, no a co? Práce Mahálakšmí je
hotová. Přivedla vás na lidskou úroveň, v pořádku, no a co? Ale vrchol je teď, že jste získali svoji realizaci, že jste získali tuto
speciální vlastnost, že nyní jste vstoupili do Království Boha. Takže se chovejte slušně. A také musíte mít sebeúctu, abyste si
uvědomili, že nyní jsme vstoupili do Království Boha. Jednou jsem byla navštívit prezidenta Indie. Pro Mě ale byl další lidskou
bytostí, chci říct, že Mi nikdy nepřišlo na mysl toto prezidentství a podobné věci. Procházela jsem se a ti, kteří se procházeli se
Mnou, si toho začali být velmi vědomi, zrovna takto. Řekla jsem: "Co se s těmito lidmi děje? Viděli nějaký přízrak, nebo něco
podobného?" Jdoucí jen tak po schodech. A někteří lidé stáli s kopím a podobnými věcmi jako stráž, nebo něco podobného. Jen
jsem se tomu všemu smála. Ale tito lidé si to velice uvědomovali. Když vstupujete do Božího království, nakolik byste si měli být
vědomi svého chování! Jací byste měli být, jak byste se měli chovat? Jednoduše cítit jedinečnost své osobnosti, že již jste v
Království Boha. Cítit. Když to jen pocítíte, pak budete vědět, jakou hrdost jste získali a jak důstojní byste měli být. Jak nádherní
byste měli být. Jak upravení a čistí a příjemní byste měli být. Kolik musíte znát maryjád, všechno.

A jakmile si uvědomíte, že nyní jste žádanými, nebo můžeme říct nejvyššími občany Království Boha, pak musíte prokázat, že jste
si toho opravdu vědomi. Že to opravdu cítíte. A měli byste se cítit neobyčejně radostní, šťastní. Jako včera, každý se smál těm
nejmenším věcem, jako ostatní lidé z ulice. To není Sahadža jóga. Smějte se, pokud někdo řekl velký vtip, jinak někdo mluví a vy
se smějete. Byla jsem překvapená, jste sahadžajogíni. Pomyslete, že by to dělali svatí, dělali by to? Jste světci; jste "munindras",
prostřednictvím meditace jste se stali králi. Jak se můžete chovat nedůstojným způsobem? Pokuste se zaujmout svoji pozici!
Snažte se to vnímat. Včera, když začala poslední píseň, víte, že do mnoha duší, mnoha srdcí pronikla, jedinečná radost, kterou
nazýváme niránanda. Včera jsem to cítila. Ale udržte si to, jen to musí být pevně uchováno ve vašich kumbách, což je Kundaliní.
A Ona je Tou, kdo přichází. Takže můj plán byl, že dnešek je nejen dnem uctívání Kumby, kde sídlí Kundaliní, ale Kumba se stává
jakoby květináčem. Je to takto, takto se to stalo a pak také může, jak někdo řekl: "Matko, tyto květináče se také mohou stát
lampami." Řekla jsem: "Podívejte, teď jste to řekli!" Takže kumba se stává květinami a květiny se stávají světlem a to vonícím
světlem! Doufám, že porozumíte Mé vizi a postavíte se za Mě, stane se vám to. Naprosto na vás ohledně své vize spoléhám.
Musíme tento svět přeměnit na nádherné místo. Není pro to potřeba mnoho obětí. Jste také požehnáni, nemusíte mnoho dělat,
jedinou věcí je udržet svoji pozornost na zdroji síly. Nechť vám Bůh žehná. Děkuji vám. Mathias říká: "Slibujeme." Všichni to
řekněte. Mnohokrát vám děkuji. Všichni byste měli napsat o nějakém zázraku, a jak se věci vypracovávají. Například jsme jeli do
Paříže a chtěli těmto ženám koupit nějaká sárí a nikde jsme nemohli sehnat nic ve velikosti 45. Buď to byla velikost 36, nebo 58.
Pak, když jsme jeli autem, tak jsem najednou řekla: "Zastavte!" Řekli: "Cože, Matko? Na ulici?" Řekla jsem: "Zrovna tam na ulici
někdo prodává sárí." A dostali jsme je. Nebo - jak už víte v Ganapatipule na Ganéša púdže, jaké jsme měli štěstí ohledně vašich
dárků. Vždycky jste přinášeli velmi drahé dárky, ale s žádnou uměleckou hodnotou, utráceli jste tolik peněz. Dokonce národní
púdže, nic jste nemohli sehnat. A jak jsme získali toto? Úplně stejně. Cestou z letiště jsem jen řekla: "Tam něco je!" Řekli: "Matko,
žádný obchod tam není." Řekla jsem: "Pojďme se podívat!" Jen jsme to obešli a byly tam všechny tyto věci. Teď se to stejné stalo
v Americe. Sešla jsem dolů a řekla jsem: "Čína má potíže, kupme něco čínského." Tak jsme šli do čínských obchodů; měli tam tak
draho, velmi draho. Zašla jsem za roh a řekla jsem: "Dobře, nechte Mě jít do malé uličky." A tam byl obchod, kde pro- dávali
všechno velice lacino alespoň o 40 %. Něco kolem 40 %. A jen tak náhodou, myslím, sto metrů odtamtud prodávali pětkrát,
šestkrát dráž. A proč? Takže nyní to také zkuste. Ale přání musí být čisté, porozumění musí být čisté. Takže jsem si jen
pomyslela, že tito sahadžajogíni utratí tolik peněz, vyhodí tolik peněz, a dostanou něco, co nemá žádnou hodnotu. Protože
všechny dárky, které Mi dáváte - ve skutečnosti jsem je požádala, aby s tím přestali, aby to přestali dělat.

Nyní jsme přešli z individuální na národní úroveň. Ale dokonce i národní, myslím, že bychom teď neměli mít žádné národní, ale
jeden mezinárodní, pokud byste to příští rok zvládli a pokud byste souhlasili. Ale o cokoliv se jedná, cokoliv Mi dáte, já se to
nechystám prodat, nechystám se to nikomu dát, měli bychom to uchovat pro potomky, aby viděli, co jste dali. Ta hodnota je v
tomto, ne v tom, kolik jste utratili. Takže není třeba, abyste Mi jednotlivě dávali jakékoliv dárky, já vím, že Mě milujete. A nyní -
nevím, řekla jsem lídrům: "Nežádejte, prosím, národní dárky, nevyhazujte peníze." Ale nevím, jestli s tím už souhlasili, ale jestli s



tím souhlasili, tak s tím můžeme přestat. A mít pravidelný mezinárodní dárek, který může být také zrušen. Protože, víte, Já nic
nepotřebuji. Ale ono to pracuje. Pracuje to. Jako jsem řekla: "Dejte Mi tentokrát slonovinu." A slonovina byla tak drahá, a také
jsme ji objevili na tak levném místě. A jakmile jste Mi dali slonovinu, nebudete tomu věřit, dočetla jsem se v novinách, že
slonovina bývala pět set dolarů za kilo, a nyní je v Americe tři dolary za kilo. Takže to pracuje. A záměrem je také více podporovat
rukodělnou výrobu a umění, protože tolikrát jsem řekla, že můžete vzít kousek hlíny a přetvořit ji na nádhernou věc, která má
takovou hodnotu. Takže, proč bychom měli vyčerpávat Matku Zemi? Proč nemít pár uměleckých věcí místo vlastnění tolika věcí?
Ale když jdete do obchodů, nic neseženete. Neseženete hedvábí, neseženete toto, neseženete tamto. Je to tak těžké, sehnat
něco přírodního, protože lidé vytvářejí pouze nepřirozené věci. Ať je to jakkoliv, měli byste vytvářet krásu. Pokud začnete vytvářet
krásu, tak se ji pokusíme zachovat a používat šetrně místo toho, abychom měli tisíce nesmyslných věcí, všechno na jedno
použití. Po nějaké době budeme muset mít lidské bytosti na jedno použití. Budeme je muset zlikvidovat. Jak budou na této zemi
žít? Pokud neporozumíme, že musíme žít na této zemi s jejími omezeními. Víte, že jsem vám mnohokrát říkala, abyste se dali na
umělecké věci, abyste se dali na rukodělné věci, více na ručně dělané. Na toto se moc nedávejte. Nakonec - dokonce, i když
musíte koupit něco, co je, řekněme, umělé, alespoň se postarejte, aby to bylo umělecké.

Takže, jakmile budete mít velké přání - dnešek je dnem, kdy se na celém světě chtějí modlit pro zachování Matky Země - kvůli
tomu jsem toto téma začala - že bychom se měli modlit, že bychom všichni měli rozvíjet umění pro sebe, dávat jako dárky
ostatním, a také používat umělecké věci, vytvořené umělci. Můžeme mít pár věcí, ale uměleckých, které vyjadřují umění. Ne levné
věci. Po celé Francii jsem viděla, že se umělé hmoty vplížily do všeho, ať je to bavlna, ať je to hedvábí, ať je to vlna. Může to
vstoupit do čehokoliv, kromě mozků lidských bytostí. Je to hrozné. Takže ať je to jakkoliv, postarejte se, abyste kupovali
umělecké věci, ne řadové, hrozné, levné věci. Ano? Takže toto dnes musíme, také se dnes musíte ke Mně modlit, když děláte
púdžu: "Ó, Matko, ó Matko, prosím, zachraň naši zemi a dej lidem moudrost, aby se chovali rozumně. A aby byli uvědomělí." A
každý sahadžajogín by si měl být vědom, kolik energie využívá z elektřiny, z telefonů, kolik spotřebovává vody a ostatního.
Musíme být šetrní. Pokud za tyto věci nepřevezmeme zodpovědnost, tak to nepronikne nikam jinam. Je to na vás. Musíte se tím
zabývat ve svém každodenním životě jako nedílnou součástí svého života; pokoušet se uchovat energii této Matky Země. Je to
velmi důležité. Takže dnešek je dnem, kdy vysílají zvláštní modlitbu, samozřejmě je to děláno některými církvemi, ale myslím, že
je to dobrý den, protože si musí dnes myslet, že je to den Bohyně a takto o to žádali.

Nechť vám Bůh žehná. Čtrnáct vdaných žen, které ještě nebyly na Mé púdži.
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Podle kalendáře je tento rok deset dní Navaratri, ne devět.

Je devět dní, nocí, kdy musela Bohyně bojovat s démony a ochránit své děti před účinky negativit. Na jedné straně byla oceánem
lásky a milosrdenství a na druhé straně je chránila jako tygřice. Protože to byly časy, kdy nikdo nemohl meditovat, nikdo nemohl
používat Boží jméno, nikdo nemohl ani pomyslet na seberealizaci. Ale vy, kteří zde dnes sedíte, jste tam také v těch dnech byli a
všichni jste byli zachráněni pro dnešek, pro tento den, takže můžete získat svoji seberealizaci. V oněch dnech Bohyně nebyla ve
formě Mája Svarúpi. Byla ve své skutečné podobě a to vzbudilo ohromnou posvátnou úctu dokonce i mezi učedníky. Takže
otázka dát jim seberealizaci nebyla na pořadu dne. Nejprve museli být zachráněni. Takže tak, jako si matka musí ponechat dítě
po devět měsíců ve svém lůně, těchto devět měsíců, nebo můžeme říct devět jug, devět období, jste vy všichni byli náležitě
chráněni a desátý měsíc se rodíte. Zrození je také vždy sedm dní po devátém měsíci.

Takže jsme museli nějakou dobu počkat, než se to vyvine. Dnešní desátý den Navaratri je ve skutečnosti určen k oslavě Ádi
Šakti. Takže dnes budeme opravdu uctívat Ádi Šakti. Na jedné straně je Ádi Šakti Mahakálí, na druhé straně je Mahasarasvatí, ve
středu je Mahálakšmí a je také Ambou, Tou, která je Kundaliní. Ale je také za tím. Je Parašakti; je mimo všechny síly. Protože Ona
je původcem síly. Takže musí být za tím vším. Takže dnes, když Ji uctíváme, musíme Ji uctívat ve všech těchto formách. Takže
chápete, že tento desátý den, kdy máme Navaratri poprvé v kalendáři, je proto, že dnešek je dnem, kdy budeme uctívat Ádi Šakti.

Ádi Šakti nikdy dřív nebyla uctívána, nikdy. Ale tentokrát, když jsem jela do Kalkaty, řekla jsem jim: "Raději dnes uctěte Ádi Šakti."
Byli překvapeni: "Proč dnes Matka žádá, abychom uctili Ádi Šakti?" Takže když jsem se vrátila do Púny, řekli Mi, že Ádi Šakti, jak
víte, je Saptašringi, což znamená - Ta, která má sedm vrcholů. Spočívá na sedmi vrcholech, což znamená v Sahasráře, na sedmi
čakrách. Vládne všem sedmi čakrám. Řekli Mi, že když jsme měli v Kalkatě púdžu, že tentýž čas je obdobím, kdy ti, kteří následují
Saptašringi, což je velice málo lidí, ti všichni tam přijdou a přijdou tam nejprve lidé z matčiny strany. Takže mateřská strana Ádi
Šakti se týká Vaišnavitů, těch, kteří následují Višnua. Takže tam přijdou jako první, aby Ji uctili, a pak přijde tchánova strana, což
je Šivova strana, Sadášivova strana. Je to přesně ten čas, kdy jsme měli púdžu.

Společně mají k uctívání tyto dvě skupiny. Takže nyní mezi sebou máme dva druhy lidí. Jedni, můžeme říct, jsou ti, kteří uctívají
Brahmadévu na pravé straně, a lidé, kteří uctívají Šivu na levé straně. Obě strany se musí setkat a to v místě, kde musíme uctívat
naprosto sjednocenou podobu všech těchto sil, které se uvnitř nás projevují. Když říkají, že existuje pouze jeden Bůh, v pořádku,
existuje jeden Bůh. Ale jeden Bůh má hlavu, játra, žaludek, nos. Má všechno, právě tak, jako lidské bytosti, protože se říká, že Bůh
vytvořil lidské bytosti k obrazu svému. Takže má v těle různé části a musí je spravovat. A pro tyto různé části musí mít božstva a
božstva musí být pochopena. A dokud neporozumíte a neuctíváte božstva, nemůžete je probudit uvnitř sebe.

Ale ona všechna jsou nedílnou součástí Ádi Šakti. Jsou pod naprostou kontrolou Ádi Šakti. Včera jste slyšeli o síle Ádi Šakti. Je
jako želva, která schová celé své tělo do krunýře, stejným způsobem jsem stáhla všechny tyto síly do sebe. Chci říct, že je
neobjevíte snadno. Neodhalíte je snadno - kromě těchto moderních fotoaparátů, které se nás snaží doběhnout. Ukazují vám Moji
formu a podobu, protože ve vibracích je světlo, a když jsou vibrace vyzařovány, začnete je vidět ve fotoaparátech, dokonce i když
nejsou příliš citlivé, ale lidé je nějak dokážou zachytit. Existuje tolik zázračných fotografií. Určitě jste viděli fotografii, kde za
Mnou stál sám Šrí Ganéša. Zrovna teď tady nikoho stát nevidíte.

Ale nevíte, co se děje. A toto člověk musí pochopit. Že jsme vstoupili do nového království Boží magie. A Jeho magie pracuje
mnoha způsoby. Někdy se samozřejmě taky ztratíte. Jste oslabeni kvůli svým předešlým problémům. Jste sváděni. Někdy jste
také ovládáni negativními silami a upadáte. A to je velice smutná věc, která by se neměla stát žádnému sahadžajogínovi.
Protože možná neznáte svoji minulost a nevíte, jak jste usilovali, jak jste těžce pracovali, abyste vzestoupili na tuto úroveň.
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A poté, co přijdete na tuto úroveň, pokud se nesnažíte jít výš, tak buďto se přilepíte na jedno místo, nebo můžete být svrženi dolů.
Takže byste měli vědět, že jste sahadžajogíni, nejste manželkou, manželem, matkou, otcem, jste sahadžajogínem. Tak, jako Já
jsem Ádi Šakti, stejně tak jste sahadžajogíni. Takže nyní je Mojí hlavní prací dát realizaci ostatním. A protože jsou všechny Moje
vztahy správně ustanoveny, nemusím si dělat starosti o žádné božstvo, žádného Boha, všichni všechno řeší velice efektivně.
Popis Bohyně, který jste včera četli, že Její ruce střílejí všechny šípy takovou rychlostí, že to vypadá, jakoby tancovala. Je to tak,
bezpochyby, ale vy to nevidíte. Nevidíte, že každý Můj vlas je jako šíp. A pracuje tak fantasticky. Ale pro vás tu jen klidně sedím,
tak jako sedíte vy.

Ale tak to není. Je to něco mnohem víc. Když ukazují lva nebo tygra jako Můj povoz - vahana, musíte pochopit, že ukazují, že oni
skutečně jsou. Skutečně jsou. Není to tak, že by byli symbolicky, jsou ve skutečnosti. Takže důstojnost tygra - mnohokrát jsem
vám řekla, jak je důstojný. Je tak důstojný, protože na něm sedím. Musí-li jíst maso, zabije jednu krávu nebo něco podobného,
pojí maso a nechá ostatním. Je tak důstojný. A jí jednou za měsíc.

Takže dokonce sehnat vahanu takovéhoto druhu - musela být vyvinuta ze stavu améby do tohoto stavu. Jinak by tu nebyla.
Stejným způsobem jste vyvinuti a i ve vás jsou všechny tyto vahany. A vypracovávají velice rychle všechno, co chcete. Něco si
přejete; budete překvapeni, okamžitě objevíte, že se to vypracovává. O něco požádáte - okamžitě se to vypracovává. Ale musí tu
být naprostá odevzdanost Sahadža józe. Když říkám Sahadža jóga, víte, že je to jóga vaší pozornosti na Mých chodidlech. Je to
tohle. Ale jestliže se stále pohybujete se svým egem a jestliže stále přemýšlíte směrem: "My jsme něco a můžeme začít naši
vlastní Sahadža jógu, můžeme to vypracovat takto nebo jinak," nebo "moje žena je taková, moje dítě je takové, můj manžel je
takový" - musíte všechny tyto problémy odložit stranou.

Jinak nebudete stoupat. Nebylo pro Mě složité dát vám realizaci, protože jste už na to byli nachystaní. Ale udržet si své světlo,
pro to musíte tvrdě pracovat. Tygr zůstává na své pozici. Nemění se. Lev zůstává na své pozici a všichni jsou po celý čas k
dispozici na svých vlastních pozicích. Všechna božstva a bohové jsou na svých vlastních pozicích se svými vlastními kvalitami,
jsou tam. Nikde není žádný z těchto Bohů popsán, že by vám dal mókšu. Vyjma Bohyně. Ona je jedinou, která vám dává realizaci.

Protože Ona zodpovídá za všech sedm čaker. Udržuje všech sedm čaker a v těchto sedmi čakrách to může vypracovat. Takže
existuje velká historie, evoluce všech těchto věcí, dokonce i v těle Viráty a také ve vás, lidech. Takže se s tím musíte vypořádat.
Pokud se s tím nemůžete vypořádat, tak se to nevypracuje. Nuže, problémy, které na Západě máme, jak víte, jsou hloupé a
nehodí se pro žádného sahadžajogína. Připoutanost. Nejprve nebyli připoutaní ke svým ženám nebo ke svým dětem, teď jsou
přilepeni jako lepidlo. Neříkám, abyste se vzdali svých dětí nebo manželky, ale vaše připoutanost by měla být k Sahadža józe.
Jakmile k vám přijde požehnání Sahadža jógy, poplyne k vašim dětem, k vaší ženě, ke každému, k vaší zemi, do celého světa.

Předpokládejme nyní, že toto je připojení, velice prostá elektřina. Takže pokud není připojena do sítě, ale někam jinam, k čemu to
je? Nikomu nemůže dát elektřinu. Je to jednoduchá logika, že byste měli být nejprve připojeni ke zdroji elektřiny. Jednoduchá
logika. A pak tato energie může plout k ostatním. Pokud sami nejste připojeni ke zdroji energie, jak může tato síla kamkoliv
proudit? Je to jednoduchá věc, které v Sahadža józe nerozumíme. A tak naše připojení začíná rezivět a nechápeme, co se nám
stalo. Nejsme připojení k hlavnímu zdroji!

A to je jediná připoutanost, kterou potřebujete. A pak vše poteče na druhý konec. Takže máme tyto druhy připoutaností. Pak
jsme připoutaní k tolika ubohým věcem, které máme rádi, které z nás dělají ubožáky. Například jsme připoutaní, řekněme, k
nějakému druhu hloupé podnikatelské módy. Jsme k tomu připoutaní, ať je to sahadž kultura nebo ne, jsme k tomu připoutaní. A
všechny tyto připoutanosti nejsou ke zdroji, ke zdroji radosti, ke zdroji vědění, ke zdroji energie, která vás pozvedá. To je důvod,
proč je naše situace kolektivního vzestupu tak slabá. Prací Ádi Šakti je za prvé dát vám realizaci, za druhé dát vám život, utěšit
vás. Pokud máte fyzické problémy, postará se o vás.

Udělá, co je v Jejích silách. Pokud máte mentální problémy, pokusí se je vyřešit. Takže je utěšitelem, dává vám útěchu. Zároveň
vás chrání. Viděla jsem dokonce i nyní mnoho lidí, kteří se velice rychle vystraší při nejnepatrnější věci. Proč byste měli být
vystrašení? Tady stojí tygr. Nevidíte ho, možná dnes může být na fotce. A vaše Matka je tak mocná. Musíte pochopit, jak je



mocná.

Je to tím, že to pochopení není ve vašich hlavách. Někdy jsou vaše ženy mnohem mocnější, nebo vaše děti jsou mnohem
mocnější. Když víte, že je vaše Matka tak mocná - je to vaše Matka! Tak byste se měli cítit naprosto bezpeční. A pak se věci
vypracovávají. Dám vám příklad jednoho džentlmena, se kterým jsem se kdysi setkala v Madrasu, není to moc dávno, myslím tak
před dvěma, třemi roky. Byl takový hledač, okamžitě Mě rozpoznal. A pak jel do Bombeje, byla tam pošta, a dostal dopis, který
říkal, že je jeho matka na smrtelném loži. Tak odjel. Doktor řekl: "Má rychle postupující rakovinu a velice brzy zemře."

Věděl: "Moje Matka je Ádi Šakti." Jen vzal Moji fotografii, sedl si před ni, řekl: "Matko, nemám k tomu co říct, cokoliv si myslíš, že
je vhodné pro moji matku, prosím, udělej to." Jen to takto řekl. Byl ve spojení. Po třech dnech, co řekli, že zemře, tři dny nato se
dostala z nemocnice. Vzal ji do Bombeje, ukázal ji v nemocnici, kde se léčí rakovina. Řekli: "Žádnou rakovinu nemá, nic, je zcela
vyléčena." Pokud není energii dovoleno, aby plynula, bojíte se stále o svou ženu, bojíte se o svůj dům, bojíte se o své děti, bojíte
se o toto, o "mé děti, můj dům, moji ženu". Když toto "moje" odpadne, tak mohu pracovat. Nemělo by se to ale brát tak, že říkám,
abyste se stali askety, v žádném případě.

Žádní svatí nebyli askety, všichni měli manželky, všichni měli děti. Ale celá jejich pozornost byla na Lotosových chodidlech
Matky. Stejně jako říkal Guru Nanak, že si malý chlapec hraje s papírovým drakem - drak jde všude a on si povídá se svými přáteli,
žertuje a podobně, ale jeho pozornost je na drakovi. Žena, která uklízí dům s malým dítětem u pasu, uklízí dům a upravuje ho.
Dělá všechno, ale její pozornost je na dítěti. Pak jsou v Indii ženy, jak víte, mají tři, čtyři džbány naplněné vodou a kráčejí s oběma
rukama takto. Vědí, jak udržovat rovnováhu. Mluví spolu, smějí se, dělají si legraci, žertují. Ale pozornost je na džbánech. Moje
pozornost je stále na vaší Kundaliní.

Nemůžete v Sahadža józe hrát triky, přijměte to. Kdokoliv, kdo se pokouší hrát nějaké triky, bude velice těžce potrestán. Takže
buďte, prosím, velmi, velmi opatrní, abyste nebyli nečestní, a nehrajte v Sahadža józe triky. Já nic dělat nebudu, ale tady jsou oni!
Už jste ho viděli... se všemi jeho zuby. Jsou to všechno dané veličiny, řekla jsem jim. Jsou to všechno dané veličiny. Vědí, co
dělat a udělají to. Takže není třeba, abyste v Sahadža józe hráli jakékoliv triky. Toto je další omyl sahadžajogínů, že si myslí, že se
Mnou mohou hrát triky, nebo se Sahadža jógou.

Když tyto věci přijdou do vaší hlavy, měla bych říct, že to jsou ďábelské myšlenky, protože vás naprosto zničí. Na jedné straně je
Sahadža jóga požehnání, naprosté požehnání pro váš vzestup, takto postupujete. Jdete na vrchol, ale také musíte vědět, že jste
dosáhli určité výšky; musíte tam být velice opatrní. Protože jakmile z této výšky spadnete, jak hluboko to bude? Opět je logické
vědět, že spadnete velice nízko. Takže jste tady a dostáváte všechna požehnání, všechnu krásu, všechnu lásku, všechnu radost,
všechno vědění, všechny přátele, všechnu péči. A tady - jestli tu být nechcete jen proto, že hrajete triky - chtít být tady a hrát triky -
to není možné. Nefunguje to, jste okamžitě vyhozeni. A jakmile jste jednou vyhozeni, Bůh ví, kam půjdete. To není naše starost.

Ale jste vyhozeni těmito. Takže člověk musí vědět, že božstva jsou nesmírně ostražitá. A všechna vás sledují. Protože vás musí
chránit, musí se o vás starat, musí vám pomáhat, musí pro vás všechno dělat. Musí pro vás všechno vypracovat. Jsou těmi, která
pro vás vytvářejí květiny; dělají pro vás všechny druhy prospěšných věcí. Ale současně jsou oddána pouze Mně, ona všechna, ne
vám. Protože vy jste Moje děti, tak se o vás starají. Jakmile se pokoušíte chovat špatně, jste vyřízeni a jdete ke dnu. Ale
milosrdenství vaší Matky je tak velké, stále se snaží odpouštět, dát šanci a říká těmto božstvům, aby byla potichu.

Samozřejmě, že poslouchají - do určitého bodu. Pokud ale chcete být neslušnými lidmi, pokud chcete být krutými, chcete-li být
hříšnými a zůstat v Sahadža józe - nemůžete. Není to jako nějaké náboženství, jak jste včera viděli, že se dopustíte jakýchkoliv
chyb, děláte, co chcete, kohokoliv zabijete, kohokoliv podvedete a stejně tam budete. Takto to není. Tady musíte být
sahadžajogíny v pravém smyslu slova. A kvůli tomu to člověk musí pochopit. Přišli nějací sahadžajogíni, nemohou dovnitř,
myslím, že jsou zavřené dveře. Takže je tu taková ohromná síla, tak pozorná, tak láskyplná, tak laskavá. A Matka, která je vaším
učitelem. Matka učí děti s láskou.

Nejen to, ale nikdy jste dokonce nepocítili, jak jsem vás učila Sahadža jógu. Prostě jste se ji takto naučili. Je to pro vás dětská
hra. Je to tak těžký a důmyslný předmět; pochytili jste ho bez jakýchkoliv obtíží. Bylo to uděláno tak důmyslně, bylo to uděláno



nádherně, vystavěno uvnitř vás, nyní víte, že toto je Sahadža jóga a toto není Sahadža jóga. Všechno toto vědění k vám přišlo tak
sladce. To, jak zpíváte indické písně, víte, dokonce i Indové jsou překvapení, někdy neumějí zpívat, jako vy. Ti, kteří přišli na Můj
program, vás viděli. Nějací hudebníci řekli: "Byli jsme opravdu zahanbeni. Jak mohou tito lidé tak dobře zpívat?

A všechno tak dobře vyslovovat?" Musíte této síle plně důvěřovat! V dobách, kdy byli lidé v nesnázích, stále byli napadáni, neměli
svoji seberealizaci, museli vložit svoji víru v tuto Božskou sílu. Museli. Ale nyní, když máte realizaci, máte svoji svobodu. Nikdy
byste neměli zapomenout, že musíte důvěřovat této Božské síle. Že se o vás bude po celý čas starat. A teď - jak hrajeme v
Sahadža józe triky? Nějací líní nekňubové přijdou do Sahadža jógy. Naprosto líní nekňubové, to znamená, že musí být levostranní
nebo něco podobného.

A když jim řeknete: "Raděj udělej tuto práci." "Ne, Matko, nebudu tuto práci dělat, protože by vzestoupila moje pravá strana."
Velmi běžný trik. Je to velice běžný trik: "Nemůžu tuto práci udělat!" Když přijde na práci, prostě utečou. Kolik lidí pracuje? Velice
málo. Onehdy jsem zašla do kuchyně a zeptala jsem se indických dívek, co se děje. Řekly: "Všichni utíkají pryč. Není tu nikdo, kdo
by nám pomohl."

Nikdo nechce převzít zodpovědnost. Ale trikem je, že se to hraje v Sahadža józe, že: "Když udělám tohle, stanu se
pravostranným." Ale pokud se stanete levostrannými - tady ten je tu! Je moc dobře, že jste ho sem dali, jsem ráda. Takže všichni
letargičtí lidé, líní nekňubové, tohle vždy dělají. Nyní - někdo někomu řekne: "Musíš vstávat zrána." Vyvolá to v nich hrozný pocit:
"Ó, jak vstávat?" Ale když se ohlédnete za svým vlastním zázemím - řeknete, že jste museli brát drogy, museli jste pít alkohol,
museli jste brát všechny tyto levostranné věci, proto nemůžete vstávat zrána! Nuže, jak ukončíte nebo zneutralizujete tyto špatné
návyky, které máte? Jak to uděláte?

Když začnete vstávat brzo ráno, vytvoříte si pomalu návyk a můžete se toho zbavit. Je to jen o tom, udělat si čas ráno před
východem slunce. Alkohol sám je takový levostranný nesmysl. Natolik, že Bohyně kdysi vypila všechen alkohol světa. Nebudete
tomu věřit, všechen alkohol! Světec Sai Nath vykouřil všechen tabák Maháráštry, ale lidé přesto kouří. Stejně jako Šiva vypil
všechen jed, protože je dárcem života. Cokoliv takhle vypracovali, tak upřímně, svědomitě, s plnou pozorností. Vidíte Mne takto
pracovat, ale oni pracovali také tak. Takže neberte věci za samozřejmé.

Řekla jsem mnohým z vás, abyste napsali - co jsem dnes udělal pro Sahadža jógu? Pro sebe udělám všechno - natřu dům,
vymaluji kuchyň, všechno, vyspravím si krásné sárí, blůzu, já sama. Co jsem udělala pro Sahadža jógu? Kolik dárků jsem dala
ostatním? Kolik dopisů jsem napsala ostatním? Jaké zážitky jsem popsala? A především, kolikrát jsem v srdci cítila lásku své
Matky? Ale řeknu vám důvod, proč je na Západě velký problém - nyní jsem to objevila. Tak jako jsem objevila Sahadža jógu, tak
jsem také objevila tajemství, které vám dnes řeknu. Je to také síla pronikání, že člověk může odhalit démony, jak pracují v našich
myslích, jak prosperují.

Myslím, že jsem to některým lidem řekla, ale řeknu vám to teď všem. Když jsme dětmi, do věku pěti let jsme orientovaní na ego v
tom smyslu, že se staráme jen sami o sebe. Dáte deset hraček deseti dětem, vezmou si své hračky a budou si spolu hrát,
nebudou s nikým mluvit, jen půjdou a budou si hrát. Nebudou nikoho jiného rušit, je to naprosto souběžné žití. Nebudou rušit.
Pokud ruší, mohou tlouci, mohou dělat něco jiného, nesmyslného. Může to být díky nějakému druhu bhúta uvnitř, když jsou
dětmi. Když je jim ale pět let - dejme tomu, že se zeptáte nějakého dítěte tady: "Poslyš, co vidíš?" Řekne: "Vidím tu tygra a tyto
květiny, to, to, vidím tohle všechno." Ale když ho postavíte tam: "Řekněme, že někdo stojí tamhle, co uvidí?"

Pořád bude říkat, že uvidí tygra, květiny, to a to. Zkuste to. Protože nedokáže vidět z úhlu pohledu jiného člověka. Prostě je
zaneprázdněný svým egem. Nuže, nyní jsem objevila, že celá kultura na Západě, - nevím, dříve to tak nebylo - rodiče své děti
ovládali a měli za ně zodpovědnost, chovali se správně, takže děti mohly být v pořádku. Ne neustále před dětmi vzájemně
bojovat. Chci říct, trošku bojovat musí, ale musí to dělat v ložnici. Protože - když jsem byla malá, tak jsem neviděla filmy, kde
manžel a manželka celý čas bojují nebo se rozvádějí. Vůbec žádné porozumění mezi mužem a ženou, ale když je to jiná žena
nebo jiný muž, jejich tváře budou takhle. Když na ulici vidíte dva lidi, kteří spolu jdou takto, pak víte, že tito dva nejsou manželé.

Je to moderní doba. Jsou to moderní časy. A na Západě je to nejhorší. Takže se děje to, že ani rodiče nejsou dospělí, jsou



nedozrálí, nemají žádný smysl pro zodpovědnost. Mají děti, nevědí, jak se chovat k manželovi, zejména zdejší ženy jsou
neobyčejně, nesmírně dominantní a hloupé. To musím říct. Nevědí nic o vaření; nevědí nic o ničem. Mohou dělat pouze poslíčka,
mohou sedět v bance a něco psát. A jsou nesmírně hloupé; nevědí, jak zacházet se svými muži, nevědí, jak zacházet se svými
dětmi. Nemají žádnou průpravu.

Jejich matky jim nevěnovaly žádnou pozornost. Vůbec žádná disciplína. Takže toto dítě zaměřené na ego je stále dítětem
zaměřeným na ego. Žádná láska. Měli bychom říct, že Moje matka byla velice přísná. Neobyčejně přísná. Ale byla také
neobyčejně milující - neobyčejně milující, neobyčejně přísná, zrovna jako Džagadamba. Chci říct, nutila by nás vařit, dokonce jak
držet náčiní, řekla by nám: "Toto není správný úhel, dělej to takto! Proč stojíš takto? Kde máš pozornost?"

A nebyly povolené žádné otázky. Všechno ukázňování a všechny tyto věci, které jsme měli v dětství, nám dnes pomáhají. A byly
nesmírně milující. Byly pro naše dobro, cokoliv dělaly, bylo pro naše dobro. Ale myslím si, že zejména ve Švýcarsku jsem vždycky
cítila, že matky jsou nevzdělané a také nesmírně závidí svým dcerám. Naše matky - Moje matka byla velice vzdělaná, ale její
matka ne. Ale byla to moudrá žena. Měla svůj smysl pro zodpovědnost, věděla, že je matkou a že se musí chovat slušně. Nesmí
být dětinská a hloupá. Takže - protože těmto ženám nebyla dána láska, jsou stále orientovány na své ego.

Jsou stále nemluvňaty. Ještě nedospěly. Stále nedokážou vidět věci z pohledu někoho jiného a stávají se nesmírně tvrdohlavé:
"Ne, toto je pravda!" Nuže, postavme se tomu, dnes jste měli tuto púdžu k Ádi Šakti, která je nebezpečná, protože je jako zrcadlo,
kde uvidíte sami sebe jasně - postavte se sami sobě. Ovládat svého manžela je hloupý nesmysl. Protože nevíte, jak si poradit se
svým manželem - proto to je. Řekla bych, že indické ženy ovládají své manžele dobře svým způsobem. Muži se bez svých žen
neobejdou, neobejdou se bez svých žen. Neví ani, jak si zabalit věci, ani neví, jak uvařit čaj, neví, jak uvařit vejce, neví nic. Neví ani,
jak zamknout dům, otevřít - dokonce otevřít skříň, jak ustlat postel.

Neví nic, co je praktické, chci říct, že Můj muž se Mě vždycky přišel zeptat: "Je tato kravata v pořádku?" Je to už dlouho, nyní ví, že
jsem Ádi Šakti, ale dřív také chodíval a ptal se: "Je to v pořádku?" "Ne, ne, to není dobré." Dobře, převlékl se. Ale protože nejste
dospělé, nevyzrály jste, nevíte, jak se svými manželi zacházet, zkoušíte je ovládat. A pak se to děti od vás učí, také vás zkoušejí
ovládat. Zjevně musíte pochopit, že je to autorita přicházející shora. Například vždycky řeknu: "Já nejsem Bůh, Sadášiva je Bůh."
Gregoire byl zcela šokován, když jsem mu to poprvé řekla. Ale já jsem Bůh také.

Co je On beze Mne? Jsem Jeho silou. On je bezmocný. Ale nechme Ho být Bohem, fajn. Protože pokud musíte někoho obviňovat,
obviňujete Jeho, On je Bůh. Ale Já musím tvrdě pracovat, abych Ho udržela spokojeného. Jinak víte, že Jemu na nikom nezáleží.
On bude jenom ničit, to je vše, co zná. Zničí vás, kdokoliv na Mne zkouší hrát nějaké triky, zničí vás natolik, že po mnoho životů se
nebudete moci stát lidskou bytostí. Takový je On hrozný chlapík.

Je Ten, který udělal všechny tyto věci. Takže musíme růst. Musíme se vyvinout v moudré ženy, ženy, které jsou jako Matka Země,
jak jsem vám řekla. A když se Mě ptáte: "Matko, Ty pracuješ tak tvrdě a vypadáš tak svěží." Protože Já se tím těším. Je to pro Mě
jako hudba. Něco dělat je pro Mě jak hudba. Vaření je pro Mě hudbou. Všechno je pro Mě hudbou. Unavíte se hudbou?

Naopak, cítíte se osvěženi. A když zabiju démony - museli jste vidět, že jsem víc rozzářená, vchází do Mne více světla. Je to
zrovna naopak. Takže vás musím přimět porozumět, abyste dnes, prosím, udělali plnou introspekci, průzkum duše. Zjistěte, co je
s námi špatného. Nerozmazlujte své ego, protože ego vás činí hloupými, což jste museli vidět. Máme v Sahadža józe nějaké lidi,
kteří jsou jako tito hlupáci. Ale myslí si o sobě kdo ví co. Všichni to víme. V cirkusu musíme mít také nějaké šašky. Ale musíme
mít lvy a tygry.

Na lidi udělají dojem lvi a tygři a ne šašci. Takže je důležité, abychom dělali introspekci a sami pro sebe viděli, kolik jsme toho
udělali pro Sahadža jógu. Samozřejmě, že vám musím blahopřát k jedné věci. Protože, víte, Já taková jsem. Neudělala jsem nic,
abych taková byla, prostě taková jsem, jsem. Takže Já jsem síla. Mám sílu, protože jsem tou silou. Proč se kvůli tomu cítit tak
nadšená? Vůbec se tak necítím. Ale když nebudu používat svoji sílu, pak budu jako lidské bytosti.

Proč jsem Bohyní? Protože používám každičký kousek své síly. A pokud vy, lidé, nebudete používat svoji sílu, kvůli jakémukoliv



nesmyslu, jaké- mukoliv strachu, který můžete mít - můžete mít jakýkoliv druh pokušení, nebo omezení, cokoliv. Jestliže
nebudete naplno používat svoji sílu lásky, pak nemůžete stoupat. Takže pokud vidíte jasně celou věc, veškerá síla vaší Matky je
láska. Cokoliv dělá, je z lásky k tomu, co stvořila. A začíná introspekce, ale nemělo by to být pozdě. Už dávno jsem říkala, že
způsob, jakým vyčerpávají Matku Zemi, vytvářejí tolik věcí... Museli jste Mě slyšet to říkat, říkám to posledních osmnáct let. Dnes
před námi stojí ekologické problémy jako rakšasa - démon. Nuže, co s tím děláte?

Postavte se tomu. Automaticky se musíte postavit sami sobě, své destrukci. Pokud nyní neděláte introspekci, budete tomu čelit
v době, kdy bude očividně pozdě. Takže nebuďte jen sami se sebou spokojeni, že teď máte Sahadža jógu, tak hotovo.
Samozřejmě, když přijdete na Moji púdžu, je to jako byste spadli do moře, moře má sílu vás vstřebat. Ale také má sílu vás vyhodit
zpátky na břeh. Jedná oběma způsoby. Takže, proč nemohu jít hlouběji do Sahadža jógy? Existují také výmluvy, nemám čas,
jsem velice zaneprázdněný, pracuji v úřadě, dělám toto. Pak nejste sahadžajogín.

Všechen váš čas je pro Sahadža jógu. Ale díky tomu vám Sahadža jóga dá dostatečný čas dělat cokoliv. Znám lidi, které jsem
najednou objevila na púdžích, někdy ve Vancouveru, někdy v San Diegu, někdy tady. Řekla jsem: "Jak to, že jsi tady? Co tvé
podnikání?" Řekl: "Podnikání nás sem přivedlo, přesně v tento den." Když je tato síla tak ohromná, když ji pochopíte, když víte, jak
je ohromná, pak všechno této síle přenecháte. Všechno pro vás vypracovává. Takže dnes mluvíme o Šakti, o síle Bohyně, která
musí být mnohem více objevena a která je velmi složitá, velice dobře vyvážená a neobyčejně efektivní. Ale jakoukoliv práci tyto
síly uvnitř vás udělaly, prosím, pokuste se jich vážit.

Prosím, pokuste se je přijmout a dovolte své bytosti růst. Neříkejte, že: "Nyní jsem ženatý," nebo: "Nyní jsem těhotná, mám děti,
mám práci." - Nic. Všechno bude dokonalé, jakmile se sami zdokonalíte. Všechno souvisí s vaší dokonalostí. Pak se Mě
nebudete ptát: "Jakou mám, Matko, dělat práci, čeho mám dosáhnout?" Ničeho. Jen se dívejte z nadhledu a všechno se
vypracuje. Všichni démoni byli zabiti, ale jsou zpátky na svých místech. Nejhorší je, že vstoupili do hlav hledačů, protože teď přišli
jako guruové.

Přišli jako katolická církev, jako protestantská církev, jako všechny druhy chrámů a všechny druhy fundamentalistů a podobně.
Všichni také vypadají jako rakšasové, pokud se na ně podíváte. A když na vás mají vliv, jdou do vašich hlav. Ale po příchodu do
Sahadža jógy, jsou dokonce i tyto hlavy vyčištěny a jste v pořádku, jste z toho venku. Co pak ale s tím dělat, s konáním vší té
práce, čištěním, dáváním radosti a všeho, co pak dělat? Musíte to dát ostatním! Toto je vaše zodpovědnost. Takže nejprve by
vaše povaha, vaše chování, vaše vztahy, měly být natolik čisté, že samy o sobě budou vyzařovat světlo. Jako když máte velice
čisté sklo, světlo může projít. Avšak také vzhledem k tomu, že je Kundaliní čistým přáním, musíte mít velice vroucí a nesmírně
překypující, můžete to nazvat naprosto chrlícím přáním, komu dát vibrace, komu dát realizaci?

Dáváte je stromům, dáváte je psům, dáváte je každému, a pokud objevíte lidské bytosti, dáte to i jim. Poněkud obtížné. Takže to
se musí stát. Cokoliv ale děláte, udržujte pozornost na vašem spojení. Ale tady dělají Sahadža jógu, a vaše spojení je volné, co
pak dáváte? Sahadža jógu, nebo co? Dáváte temnotu? Dávate nevědomost. Dáváte bláznovství. Takže musíte po celý čas s touto
mocnou silou udržovat spojení a udržovat ji spokojenou.

Jako je velice důležitý protokol, kvůli všem těmto, víte... Mají smysl pro protokol, protože jsou upevnění. Vy byste také měli svůj
protokol dobře upevnit. Je to poněkud obtížné nebo trapné Mně, jako lidské bytosti, vám říkat, jaký by měl být protokol k Bohyni.
Ale musím vám to říct, protože nechci, abyste byli zraněni. Ale protokol musí být dodržován a mělo by mu být dobře
porozuměno. Samozřejmě, dnes je to mnohem lepší. Poprvé, když ke Mně měli v Dillí púdžu, tak Mi dělali árti umělohmotným
táckem a kumkum byl v umělohmotné dózičce. A tolik jsem se o tyto lidi bála, že celé Moje tělo bylo takto smrštěné, jak jsem Je
kontrolovala: "Teď nic nedělejte!" Když se podíváte na Moji foto- grafii, uvidíte Mě naprosto jinou. Byla jsem tak překvapená, že
nevěděli, co dělat.

Dobře, nuže, dávejte, prosím, také pozor na svůj protokol. Například, lidé chodí třeba časně zrána ve svých pyžamech - to není
správné. Musíte se vhodně obléct. Jdete - nevíte, kdo je Ádi Šakti. Nebo víte? Pokud víte, pak jdete před Ádi Šakti. Protokolu musí
být porozuměno. Naštěstí v Indii pro to mají lidé dobrý smysl; někdy i oni něco přehlédnou. Takže protokol je velmi důležitý,
protože tito budou opravdu rozzuření, pokud nebudete protokol dodržovat. Je to nesmírně důležité.



Proto Kristus řekl, že: "Budu tolerovat jakýkoliv nesmysl proti Mně, ale nic proti Duchu Svatému." A také řekl: "Mějte se na pozoru
před reptajícími dušemi", protože pokud za Mými zády reptáte, Já slyším všechno. V jednom kuse Mne informují. Pokud cokoliv
děláte za Mými zády, vím, co se děje. Poskytuji čas. Ale pak to působí. Je to pro vaši benevolenci, pro vaše dobro, pro váš
vzestup, za který jste po léta bojovali! Musíte si vážit sami sebe, že jste hledači, a nyní jste našli pravdu, takže z toho vytvořte
korunu a vložte si ji na hlavu. Nyní jste jako šlechtici. Dokud nevíte, co máte za síly a jak jste je získali, a pokud to nemáte na
paměti a také dokud se tato pravda nestane vaší nedílnou součástí, váš růst bude velmi těžký.

Nebudete ani tady, ani tam, budete zavěšeni ve vzduchu jako kyvadlo, chodíce sem tam, zleva doprava, zprava doleva. A
sahadžajogíni by se měli stydět říkat, že: "Půjdu doleva, nebo půjdu doprava." Jak můžete být tak zranitelní? Protože jste
nedospěli. Musíte být jako skála Gibraltaru. Jak můžete něco chytit? V pořádku, pokud si myslíte, že je někdo nesmírně negativní,
nechoďte blízko takové osoby. Ale nemůžete být přecitlivělým zlatíčkem. Moje děti jsou Šivovi bojovníci. Musí jimi být.

Vy jste Moje děti. Nejste více křesťany, hinduisty, muslimy, nejste více těmito hroznými ďábelskými lidmi, ale jste Mými dětmi a
musíte být odvážní, musíte být poctiví, musíte být dobří, musíte být milosrdní, musíte být dynamičtí. To je minimum. Doufám, že
po této púdže si sednete, budete meditovat a dělat introspekci a zjistíte: "Proč dělám tohle? Co je to za problém?" Pomyslete,
někteří lidé včera podřimovali, viděla jsem je. Kvůli levému Nábhí. Takže opravte své levé Nábhí. Ale pokud jste opravdu s touto
Božskou silou spojeni, můžete být vzhůru tři dny a tři noci, nebudete unaveni. Někdy se vám to stalo.

Ale pozornost by měla být na síle, pozornost by měla být na spojení, které máme s touto silou. Pouze tehdy. Jinak budete
pochopitelně vyčerpaní. Všechno je tak logické, je to tak logické. Děkujte Bohu a děkujte sami sobě, děkujte svému osudu, že
máte takové štěstí, je vás velmi málo, kdo jste dosáhli tohoto spojení, a kteří jste do sebe nasáli tuto sílu tak snadno. A co jste,
proč se chováte jako tito obyčejní lidé z ulice se svými hloupými otázkami? Budete překvapeni, že Bohyně v předešlých životech
nemluvila tolik, co mluvím Já. Jedno nebo dvě slova stačila, řekla třeba: "Hu!" a zabila tohoto, "Ha!" vyřídila tamtoho.

Všechno to zvládala jen říkáním: "Hu, ha, hi, hej". Ale žádná z inkarnací nedala nikomu realizaci. Říkali: "Ne, ne, ne, ne, ne, já ne. Já
ne, lituji, já to dělat nebudu. Museli poznat, jak jsou lidské bytosti hloupé. "Ó, Bože, nic. Já jsem v pořádku. Můžu jít na čtrnáct let
do džungle, můžu dělat Ardžunovi vozataje, nebo se mohu nechat ukřižovat, nebo pozřít jed, ale neříkej mi, abych se věnoval
lidským bytostem! Ne, ne, ne, ne. Lepší je jít do ZOO než za nimi."

A proto nikdo z nich, nikdo z nich, a někteří o tom dokonce ani nemluvili, mysleli si: "Když o tom budeme mluvit, řeknou: Tak proč
nám nedáte realizaci?" Nikdo z nich. Takže toto je soucit, láska a sebejistota Ádi Šakti, že vy byste také měli mít sebedůvěru.
Nejen, že jsem vám dala realizaci, ale dala jsem vám i síly, že můžete dát realizaci ostatním. Žádná z těchto inkarnací nedělala,
co dnes děláte vy. Nedělali to ani se všemi svými silami, zatímco vy to dělat můžete navzdory tomu, že nástroje nejsou tak silné,
nejsou tak božské. Ale stejně - stejně musíme být k dispozici a vypracovat v našich vlastních životech, jaké máme priority. Pro
bohy byla prioritou pouze božská práce, nic jiného. Nikdo se nezačal věnovat zaměstnání, nikdo. Nikdo nešel na univerzitu, nikdo
nestudoval.

Jediná věc, kterou dělali, byla práce Boha. Takže dělejte všechno ostatní jako práci Boha a takto do vás bude vtékat energie.
Když začnete dělat práci Boha, všechno, co děláte, se stane prací Boha ve smyslu, že děláte práci Boha, a když se rozhodnete:
"Budu dělat práci Boha," pak se toho Bůh ujme. Dělá všechny ostatní věci, vy děláte pouze práci Boha, On se toho ujme. Doufám,
že tomu rozumíte, pokuste se. Snažte se. Mějte důvěru. A také děkujte Bohu, že je tu někdo, jako vaše Matka, kdo vám řekne, co
je s vámi špatného. Děkujte Bohu! Dokonce vaše matky vám neřekly, co s vámi nebylo v pořádku, protože z vás byly vystrašené.

A neříkejte pak - když pak řeknete: "Matko, mám napadené srdce." Chci říct, co pak můžete dělat? Pokud porozumíte, že tohle je
pro vaše zdokonalení, dělám to z lásky, pro dobro, pak to vypracujete. Ale nemyslím si, že je to tolik o rozumovém pochopení, ale
je to pochopení vyšší úrovně, kde se to stává prostě nedílnou součástí vašeho vědomí. "Jak to může být špatné? Všechno to
musí být pro mě dobré, vše je pro mě dobré." V neposlední řadě člověk musí pochopit, že tak, jako pracuji na všech sedmi
čakrách, jsou pod Mojí kontrolou na kolektivní úrovni, ve Virátě. Povaha Viratangany je taková, že ona vytváří toto univerzální



vědění uvnitř nás, kolektivitu. A pokud nepochopíte, že v moderních dobách jste na duchovní cestě pouze kolektivním způsobem.
Takto to je.

Protože jsme dosáhli stavu Sahasráry a tady musíme mít pouze kolektivní práci - neexistuje jiný způsob! Toto musí být zcela
pochopeno. Každý, kdo se pokouší poškodit kolektivitu špatným chováním, nebo něčím jiným, bude vyhozen, bezpochyby, ale
také padne do špatných rukou. Takže kolektivita je prací Ádi Šakti. Protože v Sahasráře, v Sahasráře, v Sahasráře je zákon Viráty.
A silou Viráty je Viratangana. Ten, kdo dělá kolektivitu. Toto je nejdůležitější bod, který si musíme uvědomit; pokud nemůžeme
být kolektivní - kvůli čemukoliv, možná žárlivosti, možná pocitu méněcennosti, čemukoliv, čemukoliv, co přichází zezadu jako
plazící se červ, pak byste měli vědět, že je s vámi něco špatně, s kolektivitou nic špatného není. Nekritizujte kolektivitu, dokud to
sama nezjistím - a pak to napravím. Držte se kolektivity moudře a vroucně a snažte se držet kolektivitu pohromadě.

Pokuste se pomoct, aby se lidé v kolektivu navzájem těšili. Nekritizujte jeden druhého; kritizujte pouze sami sebe, pokud máte
zvyk kritizovat, raději kritizujte sami sebe. Je to lepší, protože toto jsou také zvyky. Lidé - viděla jsem, že zejména lidé ze Západu,
na všechno reagují. Když vidí koberec: "Ó, to se mi nelíbí!" Ale on není váš, nebyl vyroben pro vás, co s ním máte společného? "Ne,
nelíbí se mi!" Není ale váš, tak kde je problém? Leží tady, proč byste se kvůli němu znepokojovali? "Nemám rád tohoto člověka!

Toto oblečení se mi nelíbí!" Kdo jste? "Nelíbí se mi." Toto v Sahadža józe není dovoleno - "Nelíbí se mi." Existuje způsob, jak to
říct. Ale není žádný důvod cokoliv říkat. Takže všechny tyto druhy domýšlivosti a předvádění se jsou proti kolektivitě. Pak existují
další typy hloupých lidí, kteří jsou tu stále, aby Mě fotografovali. Řeknete jim: "Nebuďte tak vpředu, nechoďte tam." "Ne, půjdu,
nejsem vpředu, ne.

Konec!" Ale někteří z nich jsou opravdu zarytí, zaručení hlupáci, tupci. Není možné je polepšit. Ale řekla jsem vám, abyste si z
nich nevytvářeli vzory, nenásledujte jejich představy. Takže jsme přišli do bodu, kde práce Ádi Šakti je tou nejdůležitější prací v
celém tvoření. V pořádku, zabíjení démonů je pryč, co je to? Hotovo! Práce Sarasvatí je hotová, vytvořila dinosaury, no a co?
Práce Mahálakšmí je hotová. Přivedla vás na lidskou úroveň, v pořádku, no a co?

Ale vrchol je teď, že jste získali svoji realizaci, že jste získali tuto zvláštní vlastnost, že nyní jste vstoupili do Království Boha.
Takže se chovejte slušně. A také musíte mít sebeúctu, abyste si uvědomili, že nyní jsme vstoupili do Království Boha. Jednou
jsem byla navštívit prezidenta Indie. Pro Mě ale byl další lidskou bytostí, chci říct, že Mi nikdy nepřišlo na mysl toto prezidentství
a podobné věci. Procházela jsem se a ti, kteří se procházeli se Mnou, si toho začali být velmi vědomi, zrovna takto. Řekla jsem:
"Co se s těmito lidmi děje? Viděli nějaký přízrak, nebo něco podobného?" Šli jen tak po schodech. A někteří lidé tam stáli s kopím
a podobnými věcmi jako stráž, nebo něco podobného.

Jen jsem se tomu všemu smála. Ale tito lidé si to velice uvědomovali. Když vstupujete do Božího království, nakolik byste si měli
být vědomi svého chování! Jací byste měli být, jak byste se měli chovat? Jednoduše cítit jedinečnost své osobnosti, že již jste v
Království Boha. Cítit. Když to jen pocítíte, pak budete vědět, jakou hrdost jste získali a jak důstojní byste měli být. Jak nádherní
byste měli být. Jak upravení a čistí a příjemní byste měli být. Kolik musíte znát maryád, všechno.

A jakmile si uvědomíte, že nyní jste žádanými, nebo, můžeme říct, nejvyššími občany Království Boha, pak musíte prokázat, že
jste si toho opravdu vědomi. Že to opravdu cítíte. A měli byste se cítit neobyčejně radostní, šťastní. Jako včera - každý se smál
těm nejmenším věcem jako ostatní lidé z ulice. To není Sahadža jóga. Smějte se, pokud někdo řekl velký vtip, jinak - někdo mluví
a vy se smějete! Byla jsem překvapená, jste sahadžajogíni. Pomyslete, že by to dělali svatí, dělali by to? Jste světci; jste
"munindras", prostřednictvím meditace jste se stali králi. Jak se můžete chovat nedůstojným způsobem?

Pokuste se zaujmout svoji pozici! Snažte se to vnímat. Včera, když začala poslední píseň, víte, že do mnoha duší, mnoha srdcí
pronikla, jedinečná radost, kterou nazýváme niránanda. Včera jsem to cítila. Ale udržte si to, jen to musí být pevně uchováno ve
vašich Kumbách, což je Kundaliní. A Ona je Tou, kdo přichází. Takže můj plán byl, že dnešek je nejen dnem uctívání Kumby, kde
sídlí Kundaliní, ale Kumba se stává jakoby květináčem. Je to takto, takto se to stalo a pak také může, jak někdo řekl: "Matko, tyto
květináče se také mohou stát lampami." Řekla jsem: "Podívejte, teď jste to řekli!" Takže Kumba se stává květinami a květiny se
stávají světlem a to vonícím světlem!



Doufám, že porozumíte Mé vizi a postavíte se za Mě, stane se vám to. Naprosto na vás ohledně své vize spoléhám. Musíme
tento svět přeměnit na nádherné místo. Není pro to potřeba mnoho obětí. Jste také požehnáni, nemusíte mnoho dělat, jedinou
věcí je udržet svoji pozornost na zdroji síly. Nechť vám Bůh žehná. Děkuji vám. Mathias říká: "Slibujeme." Všichni to řekněte.
Mnohokrát vám děkuji.

Všichni byste měli napsat o nějakém zázraku, a jak se věci vypracovávají. Například jsme jeli do Paříže a chtěli těmto ženám
koupit nějaká sárí a nikde jsme nemohli sehnat nic ve velikosti 45. Buď to byla velikost 36, nebo 58. Pak, když jsme jeli autem, tak
jsem najednou řekla: "Zastavte!" Řekli: "Cože, Matko? Na ulici?" Řekla jsem: "Zrovna tam na ulici někdo prodává sárí." A dostali
jsme je. Nebo - jak už víte, v Ganapatipule na Ganéša púdže, jaké jsme měli štěstí ohledně vašich dárků. Vždycky jste přinášeli
velmi drahé dárky, ale s žádnou uměleckou hodnotou, utráceli jste tolik peněz.

Dokonce na národní púdže jste nic nemohli sehnat. A jak jsme získali tohle? Úplně stejně. Cestou z letiště jsem jen řekla: "Tam
něco je!" Řekli: "Matko, žádný obchod tam není." Řekla jsem: "Pojďme se podívat!" Jen jsme to obešli a byly tam všechny tyto
věci. Teď se to stejné stalo v Americe. Sešla jsem dolů a řekla jsem: "Čína má potíže, kupme něco čínského." Tak jsme šli do
čínských obchodů; měli tam tak draho, velmi draho.

Zašla jsem za roh a řekla jsem: "Dobře, nechte Mě jít do malé uličky." A tam byl obchod, kde pro- dávali všechno velice lacino
alespoň o 40 %. Něco kolem 40 %. A jen tak náhodou, myslím, sto metrů odtamtud prodávali pětkrát, šestkrát dráž. A proč?
Takže nyní to také zkuste. Ale přání musí být čisté, porozumění musí být čisté. Takže jsem si jen pomyslela, že tito sahadžajogíni
utratí tolik peněz, vyhodí tolik peněz, a dostanou něco, co nemá žádnou hodnotu. Protože všechny dárky, které Mi dáváte - ve
skutečnosti jsem je požádala, aby s tím přestali, aby to přestali dělat. Nyní jsme přešli z individuální na národní úroveň.

Ale dokonce i národní - myslím si, že bychom teď neměli mít žádné národní, ale jeden mezinárodní, pokud byste to příští rok
zvládli a pokud byste souhlasili. Ale o cokoliv se jedná, cokoliv Mi dáte, nechystám se to prodat, nechystám se to nikomu dát,
měli bychom to uchovat pro potomky, aby viděli, co jste dali. Ta hodnota je v tomto, ne v tom, kolik jste utratili. Takže není třeba,
abyste Mi jednotlivě dávali jakékoliv dárky, já vím, že Mě milujete. A nyní - nevím, řekla jsem lídrům: "Nežádejte, prosím, o národní
dárky, nevyhazujte peníze." Ale nevím, jestli s tím už souhlasili, ale jestli s tím souhlasili, tak s tím můžeme přestat. A mít
pravidelný mezinárodní dárek, který může být také zrušen. Protože, víte, Já nic nepotřebuji. Ale ono to pracuje. Pracuje to.

Jako jsem řekla: "Dejte Mi tentokrát slonovinu." A slonovina byla tak drahá, a také jsme ji objevili na tak levném místě. A jakmile
jste Mi dali slonovinu, nebudete tomu věřit, dočetla jsem se v novinách, že slonovina bývala pět set dolarů za kilo, a nyní je v
Americe tři dolary za kilo. Takže to pracuje. A záměrem je také více podporovat rukodělnou výrobu a umění, protože tolikrát jsem
řekla, že můžete vzít kousek hlíny a přetvořit ji na nádhernou věc, která má takovou hodnotu. Takže, proč bychom měli
vyčerpávat Matku Zemi? Proč nemít pár uměleckých věcí místo vlastnění tolika věcí? Ale když jdete do obchodů, nic neseženete.
Neseženete hedvábí, neseženete toto, neseženete tamto. Je to tak těžké sehnat něco přírodního, protože lidé vytvářejí pouze
nepřirozené věci.

Ať je to jakkoliv, měli byste vytvářet krásu. Pokud začnete vytvářet krásu, tak se ji pokusme zachovat a používat šetrně místo
toho, abychom měli tisíce nesmyslných věcí, všechno na jedno použití. Po nějaké době budeme muset mít lidské bytosti na
jedno použití. Budeme je muset zlikvidovat. Jak budou na této zemi žít, když neporozumíme, že musíme žít na této zemi s jejími
omezeními. Víte, že jsem vám mnohokrát říkala, abyste se dali na umělecké věci, abyste se dali na rukodělné věci, více na ručně
dělané. Na toto se moc nedávejte. Nakonec - dokonce, i když musíte koupit něco, co je, řekněme, umělé, alespoň se postarejte,
aby to bylo umělecké. Takže, jakmile budete mít velké přání - dnešek je dnem, kdy se na celém světě chtějí modlit pro zachování
Matky Země - kvůli tomu jsem toto téma začala - že bychom se měli modlit, že bychom všichni měli rozvíjet umění pro sebe,
dávat dárky ostatním, a také používat umělecké věci, vytvořené umělci. Můžeme mít pár věcí, ale uměleckých, které vyjadřují
umění.

Ne levné věci. Po celé Francii jsem viděla, že se umělé hmoty vplížily do všeho, ať je to bavlna, ať je to hedvábí, ať je to vlna. Může



to vstoupit do čehokoliv, kromě mozků lidských bytostí. Je to hrozné. Takže ať je to jakkoliv, postarejte se, abyste kupovali
umělecké věci, ne řadové, hrozné, levné věci. Ano? Takže toto dnes musíme, také se dnes musíte ke Mně modlit, když děláte
púdžu: "Ó, Matko, ó Matko, prosím, zachraň naši zemi a dej lidem moudrost, aby se chovali rozumně. A aby byli uvědomělí." A
každý sahadžajogín by si měl být vědom, kolik energie využívá z elektřiny, z telefonů, kolik spotřebovává vody a ostatního.
Musíme být šetrní.

Pokud za tyto věci nepřevezmeme zodpovědnost, tak to nepronikne nikam jinam. Je to na vás. Musíte se tím zabývat ve svém
každodenním životě jako nedílnou součástí svého života; pokoušet se uchovat energii této Matky Země. Je to velmi důležité.
Takže dnešek je dnem, kdy vysílají zvláštní modlitbu, samozřejmě, je to děláno některými církvemi, ale myslím, že je to dobrý den,
protože si dnes musí myslet, že je to den Bohyně a takto o to žádali. Nechť vám Bůh žehná. Čtrnáct vdaných žen, které ještě
nebyly na Mé púdži.
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Znalosti o Kundaliní jsou obsaženy v mnoha sanskrtských šástrách odedávna. A jsou také popsány v ajurvédě, a nejen v ní, ale i v
knihách, které jsou určeny pro výuku, se hovoří o Kundaliní a čakrách, protože ajurvéda je velmi, velmi blízká Sahadža józe.
Dokonce i v západní medicíně na začátku, měli byste se podívat na historii, kterou převzali - léčili se třemi dóšami. Zabývali se
třemi problémy, které máme, stejně jako v ajurvédě. Pravá strana, která má Pithu, to znamená žluč; levá strana, která má Kaphu,
znamená hlen, a centrální část, má problémy Váju, to znamená plyny. Nyní se naštěstí tolik lidí na Západě věnuje Sahadža józe a
snaží se všechny permutace a kombinace omezit na jednoduchou úvahu o levé, pravé a střední části. Ale znalosti Sahadža jógy
jsou naprosto základní, i v ájurvédě jsou jen krůček od reality, o níž se říká, že je základem. Zabýváte se tedy základy, z nichž je
lidská bytost vybudována. A pokud byly tyto znalosti objeveny již dávno v Indii, neměli bychom je přijmout? Důvodem, proč se
lidé v těch dobách věnovali meditaci a zjistili všechny tyto hlubší věci v sobě, bylo to, že nemuseli bojovat s přírodou. Viděli jste
zde přírodu, jak je krásná. Můžete strávit celý život pod stromem, zatímco na Západě, ještě než vyjdete z domu, musíte se lespoň
15 až 20 minut připravovat na to, že půjdete ven. Je to docela boj. Takže příroda byla tak laskavá a to je důvod, proč se lidé dali
na meditaci a objevili v sobě všechny ty hlubší věci. Když to zjistili, bylo to všechno sepsáno v sanskrtu. Mám o tom takovou
velkou tlustou knihu, kde jsou popsány všechny šakti, pithy a všechny Šrí čakry, Brahma čakra, Lalita čakra a tak dále. Ale to bylo
jenom sepsáno, ale málokdo získal realizaci. Ale v žádném jiném jazyce, jako je maráthština nebo hindština, kterým mluvili a
psali obyčejní lidé, se nic nedělo. Nikdo o tom nevěděl, jen pár lidí, kteří o tom četli. Zejména Šajvové se pustili do výzkumu a
vyrazili do světa. Ale jen velmi málo lidí dostalo realizaci, velmi, velmi málo. Pak ve 12. století už jen Náth Panthové, kteří byli byli
znalci sanskrtu, se tím přísně řídili, že jeden mistr by měl mít jednoho žáka, ne víc. Taková byla jejich tradice. Ale ve 12. století
Džňánadéva, Džňanéšvara, což byl další Nath Panthi - jeho guru byl jeho vlastní bratr. On požádal svého bratra o svolení, a to:
"Prosím dovol mi říci všechny tyto věci otevřeně. Říct to alespoň v maráthštině, protože obyčejní lidé o těchto znalostech nic
nevědí." Tak mu to dovolil a on napsal šestou kapitolu Džanéšvarí, ve které popsal Kundaliní. To bylo ale ve 12. století. Poté o
tom mluvili mnozí svatí a popsali to. Včera jsme jeli do Satary, víte, že to je místo, kde žil Šrí Ramdás. Říkal, že Kundaliní... Tam
se ho někdo zeptal: "Kolik času trvá, než se Kundaliní zvedne?" A on odpověděl: "Tatšan." To znamená - okamžik. Ale ten, kdo si ji
chce vzít, by si ji měl zasloužit, a ten, kdo ji chce dát, by měl být schopný. To je velká podmínka. Je to tak velká - velká, to vám
říkám. Výsledkem je, že velmi, velmi málo lidí se dočkalo realizace, a ti, kteří se narodili jako realizované duše, zjistili, že je s lidmi
nemožné o tom mluvit. Džňanéšvara, taková osvícená duše, sám napsal jednu krásnou knihu, s názvem "Amruta Anubhar",
kterou se pokusím přeložit, a která dává velkou radost. Alespoň mi to dělá velkou radost. Šel tak hluboko ve vnímání této radosti.
Přála bych si, aby mi angličtina poskytla takovou jemnost, abych mohla tu knihu přeložit. Všechny tyto věci napsal, když mu bylo
pouhých 23 let, a ve svých 23 letech toho měl tak dost, že se dal na živé samádhi, to znamená, že vstoupil do jeskyně a zabil se.
Všichni ho velmi mučili. V dnešní době se touto "Andha Shraddhou", hloupou věcí, tolik nemučí, ale všichni tito světci v této zemi
nebo v jakékoli zemi byli velmi mučeni a nebyla tam žádná policejní ochrana. Nebyl nikdo, kdo by zveřejnil, co tito lidé dělají.
Přesto všechno zjišťuji, že je mnoho sahadžajogínů, kteří nyní zaujímají velmi vysoké pozice ve vládě, a může přijít den, kdy
všechno vybuchne. Největší problém naší země je něco, co nemůžete pochopit, protože tento problém nemáte. Množství
korupce máme od A do Z na všechno. To nemůžete pochopit, chci říct, že jsem neznala žádnou zemi, kde by to měli v takové
míře. Dokonce, řekněme na Filipínách to dělal jen jeden člověk. Zde musí každý člověk získat peníze a musí zaplatit peníze za
najmutí Johnse. Pokud se nedostanete k Sahadža józe, nebude to fungovat. A Sahadža jóga může fungovat jen tehdy, když lidé
pochopí, že je to jejich dědictví a že mají schopnost pochopit Sahadža jógu a schopnost ji šířit. V severní Indii je to mnohem
lepší, i když vibrace v Maháráštře jsou mnohem lepší. Je to něco zvláštního. Vibrace v Maháráštře jsou velmi dobré. Lidé v
severní Indii jsou velmi dobří sahadžajogíni a je jich mnoho, mnoho, mnoho. Nemůžeme říct, že i v Bombaji by chodilo na mé
programy asi 12 000 lidí, ale přesto je způsob, jakým se to šíří v severní Indii, velmi překvapivý. Také se to šíří. Tohle je Satara,
protože byla požehnána Ramdásem, tento okres. Myslím, že kde je květina, tam musí být trny, a tento okres má opravdu velmi
špatné viníky. Ahmednagar je na tom mnohem lépe. V Aurangábádu jsme na tom mnohem lépe, v Aurangábádu to bude
fungovat mnohem lépe. A pak, pokud jdete na druhou stranu, do Berharu, odkud pocházím, bude fungovat velmi rychle. Věci se
tam hýbou velmi rychle. Překvapilo mě, kolik lidí mi říkalo, že v Amravati je tolik sahadža- jogínů a v Akole je jich tolik. Byla jsem
překvapena, nikdy jsem tam nebyla. Takto se to šíří v Maháráštře. Takže vaše píseň Maharaštra Déša funguje. Neselhává. Ale
myslím, že Satara je nejobtížnější místo. Tam, kde jsme včera pracovali, jsem je dala nalevo a napravo, tak jsou... Hodně jim to
pomohlo, protože ti, kteří přišli do Aapoe, si sedli a dostali svou realizaci. Takže klamou lidi, aby založili nějakou novou kulturu,
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jako jste vy založili hippismus. A shromažďují mladé lidi tak, že mladí lidé opouštějí své školy. Někteří rodiče za mnou chodí a
stěžují si na to. Nedávají pozor na studium, propadají v hodinách a tito lidé je hloupě využívají. Zeptala jsem se některých
chlapců: "Jaká je vaše politika?". Odpověděl: "My žádnou politiku nemáme." "Tak co je vaším cílem?" "Nemáme žádný cíl." "Tak
proč děláte tyhle nesmysly?" Odpověděli: "Protože cokoliv nám starší řeknou, to uděláme." Řekla jsem: "Copak nemáte žádnou
osobnost? Nic?" Přesně to se stalo, když začalo hnutí hippies. Někteří takzvaní intelektuálové zahájili toto strašné hnutí hippies
na Západě, a když zjistili, že s tím nemohou nic dělat, zjistili, že to zkrachuje. Tolik dětí přišlo o vzdělání. Tolik dětí, které znám...
děvčata otěhotněla a chlapci začali squatovat. To vše je dovedlo do extrému, že se stali násilníky. Ale dokud nedojde ke změně
uvnitř vás samotných, jak můžete změnit něco navenek? Nemůžete. A prvních sedm lidí, s nimiž jsem bojovala, byli všichni
hippies, velmi problematičtí. Říkali si hippies, ale troubili jako prasata. Chtěli všechno pohodlí, všechno zadarmo, nesmírně
dominantní a hádaví lidé. Ale na nich byl položen základ. Velmi překvapivé. Musela jsem na nich pracovat nejméně čtyři roky.
Pravidelně. Tak začala Sahadža jóga a dnes víte, jak moc se rozšířila a kam až došla. Jen v Maháráštře je problém takzvaných
intelektuálů, jak si říkají, ale nemají žádnou inteligenci. Mluvila jsem s jedním mužem. Měla jsem toho plné zuby. Nevěděl nic o
duchovnu, nevěděl nic o medicíně, nevěděl nic o vědě. Řekla jsem mu: "A co teď víš ty?" Bylo to nemožné. Takže takovým lidem,
kteří jsou bez práce, říkáme "odvolaní", nemají práci. Začínají všechny takové věci a my bychom se na ně neměli zlobit. Snaží se
vytvářet problémy a získávají peníze z nějakých zdrojů. Mají strach. Myslím, že politici se bojí, možná že Sahadža jóga jim může
převrátit stůl, protože my věříme v poctivost a možná může přijít den, kdy jim tito poctiví lidé možná uškodí. Nevím proč. Možná
je to jeden z důvodů, proč se nás lidé bojí. Ať už je to cokoli, musíme pochopit, že pro vykonání jakéhokoli velkého díla je třeba
přinést oběť. Samozřejmě se nenecháte ukřižovat jako Kristus, to ne. Ani se nemusíte obětovat jako moji rodiče, kteří se
obětovali pro nezávislost této země. Ani nebudete mučeni. Ale drobné nepříjemnosti mít můžete. Musím vám však velmi
poděkovat za to, že jste sem přišli a zpíváte maráthské písně. Jsou docela ohromeni a myslí si, že je to možné jen proto, že jste
všichni sahadžajogíni, jinak byste to nemohli udělat. Takže pokud se vyskytnou nějaké nepříjemnosti, myslete si, že je to vtip, to
je vše. Dnes jsem si říkala, že bychom měli udělat púdžu Šrí Čakry a Lalita Čakry, kterou jsme nikdy nedělali. Tohle je to pravé
místo, kde bychom dnes měli tyto dvě čakry udělat. O Šrí čakře a o Lalita čakře toho bylo napsáno hodně, ale abychom pochopili,
když se levá strana dostane až k Višudhi, tak potom používá na pravé straně Šrí čakru, na levé straně Lalita čakru, aby se
projevila. Tyto dvě čakry jsou těmi, které projevují vše, co vidíte. Ale tyto čakry jsou těmi, které vyzařují vibrace různého druhu, a
díky jejich úhlu, podobně jako když máte připevněný nějaký karton s malými otvory různých barev, které se neustále otáčí, získáte
různé barvy, také můžete získat různé permutace a kombinace. Stejným způsobem vznikají různé permutace a kombinace, a tak
získáte všechny výhody Sahadža jógy. Tyto dvě čakry jsou tedy velmi důležité. Nevím, jestli znáte nějaké mantry o Šrí čakře, ale
dám vám knihu. Později vám ji přeložím a vy můžete něco složit pro Šrí čakru. Šrí čakra na pravé straně, Lalita čakra na levé
straně. Takže to, co dnes ve skutečnosti uctíváme, je síla Mahásarasvatí a síla Mahákálí, obě dohromady. Takže nyní jsme začali
věci kombinovat, ne jednotlivě. Tyto dvě energie jsou velmi důležité. Bez energie, bez síly nic neexistuje. Například, kdyby toto
světlo nemělo sílu svítit nebo hořet, bylo by k ničemu. Stejně tak bez získání své realizace jste k ničemu, protože vaše síla není
probuzená. Přinejmenším ne úplně. Tyto dvě síly nám dávají spoustu výhod, i když si to neuvědomujeme. Cokoli vidíte v tomto
světě stvořené, je dílem těchto dvou čaker Ádi Šakti. Ale zde se síla nepohybuje, není v pohybu. Ale v lidské bytosti se začne
pohybovat, a když se začne pohybovat, pak můžeme říci, že vytváří jiný svět. Nejde však jen o pohyb Tato síla působí, dává vám
inteligenci, dává vám všechny druhy věcí, které jako lidé máte. Později se však tato síla sama osvítí. Uvnitř Vás. V levé i pravé
části se obě stávají osvícenými. Toto osvícení dosáhnete, když získáte svoji seberealizaci, ale ne hned, ne okamžitě, to by měl
člověk pochopit. Například, když vás něco bolí nebo když je napadána čakra, musíte použít ruce. Nemůžete říct: "Energie ve mně
proudí, je to v pořádku, zvládnu to", tak to není. Musíte použít ruce, abyste tuto sílu předali sobě nebo ostatním. Pokud vás bolí
žaludek, můžete si říct, že když je v žaludku energie, proč by mě měl bolet? Ale hra těchto čaker musí přijít, a proto musíte použít
svou sílu svých rukou. Pokud nemůžete používat ruce, pak nemůžete předávat tuto energii. Mnoho lidí se mě ptalo: "Matko, kdy
se to začne pohybovat horizontálně? Nepochybně se bude pohybovat horizontálně, to ano, ale i tento horizontální pohyb musí
být řízen těmito dvěma velmi důležitými čakrami. Musíte tedy pochopit význam těchto dvou čaker v sobě. Proto jsem mnohokrát
říkala, abyste příliš nehýbali hlavou a tento způsob mluvení. Tenhle styl mluvení "ne, tohle, tamto", je velmi běžný, speciálně u
Francouzů. To je další způsob, jak nerespektujete své čakry, neměli byste příliš hýbat rameny. Většinou se takhle mluví, je to proti
čakrám. Měli byste držet ramena rovně. Když zpíváte, můžete hýbat celou horní částí těla, to je v pořádku ale ne rameny. To je
věc, kterou je třeba pochopit, že je třeba se starat o tato dvě centra. Když zpíváte, můžete hýbat krkem, tělem, to je důležité, to
pomáhá, ale ne rameny. Ramena mají zůstat nedotčena, ale když říkáte jen ano, nemusíte pokračovat v "ano, ano, ano, ano". Je
to velmi jednoduchá věc, ale může mít velmi špatný účinek, a ti, kdo moc hýbou rameny, vibrace příliš necítí, protože čakry nejsou
v pořádku. Je velmi jednoduché pochopit, že jsou to nejdůležitější čakry, které máme, a cokoli se má z této Paramčaitanji použít,



musí být použito těmito dvěma centry. I za předpokladu, že je některá čakra napadána na míše, musíte použít ruce. Někdo může
říct: "Můžu jenom položit svou pozornost." Nepracuje to tak dobře, protože vaše pozornost není ještě taková, nedosáhla
takového stupně, aby tyto čakry, jako Lalita čakra a Šrí čakra, uposlechly vaši pozornost. Ony neposlouchají. Takže musíte
pracovat se svýma rukama, buďte opatrní, nehýbejte příliš rameny. A když se podíváte, jak Indové zpívají bhadžany, hýbou celým
tělem. Dělají to takhle, ale nikdy ne rameny. Ramena se budou pohybovat stejně, jako se pohybuje krk. Mohou pohybovat i krkem.
Ale nikdy nebudou takto pohybovat rameny, a to je podle indických standardů považováno za nevhodné. Protože tato kultura, na
základě toho, co říkali svatí a také mnozí věštci, je více spojena s duchovním životem, než s životem materialistickým.
Materialistický život vás - pokud a dokud neexistuje základ duchovního života - zavede do velmi částečného vývoje, můžeme to
říci. Ale abyste dosáhli plného rozvoje, musíte mít základ v duchovnosti. Proto musí být duchovnost jako základ hluboká, musí
být plně vybavena, musí být naprosto dokonalá. Pak lze postavit celou budovu. Na Západě se to pokazilo, nevadí, teď to můžete
vybudovat a pak budete překvapeni, jak se stanete opravdu pevnými lidmi. Toto je velmi krátká přednáška o Šrí čakře. Myslím, že
bych si měla sednout a napsat o ní všechno, a bude to pro vás hezká praktická věc k přečtení. Ale musíte vědět, že když se
dostanete mimo myšlenky, tyto čakry se stanou nesmírně výkonnými, protože myšlenky na ně vyvíjejí tlak a kvůli tomuto tlaku je
pohyb těchto čaker velmi pomalý a neúčinný. Jakmile se však dokážete vymanit z myšlenek a přejít do bezmyšlenkového
vědomí, pak to tyto čakry začnou zpracovávat a vy se začnete pohybovat mnohem hlouběji do svého vlastního bytí.
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Novoroční púdža, 1/1/1991, Kalwe, Indie Omlouvám se, ale musela jsem mluvit v hindí, protože je to jazyk většiny z těchto lidí, a
zrovna jsem jim říkala, v čem je Bombaj významná, proč tolik Inkarnací přišlo právě sem a proč Šrí Ráma musel procházet
vesnicemi a kopci a údolími Maháráštry, proč to bylo třeba. Bylo to proto, aby si všichni rozvinuli svou Sahadža jógu. Toto bude
tedy pro vás všechny poslední púdža v Indii. Doufám, že jste z těchto různých púdží a z různých míst, která jsme navštívili,
mnoho načerpali. Jedno by si ale měl každý pamatovat, že začala Krita juga. Kali juga už skončila, Krita juga začala a v této juze
je Paramačaitanja dokonale efektivní a velmi výkonná. Pokud tedy uděláte něco špatně, potrestá vás. Nemusí vás potrestat
okamžitě, ale dá vám znamení, dá vám jasný signál, že s vámi něco není v pořádku. Pokud se přesto nesnažíte kontrolovat své
kroky, pak můžete klesnout velmi rychle. Musíte být tedy v této věci velmi opatrní. Vlastně už jsem vám to říkala tolikrát, působí
zde dvě síly, jedna vás vtahuje dovnitř a druhá vás vyhazuje ven. Pro nás všechny je tedy důležité, abychom si pamatovali, že
nastala Krita juga, ve které je Paramačaitanja převelice aktivní. Také vás odměňuje. Vyprávěli jste mi tolik příběhů, jak se co
spontánně vypracovalo, jak se co spontánně událo, všichni mi vyprávíte moc hezké zážitky. To je však součástí vaší hry v
Sahadža józe a toho, že jste umístěni v království Boha. Když jste tedy v Božím království, zkuste se z toho radovat. Je to jediná
věc, kterou máte na práci, radovat se z Božího království. Pokud se ale z této radosti pokoušíte nějak vymanit, přerušit spojení s
radostí jakýmsi uvažováním, které není realitou, pak zodpovědnost za to padá na vás. Proto vám musím říct, udržujte toto
spojení. A nejen to, pokoušejte se je zesilovat víc a víc a natrvalo se sjednotit s touto Boží silou, která pak bude skrze vás stále
proudit, a nejen že vás osvítí, ale předá vám spoustu sil. A uvidíte, že s Novým rokem pak začnete nový život. Jak jsem vás už
včera žádala, musíme to teď vypracovat. Individuálně, musíme jít všichni naplno šířit Sahadža jógu a mluvit o ní. Dnešním dnem
vám dávám naprostou volnost dělat to, co byste pro šíření Sahadža jógy rádi dělali. Nepotřebujete Mě žádat o dovolení, můžete
zkusit, cokoli chcete. Jen by to mělo být něco přijatelného, ne něco nemístného nebo něco, co se nesluší pro sahadžajogíny. I
kdybyste měli psát dopisy, odpovědi nebo cokoli jiného, i kdybyste museli projevit svůj hněv, musíte to udělat velmi vhodným a
krásným způsobem. A mělo by být poznat, že je to jogín, kdo teď hovoří. Vše ostatní, ať už máte jakékoli problémy, se ihned
vyřeší. Tím hlavním problémem jste však vy sami, to byste měli vyřešit sami meditačními metodami. Jenže my tolik pozornosti
promrháváme na vedlejší aktivity. To však nebude k ničemu a vrátí se vám to jako bumerang, pokud nebudete mít upevněné
základy Sahadža jógy. Je velmi důležité neustále udržovat pozornost na svém Duchu, aby vše, co děláte a zamýšlíte, stálo na
základech a vy se v tom prostě neztratili. Je to velmi důležité a jsem si jistá, že to pochopíte, že bez výživy svých kořenů
nemůžete růst. Proto je tuto výživu třeba udržovat při životě. Bůh vám žehnej! Děkuji vám.
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19910201 - Sahadža jóga - základní medicína

Šrí Mátadží Nirmala Déví - babička, badatelka a bojovnice za svobodu. Jako dítě pobývala v Gándhího ašrámu, jako studentka
studovala medicínu, a když Indií znělo volání po svobodě, bojovala za její národní osvobození. Rok 1970 se týkal Její
nejdůležitější role objevu metody zvané Sahadža jóga, hnutí, které se nyní šíří po celém světě. Sahadža jóga je věda o integraci,
která přináší mentální, fyzickou a duchovní pohodu. Ke spojení mysli, srdce a ducha dochází prostřednictvím činnosti subtilního
energetického systému v každém z nás. „Nejste tímto tělem, touto myslí, těmito podmíněnostmi, tímto egem, ale Duchem.
Nemusíte slepě přijímat to, co říkám, protože slepá víra vede k fanatismu. Musíte mít mysl otevřenou jako vědec a přesvědčit se
sami, jestli to, co říkám, je pravda, a pokud ano, musíte to poctivě přijmout.“ V dnešní společnosti se tento subtilní energetický
systém, který vychází z nejhlubších základů vaší bytosti, zanedbává. Je v nerovnováze. Fyzické a psychologické nemoci dnešní
doby jsou hrubohmotným projevem akutní potřeby opravit a vyživit náš subtilní systém. Naše kolektivní touha po míru a oživení
vztahů je přání vycházející z hlubin nitra. Je odrazem našeho vnitřního stavu. „Prostřednictvím vědy toho víme mnoho o naší
civilizaci a našem pokroku. Je to pokrok stromu, jehož koruna příliš přerostla navenek, pokud však nepoznáme své kořeny,
budeme zničeni. Je tedy důležité znát své kořeny.“ „V každém jedinci se subtilní energetický systém, subtilní tělo, dělí na tři
kanály, pravý, levý a střední. Pravý kanál odpovídá pravému sympatiku autonomního nervového systému a levé mozkové
hemisféře. Levá strana se propojuje s pravou mozkovou hemisférou a odpovídá levému sympatiku. Pokud někoho raní mrtvice v
oblasti pravého mozkového laloku, je všeobecně známo, že bude zasažena levá strana těla. Spolu s psychology Sahadža jóga
chápe pravou mozkovou hemisféru jako oblast odpovídající za laterální, umělecké a vyjadřovací schopnosti. Tradičně se tyto
funkce považují za převládající u žen. Levá hemisféra odpovídá funkcím lineárního, počítačového typu myšlení a matematické
logiky, což se tradičně považuje za převlá- dající mozkovou aktivitu u mužů. Dr. Carl Gustav Jung, známý analytický psycholog,
označuje levou a pravou stranu jako anima a animus, zatímco kolektivní nevědomí se nachází ve středním kanálu. Díky svému
studiu vypozoroval, že v psyché každé ženy se nachází mužský aspekt, archetyp zvaný animus, a v každém muži jeho ženský
protějšek, anima. Jung si vždy uvědomoval nerovnováhu v západní kultuře, nadřazující mužský princip, který se projevuje v
upřednostňování logiky, analyzování a dosahování vnějších úspěchů. Jsou to požadavky mužské strany neboli pravé strany
psyché ve všech lidských bytostech. Kanál pravé strany také poskytuje energii potřebnou k plánování, konání, analyzování a
předvídání. Na fyzické úrovni souvisí s játry a slinivkou. „Tato síla akce se pohybuje na pravé straně páteře a v místě křížení
zrakových nervů přechází na levou stranu a vytváří útvar zvaný ego. Tento útvar ega je mýtus. Děláme to, že vezmeme něco
mrtvého, například nějaké pokácené stromy, abychom z nich udělali nějakou terasu nebo nějaký nábytek, vezmeme nějaké
kameny a postavíme halu a myslíme si, že jsme udělali úžasnou práci. V podstatě jsme udělali jen to, že jsme přestavěli něco
mrtvého. Nicméně, když to děláme, získáme pocit, že jsme z toho „něco“ udělali. Tak se nám rozvíjí ego. Tento kanál na pravé
straně má na starost naši budoucnost. Takže ti lidé, kteří příliš plánují a přemýšlejí, vyčerpávají energii tohoto centra, protože
toto centrum má v prvé řadě na starost přeměnu tukových buněk v břiše na energii pro mozek a vyčerpává se jejich přeměnou na
šedé buňky mozkové. Když tedy začnete příliš přemýšlet, musí pro naplnění této veledů- ležité funkce pracovat usilovněji.
Jakmile začne plnit jednu funkci, zanedbává ostatní funkce, k nimž patří: vyživovat a zásobovat energií játra, slinivku a slezinu,
ledviny a část střev.“ Západní medicína se ubírá směrem pravé strany, vyjmutím a rozpitváváním nebo analyzováním jednotlivých
částí, aniž by měla na zřeteli fungování mechanizmu lidské bytosti jako celku. „Samozřejmě, když budete zanedbávat svá játra,
víte, játra jsou... říká se, že budete žít tak dlouho, dokud vám to dovolí vaše játra. Játra musí čistit všechen jed z vašeho těla,
který vychází ven jako teplo a dostává se do krve. Když se to však zanedbá, ubohá játra neví, jak mají bez energie fungovat, a
všechno teplo se shromažďuje v nich. Člověk má potom problémy s játry, které se projevují jako migréna, člověk nesnese pohled
na slunce a také začne být velmi prchlivý, podrážděný a zlostný, protože v sobě má spoustu horkosti. Pak se to teplo šíří dál;
říkala jsem v Canbeře, že většina byrokratů má tento problém, protože příliš plánují. A kam nás to plánování dovede, ví jen Bůh.
To teplo se tedy pak šíří nahoru a dolů. Když se šíří dolů, způsobí vám velmi vážný problém těžké zácpy, protože to teplo vám
stahuje střevo, tlusté střevo. Způsobuje i smršťování a vysychání ledvin, což zapříčiňuje ledvinové potíže, a vy pak nemůžete
vylučovat moč. Pak jdete na dialýzu a jste označeni za opravdu mrtvé, protože s tím nemůžete dlouho vydržet. Je to tedy velmi
drahá léčba, ale lékaři vám neřeknou na rovinu: „Ó jé, vy nebudete žít.“ Pak se to teplo šíří vzhůru. Když stoupá vzhůru, jde,
řekněme, do vašeho pravého srdce, jak vidíte támhle. Tím si přivodíte astma. Astma je samozřejmě spojeno také s levou
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stranou. Když to tedy spustí levá strana, dostanete tu strašlivou nemoc zvanou astma. Pak to teplo může stoupat vzhůru a zničit
vám krk. Může vám znehybnit pravou paži. Může způsobit, že budete mít rudé levé oko a ohluchnete na levé ucho. Avšak v
případě, že jde o mladého člověka, který využívá příliš mnoho fyzické energie a mentální energie, a také hodně pije alkohol, může
dostat infarkt se smrtelnými následky, velmi rozsáhlý, a může zemřít ve velmi mladém věku. Je třeba vědět, že všechny takové
infarkty v mladém věku bývají vesměs smrtelné. Když se však podíváte na druhou stranu, vidíte, že je tam slinivka, která je
zanedbaná, a důsledkem tohoto zanedbání slinivky je rozvoj nemoci zvané cukrovka. I matky, které jsou příliš plánující a
přemýšlivé, předávají tuto nemoc svým dětem a děti se pak rodí s cukrovkou. Pak je zde třetí problém, a to se slezinou. Ten je z
nich nejnebezpečnější. V dnešním světě žijeme tak, že jsme všichni velmi vázáni na čas, velmi dbáme na čas. Díky tomu jsme se
stali extrémně hektickými. Řekněme, že jdete spát velmi pozdě a ráno musíte brzy vstávat. Pak na sebe halabala hodíte oblečení
a běžíte do práce. Ani se nenasnídáte; manželka vám to dá s sebou, takže cestou v autě jíte snídani a pak si přečtete noviny.
Utrpíte velký šok, protože se děje spousta příšerných věcí. Noviny nikdy nepíší o ničem dobrém nebo o něčem, co se daří, ale o
tom, co se stalo špatného, aby vzbudily pocit senzace. Jde o to, že když si tak brzy po ránu přečtete něco tak hrozného, tak z
toho coby lidská bytost někdy máte šok. Pak zjistíte, že na silnici je zácpa, a rozruší vás to a veškerý váš klid vezme za své. No a
slezina zodpovídá za vytváření červených krvinek, když jste v nebezpečí. Jistě jste si všimli, že když jíte jídlo a utíkáte, začne vás
tam bolet. To proto, že vaše slezina se snaží vyprodukovat nové červené krvinky. Aby je vytvořila, musí chudák slezina velmi
těžce pracovat, nedokáže však pochopit tu bláznivou, hektickou osobu. Pokaždé, když se s tím snaží vyrovnat, pomate se z toho.
Taková slezina se tedy zblázní a nakonec způsobí, že se na levé straně něco stane a vy si vyvinete nějakou strašlivou nemoc,
například leukémii nebo rakovinu krve. Také vaše střevní problémy, bolest žaludku nebo veškeré poruchy trávení jdou všechny
ruku v ruce jen kvůli jednomu centru na pravé straně. A to jsem ani nepopsala to centrum na levé straně. Protože když popíšu
tohle všechno, bude popsána celá Materia medica. Je to tak. Jestliže vám tedy všechny permutace a kombinace těchto center
způsobují fyzické problémy, pak levá strana vám způsobuje problém duševní.“ Jung pojmenoval levou stranu „kolektivní
podvědomí“. Tato strana vaší psyché je velmi složitá a dopad, který může mít na naše fyzické zdraví a pohodu, je ničivý. „Protože
- jak předpokládá Sahadža jóga existuje sedm hlavních plexů a jejich fungování závisí na indivi- duálním psycho-sociálním
chování. To je něco nového v chápání psychosomatické medicíny a fyziologie člověka. Poprvé lze vysledovat spojitosti mezi
chováním a nemocí. Protože až doposud se předpo- kládalo, že jenom stres může způsobit různé nemoci, od cukrovky, vysokého
krevního tlaku, astmatu, revmatoidní artritidy apod. až po rakovinu. Nevědělo se však, proč určitý jedinec dostane určitou
nemoc.“ „Když čtete o nemocech v lékařské literatuře, zjistíte, že by se dalo říci, že je to psychologický stres, co způsobuje
častější výskyt vysokého krevního tlaku ve většině západních, rozvojových a také vyspělých zemí. A na základě naší první
disertační práce, víte, na níž se pracovalo, jsme zjistili, že by mohlo být velmi důležité toto: jestliže dotyčný praktikuje Sahadža
jógu, dá se ten stresový faktor velmi dobře zvládnout. Protože všechny parametry, víte, k otestování, zda je daný jedinec ve stavu
stresu, napětí nebo úzkosti, se testují v jeho uvolněném stavu, bez napětí. A zjistili jsme, že osoba praktikující Sahadža jógu
pouhých 20 minut denně, víte, asi tři až čtyři měsíce, má jiné hodnoty v krvi, změny srdeční činnosti, změny na EEG, změny ve
svalové činnosti a v látce přenášející nervové impulzy.“ V základní skupině pacientů s vysokým tlakem jsme měli 25 pacientek
podobné věkové skupiny a sociálně-ekonomického postavení a 15 z nich se dobrovolně rozhodlo praktikovat Sahadža jógu,
zatímco 10 pacientek sloužilo ke srovnání výsledků. A pacientky z obou skupin zpočátku braly léky. Počáteční hodnoty tlaku ve
skupině sahadžajogínů byly 169/109 mm Hg a v kontrolní skupině 166/111 mm Hg. A protože experiment probíhal čtyři měsíce,
pozorovali jsme, že mnozí z pacientů postupně mohli vysadit léky na snižování tlaku. A po uplynutí těch čtyř měsíců všichni
pacienti v sahadžajogínské skupině mohli vysadit léky na snižování tlaku a jejich krevní tlak dosahoval hodnot 135/83 mm Hg.
Zatímco hodnoty kontrolní skupiny zůstaly na 167/111 mm Hg, což dokazuje, že tento stav běžné hypertenze lze léčit
praktikováním Sahadža jógy a bez léků.“ „V naší nemocnici jsem zahájila léčbu pomocí Sahadža jógy u dětí a je moc pěkné vidět,
jak lze vyřešit mnoho otázek a problémů například u sedmiletého dítěte, které mělo zvětšená játra (?cm) a řadu problémů s
klouby, a lékaři nedokázali stanovit správnou diagnózu. Když jsem však cítila, které čakry jsou napadeny - byla to především
Svadištána, dále Nábhí a Ádžňa. A po mém prvním čištění se mu játra zmenšila o 4 cm a pak každý den o jeden cm a po deseti
dnech byl úplně v pořádku. Měl hodně neurologických problémů, například neurotickou reakci v podobě tiku, a když se vrátil
domů, otec ho nemohl poznat. Neměl problém tiše sedět. Pochopitelně nemůžete zasvěcovat do Sahadža jógy jen děti, matky
musí být také hodně s dětmi... A je to užitečné i u jiných nemocí. Nebo jsem například pracovala na oddělení intenzívní péče a
resuscitace. Někdy jsem dítěti zvedla Kundaliní a úporné ataky bronchiálního astmatu zmizely. A mnoho jiných případů. Nyní
jsem začala... s jednou skupinou sahadžajogínů v nemocnici, s lékaři, sestrami a dalšími lidmi. Během asi dvou měsíců jsme
zahá- jili praxi ve skutečné nemocnici. A přináší to výsledky. Jsem tak šťastná, že jsem v Sahadža józe, a každý den děkuji Šrí
Mátadží. Džej Šrí Mátadží!“ Západní medicína obrovsky pozvedla kvalitu našeho života a umožňuje nám prožívat dosud



nepoznané vrcholy lékařské úspěšnosti. Avšak ztratila při tom schopnost celostního pohledu. Naproti tomu lékařské nauky jako
tradiční čínská medicína nahlížejí na člověka jako na celistvou bytost. Emocionální stabilita, mentální postoj, duchovní potřeby a
také smysl pro mravnost - k tomu se přihlíží v procesu tradiční léčby čínskou medicínou. Díky tomu má tradiční čínská medicína
hloubku, kterou západní medicína postrádá. S ohledem na to jsme se pokusili přenést čínskou medicínu do západní kultury a
západního kontextu, jenže se při tom značně vytratily její základy. Západní medicína zůstává zaměřena na jednotlivosti, nikoli na
člověka jako celek nebo na jeho subtilní spojitost s vesmírem. Tak jako Jungovo anima a animus, jin a jang představuje mužské
a ženské nebo pravou a levou stranu naší psyché. Jang je mužská, aktivní, pravá strana a jin je pasivní, ženská strana.
Nahlížíme-li na ně z pohledu Sahadža jógy, vidíme, že odpovídají subtilnímu systému. V Sahadža józe Tao odkazuje na vyrovnání
pravé a levé strany. Pokud se tato rovnováha udržuje, léčivá energie může proudit středním kanálem a integrovat a vyživovat
všechna energetická centra a v konečném důsledku nás udržovat v harmonii s rovnováhou přírody. „Ano, máme v našem
systému autonomní nervové soustavy dvě strany, pravou a levou, a nazýváme je pravý a levý sympatický nervový systém. Levá
strana se stará o naše emoce, naši minulost, naše přání. Pravá strana se stará o naši fyzickou a mentální aktivitu. Pokud příliš
zabředneme do jedné z nich, vytvoříme si v sobě nerovnováhu. Uprostřed leží třetí síla, kterou nazýváme parasympatický nervový
systém. Tento kanál tvoří střední cestu vzestupu. Když Kundaliní stoupá skrze něj, přivádí vás do rovnováhy, protože stoupá
středem systému. Takže to nejmenší, co se stane, je, že si vybudujete rovnováhu.“ Vzestup spočívající v probuzení této ženské
energie, svinuté a spící v naší křížové kosti, vyživuje a posiluje subtilní systém. Ona je jako Matka Země nebo jako naše vlastní
Matka, utišující, vyživující a podporující kvality jemnosti a síly. Je to Kundaliní, nejhlubší kořen samotné naší existence. V ní
spočívá potenciál, který nám umožňuje získat úplné poznání sebe sama. „Dobrá. Snažila jsem se jim ukázat, že toto je levá
strana a toto je pravá strana. Toto je levý sympatický nervový systém a podobně toto je pravý sympatický nervový systém a
páteřní kanál opravdu vypadá takto a v něm je mícha, v níž se nacházejí centra. Subtilní centra. Když tedy začnete používat
energii těchto center, řekněme, příliš na pravé straně a ona se začne pohybovat více směrem doprava, dojde ke stažení a bude
tam méně energie, protože se tím pohybem doprava vyčerpáte. Pak se něco stane, náhlé škubnutí zleva, a spojení se úplně zruší.
A začne se to chovat po svém. Začne pracovat po svém a pak říkáme, že se to zvrhlo v maligní, bez vztahu k celku, který by
zajistil optimální růst. Pokud se vám tedy začne zvětšovat nos, může vám překrýt oči a ústa, všechno. Takto propuká rakovina
nebo jakákoli jiná nemoc. Mnoho psychosomatických nemocí není nic jiného než somatický problém z pravé strany, a když
psyché neví, jak dál, stane se z toho psychosomatická nemoc. Spousta nemocí je spíše psycho- somatického než fyzického rázu
a my je označujeme za neléčitelné. Mohou být snadno vyléčeny probuzením Kundaliní, protože když tudy prochází Kundaliní, tak
je prostě integruje. Například jde takto, pak vstoupí do tohoto a integruje je. Jako by je navlékala jako perly, takže se dají do
pořádku a Ona to centrum také vyživí. Takto se lidé automaticky vyléčí sami, vlastní silou.“ A opět, když se podíváme na tradiční
indickou medicínu, účelem ájurvédské medicíny bylo integrovat mentální, fyzické a duchovní zdraví a pohodu pacienta. Označení
tří rozlišovacích kvalit, jako je žluč, hlen a vítr, odpovídá v Sahadža józe projevům pravého, levého a středního kanálu, přesně v
tomto pořadí. „Jak víte, zdraví je přirozený stav, nikoli nemoc, nýbrž stav naprosté fyzické, mentální, emocionální, sociální a
duchovní a pohody a harmonie. Víte, tento duchovní aspekt zdraví byl v moderní medicíně opomenut. V moderní medicíně se o
něm neví, nevyučuje se a nepraktikuje se. Slovo Kundaliní se v učebnicích současné medicíny nevyskytuje, zmiňují se o ní však
významné staré učebnice indické medicíny, ájurvédy, a mnoho dalších náboženských textů a spisů.“ „Existuje subtilní síla, která
je všepronikající silou Boží lásky a projevuje se ve všech věcech jako živoucí působení, veškerá výživa, která vše uvádí do
rovnováhy. Je velmi vyvážená. Kdyby byl Tichý oceán jen o něco hlubší, než je, nastaly by problémy. Kdyby byly Himaláje,
řekněme, jednou a půlkrát vyšší, vyvstaly by problémy. V přírodě je tedy všechno velice vyvážené.“ „Což je subtilní energie všude
kolem nás, která nás organizuje a vyživuje, která dělá všechnu živou práci a především nás miluje.“ Sahadža jóga nás přivádí
zpět k této prapůvodní touze a prakticky ji naplňuje. Díky tomu, že uspokojuje duchovní potřeby lidských bytostí, má Sahadža
jóga potenciál obnovit rovnováhu na Západě a v západní medicíně. Podstatou Sahadža jógy však není léčit lidi. To je vedlejší
efekt toho, jak se subtilní systém sám uvádí do rovnováhy. Protože se to nazývá Sahadža jóga, umožňuje nám objevit naše pravé
Já, smysl našeho bytí, pravý význam toho, proč jsme tu. „Protože vy se teď musíte stát Duchem, dostat se nad fyzický,
emocionální a mentální aspekt své bytosti a stát se Duchem. Neboť Duch je odrazem Boha Všemohoucího a Duch je univerzální
bytost ve vás. Když se stanete Duchem, stanete se univerzální bytostí.“
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Dnes jsme se zde shromáždili, abychom uctili Sadášivu, který je v nás odražen jako Šiva, jako Duch. Je odražen v našem srdci, a
jak jste viděli, cílem našeho života bylo dosáhnout stavu Ducha. Nedávno jsem četla nějaké knihy o tom, jak se dosahovalo
seberealizace, poznání Ducha, a jak byli lidé trápeni. Nejdříve byli požádáni, aby tak či onak odmítli své tělo, vzepřeli se mu a
zavrhli jej. Když chce mít tělo pohodlí, bylo řečeno, že nejprve máte zkusit spát na koberci místo na posteli. To ale není
dostatečné, tak se z koberce přesunete na rohožku, ale stále to nestačí. Tak se odtud přesunete níž, na Matku Zemi, budete spát
na Matce Zemi. Pokud ale tělo stále není v pořádku, začnete spát na kameni. Ale Himálaje jsou stále velmi daleko, protože Šiva
sídlí na Kailáši. Takže musíte jít do Himálají a spát na ledu. To byl ten minimální požadavek. Dále bylo řečeno, že máte rádi dobré
jídlo, chcete jíst přepychové jídlo, jíte hodně. Tak začnete s tím, že si odepřete vše, co máte rádi, všechno co rádi jíte. Například
Italové nesmí jíst těstoviny! Odepřete si to. To ale nestačí. Pak musíte začít jíst věci, které jsou velmi hořké. Jako v zenu, kde vám
dají k jídlu něco, co chutná jako chinin na stoosmou, něco naprosto hořkého - nebo úplně přeslazeného. Tak vyzkoušíte svůj
jazyk. Ale stále je tu žaludek. Takže pokud jíte příliš, musíte se jeden den postit. To však nestačí. Tak hladovíte sedm dní. Pak
čtyřicet dní. Chci říct, měsíc má jen třicet dní, postit se čtyřicet dní znamená, že se úplně zničíte. Tak to vypadá, když musíte kvůli
nirváně provádět odříkání. Takto dosáhnete nirvány, protože jste úplně vyřízení a mrtví. Nic z vás nezbude, jenom kosti, a ty kosti
pak dosáhnou nirvány. Nakonec následuje smrt, takže je po vás a přijde nirvána, o tom není pochyb.

Pak nesmíte bydlet v domě, protože dům znamená pohodlí. Musíte se vzdát své ženy, svých dětí, úplně všech. Nosíte jen jednu
věc, kus látky omotaný dokola, a chodíte prosit lidi o almužnu. Ale i s tímto oblečením je stále problém, protože jste k němu
připoutaní. Tak musíte jít do Himálají, kde není nikdo, kdo by se na vás díval, sundat si tu látku a v tom mraze stojíte, celí se
třesete. Pak získáte nirvánu. Opravdu tak získáte nirvánu. Všechny ty podmínky tu byly proto, aby na samém počátku zničily
žádosti vašeho těla. Řeknete svému tělu: "Ne, nic takového. Raději pracuj na své nirváně." Druhou věcí bylo zničit vaši mysl, která
vás vede ke smyslům, k radostem. Pokud například něco chcete, chcete to opravdu hodně, musíte si to odříct. Cokoliv vám vaše
mysl řekne, musíte tomu říct: "Ne, ne, ne." V sanskrtu je taková šlóka: "Yat neti neti vachane, nigamo vacha," kterou musíte stále
opakovat, "neti, neti." Ne, to ne, to ne. Teprve pak můžete mluvit - pouze mluvit - o nirváně. Předtím nejste vůbec hodni byť i jen
mluvit o nirváně. Když jsem tu knihu četla, řekla jsem: "Babo, vzdávám to. To je příliš." Ale v Sahadža józe je všechno úplně jinak.
Je to jako vybudovat nejprve vrchol budovy a teprve potom základy. Nejprve bylo dosaženo otevření vaší Sahasráry. A pak, ve
světle vaší Sahasráry, se musíte pozorovat a sami vnímat. Postupně se introspekce zlepšila díky vibracím. Sledovat - proč? Proč
chci tohle? Proč se má pozornost zaměřuje na mé pohodlí? Proč se moje pozornost zaměřuje na jídlo, na mou rodinu, na mé děti,
když mám dosáhnout toho nejvyššího? A tak začnete dělat introspekci. Pak také podle svých vibrací poznáte, že s vámi něco
není v pořádku. Pak se nebudete snažit pozorovat ostatní, co s nimi není v pořádku, ale začnete sledovat sami sebe, protože váš
vlastní růst je to, čeho musíte dosáhnout. Za starých časů se všechny tyto věci prováděly jednotlivě. Když se nějaký člověk vydal
na cestu nirvány, bylo zvykem odejít do ´ekant´, to znamená do ústraní, držet se daleko od lidí, vyhýbat se jim, nemít s nimi nic
společného a dosáhnout vzestupu, seberealizace, jen sám pro sebe. Nebylo to pro ostatní. Takový člověk se pak stal zcela
výjimečným. S nikým nemluvil, s nikým se nesetkával a usadil se někde na vrcholu nějaké vzdálené hory. Když se kdokoliv
pokusil s ním setkat, házel po něm kamením nebo říkal strašné věci a nikdy se s nikým nepotkal.

Ale Sahadža jóga taková není. Sahadža jóga je vzestup celku. Tento druh individuálních úspěchů lidstvo nikam nedovedl. Světci
se pochopitelně pokoušeli k lidem mluvit, říci jim o seberealizaci, o Bohu, o poctivosti, o systému hodnot, ale i oni byli považováni
za podivíny, a byli mučeni a trápeni. Takže na úrovni osobního vzestupu nemohli pro druhé udělat nic, kromě toho, že o něm
mluvili - až do té doby, než přišla Sahadža jóga. Dokonce i mluvit o tom bylo zakázáno. Do dvanáctého století o tom v Indii nikdo
na veřejnosti nemluvil. Všechno bylo v sanskrtu, v náročných knihách napsaných v sanskrtu, které byly dostupné pouze pro
několik uchazečů. Bylo to vysvětleno jen několika lidem, opravdu malému počtu lidí. Ale dávání seberealizace bylo zapovězeno.
Takže jeden mistr měl jen jednoho žáka a všechno to byl vzestup jednotlivce, úspěch jednotlivce. Takový žák byl oddělen od
ostatních a byl držen v tajnosti, vypracovával to v sobě. Mohl pouze zpívat, psát básně, mohl o tom mluvit, mohl říkat, jakou má
radost, ale neměl právo dát komukoliv realizaci, ani nevěděl, jak se dává realizace. Takže teď vidíte, jak daleko jste se dostali.
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Získali jste svou seberealizaci bez velkého odříkání. Můžete pracovat v mnohem širším měřítku, můžete dávat realizaci druhým.
Máte všechno to hluboké vědění o Sahadža józe.

Ale dnes vám řeknu něco víc, co musíme vědět. Je velice důležité to vědět, protože jak lidé říkali, praktikují Sahadža jógu stejně,
jako by chodili do kostela, ale není to ze srdce. A srdce je sídlem Ducha - - je to Šiva v nás. Takže se musíme o srdci dozvědět
více, to je velice důležité. Znáte tři kanály, které v sobě máme: Ida, Pingala, Sušumna, ale v srdci jsou kanály čtyři. Jeden z těch
kanálů jde do Múládháry, a jestliže překročíte hranice Múládháry, pak vede do pekla. Proto se říká, že Šiva je ničitel. Vy si vlastně
říkáte o své zničení. A když si o ně říkáte, tak je dostanete. Ale i když je vše zničeno, jak jsem říkala, je to stejné, jako když má
přijít ovoce, okvětní lístky také vypadají, jako by byly zničeny. Stejně tak já jsem, řekněme, zničila mnoho vašich věcí - můžeme
říci, například vaše podmíněnosti, vaše ego, váš racionalismus, váš fanatismus. To všechno bylo v Sahadža józe zničeno. Muselo
to být zničeno, aby vynikla krása. Takže když překročíte u svých maryjád určitou mez, směřujete ke svému zničení. Zničení jsou
nastavena ve čtyřech směrech - tak jako jsou čtyři kanály. Takže co s tím dělat? Jak zastavíme ono ničení, jež přichází s prvním
kanálem a jde do pekla? Jednou z kvalit Šivy je, že je nevinností. Je nesmírně nevinný. Je nevinný jako dítě. Je zosobněná
nevinnost. Takže se musíme zbavit svých tělesných přání, rozpustit je, rozpustit je v nevinnosti, v oceánu nevinnosti. Musíte je
rozpustit v oceánu nevinnosti. Nevinnost je něco, čeho je třeba si cenit, rozumět jí, je třeba se jí těšit. Podívejte se na zvířata, jsou
nevinná, podívejte se na děti, jsou nevinné. Květiny jsou nevinné. Přesuňte svou pozornost na všechny tyto věci. Uvědomte si, že
když jdete po ulici, to nejlepší, co můžete vidět, je všechno do výšky jednoho metru. Do výšky jednoho metru uvidíte všechny
květiny, krásnou trávu, všechny děti, které měří kolem jednoho metru, jsou ty nejlepší. Nemusíte se dívat na lidi, kteří jsou nad
touto hranicí. Dívejte se jen do úrovně jednoho metru. Můžete spatřit něčí nohy, to nevadí. Ale neuvidíte oči někoho, kdo není
nevinný. Tak rozpusťte ono přání v nevinnosti.

A Múládhára, která je nevinná, není mrtvá, vyřízená, ale je nevinná, je počestná, je plná kvalit Šrí Ganéši, je čistá. Takže i když jste
v tomto světě, i když žijete jako lidská bytost, i když máte děti, jste stále nevinní. Je to jako se ženami Šrí Krišny. Měl šestnáct
tisíc manželek a ještě pět dalších. Těch šestnáct tisíc byly Jeho síly a těch pět byly elementy. Jednou se chtěly jít pomodlit k
jednomu velkému a známému světci, maharišimu, který právě přijel. Chtěly k němu jít, setkat se s ním a vyjádřit mu úctu. Tak se
dovolily Šrí Krišny, ale když přišly k řece, zjistily, že je celá rozvodněná, tak moc, že ji nemohly překročit. Vrátily se tedy a zeptaly
se: "Jak můžeme tu řeku překročit? Je rozvodněná." Krišna jim řekl: "Dobrá, prostě tam běžte a řekněte: "Jestli je Krišna
Jogéšvara a jestliže je naprosto nevinný v otázce sexu, pak poklesni." Řekly: "Jak to? Je nás tolik manželek. O čem to mluví?" Tak
šly a řekly to řece, a řekla se uklidnila. Byly velmi překvapené: "Náš manžel říká takové věci." Překročily řeku a uctily rišiho, a když
se vracely zpět, řeka byla znovu rozvodněná. Tak se vrátily k rišimu a řekly: "Jak se teď máme dostat přes řeku, když je
rozvodněná?" On se zeptal: "Jak jste se dostaly sem?" Tak mu vyprávěly příběh o Šrí Krišnovi. Když předtím přišly, uctily rišiho
jídlem a ovocem a on snědl opravdu hodně. "Dobrá, běžte a řeknete řece, že riši nesnědl vůbec nic." Ony řekly: "Jak to? Právě jste
jedl přímo před námi?" On pravil: "Jen běžte a uvidíte." Šly tedy nazpátek a pověděly to řece. A řeka se opět uklidnila. Takže, i
když žijete v tomto světě, i když jste manželka nebo manžel, i když jste manželé, ať je to jakkoliv, můžete být nevinní, může v tom
být úplná nevinnost. To je znakem vaší čistoty.

Druhé nádí, druhý kanál, který vás může přivést ke zničení, je přání. Proto Buddha říkal, že být bez přání je jediný způsob, jak
nestárnout, neonemocnět, netrápit se. To přání, které máme, "chci tohle," je na Západě mnohem silnější než kdekoli jinde,
protože podnikatelé každým dnem vyrábějí nové věci. Vezměte si například kadeřnictví, ženy si chtějí koupit takovou paruku
nebo onakou. "Je to mé přání, musím mít tu paruku, abych si ji mohla nasadit na hlavu." Jiná zase řekne: "V pořádku, já musím
mít tamtu." A muži si přejí například: "Ó, když tenhle má Rolls Royce, proč bych ho nemohl mít taky?" Nemůžou mít radost z
cizího Rolls Royce. Musí to být vaše. "Já bych ho měl mít." Přání mohou být různá, nejen materiální. Přání mohou být také docela
nehmotná. "Musím mít tu ženu, musím mít toto dítě." Všechny druhy posedlostí se ve vás usadí jako přání. Ale neřekla bych, že
to je z důvodu připoutanosti. Není to připoutanost, ale jen potřeba mít více. Neustále přidávat nové věci, získávat věci, ale stále
se necítíte šťastní a spokojení. Příčinou je, že takové přání není čisté přání. Je to nečisté přání. Je to nečisté přání, a když takové
přání začne pracovat, můžete zajít jakkoliv daleko, jako Saddám Hussain, jako Hitler, jakkoliv daleko, není to nic jiného, než přání
naprosto překračující jakékoliv meze. Chcete ovládat druhé, to je další přání. Všechna ta přání vás nakonec dovedou ke zničení,
protože v nich není žádná radost, žádné štěstí. Například teď budu chtít sárí, takže chci koupit sárí. Všechna Moje pozornost
bude na tom, jak získat to sárí, musím to sárí mít, to a ono. Pozornost se znečistí, naruší se kvůli takové hlouposti, jako je sárí. Ta
stejná pozornost, která se má radovat, která se má těšit Duchem, která má vyživovat Ducha, bude narušena kvůli přáním.



Pozornost je zaprvé narušena, protože nejsme nevinní. Za druhé se pozornost dostává do zmatku, protože máme přání. Tak co
bychom měli dělat, co se týče přání? Touha po krásných věcech - můžeme posunout naše přání, hmotná přání do estetiky, mít
jednu věc, ale zato esteticky velmi hodnotnou. Protože to je kvalita Šrí Šivy, že všemu dodává estetiku. Řekněme, že tohle vypadá
velmi prostě, jednoduše, dalo by se říci mechanicky. Ale pokud by to byla Šivova práce, udělal by s tím něco pěkného. Kvalitou
Šivy je, že zkrášluje vše, co stvořil Brahmadéva a rozvíjel Višnu. On je ten, kdo vykonává jemnou práci tvorby estetiky. Mnohokrát
jste viděli Mé fotografie s tolika světly, s tím či oním - to všechno je Jeho práce. To dělá On. Osvětluje způsobem, vypracovává
věci takovým způsobem, dělá vše, aby vás o Mně přesvědčil. Je to Jeho práce. Jeho úkolem je vytvářet estetiku, estetiku
chování, estetiku poezie. Vše, co je stvořeno, je Šivou upraveno tak, že je to krásné a dává to radost. To je Jeho vlastnost. Takže
ať už si přejete cokoliv, pokud na tom začnete pracovat a přejete si něco esteticky ručně vyrobeného, něco pěkného, postupně
zjistíte, že nakonec skončíte u vibrací, protože všechny pěkné věci mají vibrace. A abyste měli vibrace, budete muset přejít k
čistému přání.

Takže to přání, které je šílenstvím, které z vás dělá blázny, které je tak hloupé a nudné, se stane čistým přáním, protože musíte
rozpustit všechna svá přání ve vibracích. Po nějaké době si začnete přát pouze vibrace a nic jiného. Nekoupíte nic, co nemá
vibrace. Nebudete mluvit s člověkem, který nemá vibrace. Když někdo nemá vibrace, prostě utečete. Viděla jsem, jak lidé utíkali
před jinými lidmi, jako by je pronásledovalo stádo opic. Když jsem se ohlédla, zjistila jsem, že to jsou opilci nebo někdo takový. Ti,
kteří utíkali, mohli být dříve sami opilci, ale teď utíkají. "Ne, ne, ne. Teď už ne. Už nikdy více." Když jsme začínali, měli jsme tři nebo
čtyři hippies, kteří se mnou přijeli do Indie. Teď jsou normální, jako jste vy, stali se sahadžajogíny. A pak přišlo čtyři, pět hippies
na můj program, myslím, že to bylo v Rahuri. Ti jogíni se hrozně vyděsili: "Ach ne, proboha!" Řekla jsem: "Co se vám stalo? Proč
jste tak vyděšení?" Tak jsem se otočila, abych se podívala na ty hippies, ale než jsem se otočila, byli pryč. Už tam nebyli. Pak se
stane, že všechna přání se nakonec přemění v čaitanju, ve vibrace. A když ne, pak musíte vědět, že tu stále něco chybí. Když to
ale neděláte, pak to skončí tím, že budete zničeni. Říct, že On je ničitel, je velmi jednostranné prohlášení. Má obě síly. Má sílu dát
vám vibrace. Dává vám vibrace. Bohyně je síla, Šakti, ale On vytváří vibrace. Je to stejné, jako že tady jsou prsty, ano? Ale když
vás polechtají, pak je to Šiva. Ty prsty patří Bohyni, dobře? Ale když to lechtá, když vám to dává radost, štěstí, je to Šiva, je to
bhakti - oddanost. Radost pramenící z bhakti pochází od Šivy.

Právě dnes jsem vyprávěla, jak jedna žena, která uctívala Bohyni a opravdu hodně studovala bhakti a všechny ty věci, a věděla
toho tolik, jak se se Mnou jednoduše spojila. Nemohla jsem pochopit, jak to dokázala, co udělala, protože normálně to lidé
nedělají. Když čtou o Bohyni, myslí si: "Dobře, to je Déví, to je Mátadží." Jako dvě oddělené věci. Nevědí, že čtou o Bohyni - Déví.
Takže ona řekla: "Matko, právě jsem Vás rozpoznala. Je psáno, jak jste jemná, Bohyně je jemná, jak se mne dotýká, jak se o mě
stará, jak mne má ve Své pozornosti." Je taková věta: "Katákša, katákša, niríkšana - každý pohled je kontrola." Ale "kontrola" není
moc dobré slovo, ale "niríkšana" znamená kontrola, božský dohled. "Takže stále cítím, že to jste Vy, Vy, jste tu stále. Když
poslouchám hudbu, tak cítím, že Ona se na mne dívá, vnímá mě, vyživuje mě. Neustále cítím Vaši lásku." Tak přichází bhakti.
Takže když máte vibrace, neznamená to, že jsou jako něco nezáživného, chápete? Ne, znamená to radost z bhakti. Bhakti je …
můžete to nazvat zbožňování - to či ono. Je to oceán lásky, což je Bůh. Prostě se do něj ponoříte. Nedá se vyjádřit slovy. A když
to tak cítíte, musíte si uvědomit, že jste přijali Ducha jako skutečné spojení mezi vámi a vaší Matkou nebo vaším Otcem. Není v
tom žádný rozdíl. Jste sjednoceni v oceánu, ponořeni v oceánu. Jste kapkou, jste oceánem. Jste sjednoceni v oddanosti. A ta
bhakti nemůže být mechanická, protože není stvořená lidmi.

Abyste se mohli těšit ze Sahadža jógy, musíte vědět, že to nejsou jen suché vibrace, ale je to bhakti. Je to radost, jež je kvalitou
Šivy. On obohacuje radostí naše životy. Všechno je obklopeno, jasně zní onou radostí, že jsem natolik milován Bohem, Bůh mne
tolik miluje, můj život má smysl. Poté nejprve odpadne ego a také podmíněnosti. Teď to třetí nádí - třetí kanál je kanál, skrze který
se cítíme připoutáni, připoutáni k někomu. Jako to je moje dítě, to je můj manžel, to je má rodina, to je má žena, můj otec, má
matka. Všichni, když jsou v Sahadža józe na začátku, když jsou začátečníci, mluví o celé své rodině. "Můj otec je takový, má
matka je nemocná, někdo od bratra, sestry mé matky, není v pořádku." Jako kdybychom podepsali nějakou smlouvu. Co mám
dělat? Jako dnes někdo řekl: "Víte, oni ztratili své první dítě. Ztratili své první dítě, protože dítě spalo v jiné místnosti." Řekla jsem:
"Malé děti by měly spát se svou matkou a matka se o ně musí starat." Je to prostá věc, chci říct, že v Indii by žádná matka na
takovou situaci nepřistoupila. Vyhodí svého manžela a řekne: "Co to má znamenat? Musím se starat o dítě." Tak jsem řekla:
"Řekněte jim, že by měli spát se svým dítětem." Ale oni tomu nevěřili. Tak dobře, co se dá dělat? Podepsali jsme s nimi smlouvu,
že se máme starat o jejich děti, i když nás ti rodiče nechtějí poslouchat? Na začátku tu je stále představa, že: "Ó, Matko, už dělám



Sahadža jógu celý měsíc, ale moje finanční situace se stále nezlepšila." Jako by Mě za to chtěli žalovat, jako bych je zklamala.
Vůbec ale nechtějí pochopit, že právě přišli do Sahadža jógy, nebo i když jsou v Sahadža józe mnoho let, nebyli sahadžajogíny.
Něco tady chybí, nezasloužíte si to. Něco je s vámi špatně, ne se Sahadža jógou. Oni ale mají pocit, že se Sahadža jógou mají
smlouvu. Okamžitě vás budou informovat. "Teď je někdo nemocný, někdo je, někdo je... Pošlete pět sahadžajogínů." - K čemu?
Tyto připoutanosti v nás začnou pracovat.

Viděla jsem, jak jsou někteří lidé velmi připoutaní ke svým dětem a pořád je rozmazlují: "Ó, mé dítě, mé dítě." Najednou zjistí, že
to dítě je z ničeho nic ďáblovo dítě. Začíná odmlouvat, říkat různé věci, bít své rodiče, špatně se chovat a oni zjistí, že: "To je to
dítě, o které jsem se staral, dával mu tolik lásky." A cítí se ještě hůř, protože: "Já jsem toho pro svou ženu tolik udělal, a ona se ke
mně takto chová." "Tolik jsem toho pro svého manžela udělala, a on se ke mně takhle chová." Proč toho tolik děláte? Není to
vůbec potřeba. Jestli to děláte, tak to udělejte a pak na to zapomeňte. Já se tak nikdy necítím. Znám sahadžajogíny, pro které
jsem tvrdě pracovala, a oni odpadli. Jediná věc, pokud něco cítím, je - jen Bůh ví, na co skočí. Kde budou, v pekle? Co se jim
stane? To je má jediná starost. Ne to, co se stalo, protože Mně se nic stát nemůže. Pokud ale byli hříšní, začnu mít starosti o
jejich budoucnost, o jejich životy, to je jiné. Takovému druhu připoutanosti v sanskrtu říkáme "mamatva" - to je moje, to je moje
dítě, to je moje, tamto je moje. Kdo jsou vaši příbuzní? Sahadžajogíni, to si pamatujte. To je věta, kterou si musíte pamatovat:
"Moji příbuzní jsou jen sahadžajogíni." A kdokoliv si zahrává se sahadžajogíny, trápí je - mohla by to být klidně moje žena, mohlo
by to být mé dítě - není moje." Protože Já takové věci nedovolím. Tento vztah je v pořádku do té doby, dokud jsou sahadžajogíni
jednotní. Jakmile se někdo pokusí nějakému sahadžajogínovi ublížit, pak s tím člověkem nejsem. Viděla jsem, že je takových lidí
hodně, ale viděla jsem také dobré sahadžajogíny. Nikdy nestranili svým ženám, nikdy nestranili svým dětem, protože věděli, že
když je budou zvýhodňovat, učiní je hříšnými a zničí je. Starají se o svůj vzestup, takže nikdy nikomu nedovolí, aby jejich vztahy
obtěžovaly ostatní.

Viděla jsem, jak některé děti, velmi zlobivé děti, byly neposlušné, násilnické, a jejich rodiče jen říkali: "Matko, naprav je. Necháme
to na Vás." Musí se dát do pořádku. Jiní ale budou říkat: "O, ne, ne, ne, podívej se na mé dítě, víš, to by on nikdy neudělal." Takže
člověk musí rozumět tomu, že jde o rozlišování: "Proč jsem připoután?" Mnohokrát jsem použila přirovnání - jak stoupá míza ve
stromu, dostává se na různá místa, stará se o kůru, o větve, stará se o listy, květy a plody, pak se vrací, nebo se vypaří. Neulpívá.
Jestliže zůstane jen v jedné části, umře celý strom a ta část, kde míza zůstala, umře také. Míza ale má mnohem více rozumu než
my. Pro ně je manžel tak důležitý, tolik problémů manželů, manželek, to a ono. "Můj Bože," říkám si někdy, "co to má být?" Proto
kdysi říkávali "přijmi sanjás", takže nikdo nemůže mluvit o manželce, dětech, o ničem. Musíte být sanjásí, především sanjásí.
Žádný bolehlav pro gurua. Jakmile byste začali mluvit o nějakém svém příbuzném, guru by řekl: "Dobře, odejdi. Nedá se nic dělat,
je to k ničemu." Ale v Sahadža józe je mnohem hlubší práce. Musí proniknout do společnosti, do politického a ekonomického
života. Musíte osvobodit celý svět. Pokuste se pochopit svou zodpovědnost. Nejste tu jen pro asketický vzestup jednotlivce, ne.
Kolik musíte mít moudrosti, kolik musíte mít lásky a kolik musíte mít rozlišování, abyste pochopili, že jste vyvolení pro
osvobození celého světa. Takže ta takzvaná omezená láska, která je řešením, jež vás dovede ke zničení - potřebujeme
neomezenou lásku. Protože Šiva je láska, nic než láska. Láska, která napravuje, která vyživuje, která chce vaše dobro. To je Šiva.
Chce vaše dobro. Stará se o vaše dobro.

Takže když se s láskou staráte o dobro ostatních, pak se změní celý váš život. Změní se celý vzorec a vy se tím těšíte, protože se
stanete jedním s tolika - starat se o tolik rodin, tak mnoho věcí, tolik problémů ostatních - a budete cítit jednotu s tolika lidmi. Je
nás tu dnes tolik sahadžajogínů. Poprvé, když jsem přijela do Itálie, musím vám říci, přijela jsem s Christine, - ne, jak se jmenuje
Gregoirova žena - Catherine. Ona byla jediná, kdo uměl italsky. Řekli jsme nějakým novinám, aby nám zarezervovali nějakou halu
a udělali nám reklamu. Neudělalo se nic. Takže když jsme přišli, nemohli jsme nikoho najít. Chodili jsme spolu, abychom pověsili
plakáty, ale stále nikdo nepřišel. Ale dnes je nás tu tolik. Musíme ale vědět, že jsme spolu spjati láskou, a že ta láska je pro naše
dobro, pro náš vzestup. Pak se budete těšit každým. Pak nebudete myslet na to, jaké jste rasy, z které jste země, co jste zač, nic -
jste sahadžajogín a hotovo. Tak se stanete univerzální bytostí. Musíte dosáhnout tohoto přístupu. Když slyším, že některé
indické dívky jsou mučeny a obtěžovány, říkám si: "Jak to někdo může dělat?" Nebo protože má někdo černou kůži, tak ho mučí,
nebo někteří Indové takto jednají s lidmi z nižší kasty. To není možné, protože jsme částí a součástí jednoho těla. Všichni jsou
bratry a sestrami, narození ze stejné Matky. Toto je ale pouze možné, když rozpustíte své omezené vztahy v tom ohromném,
neomezeném oceánu lásky, jedině pak je to možné. Pokud se to nestane, nepokoušejte se ospravedlňovat - jen se sledujte.
Pozorujte se sami - skutečně máte rádi všechny ostatní?



Víte, řekla bych, pokaždé když - občas chodím nakupovat, tak si říkám: "Ó, to by bylo pěkné pro toho člověka, a tamto pro onoho."
Co se týká Mě samotné, je nemožné, abych si cokoliv koupila sama pro sebe, je to vyloučené. Teprve když je to zcela
neodkladné, nebo kdybych bez toho měla mít nějaký problém. Nekoupím si pro sebe ani pití, ani když mám žízeň. Protože je to
celé o radosti pro druhé. "Ach, to bude krásné pro toho člověka. A to bude dobré pro onoho člověka." Je to ta nejpříjemnější věc.
Chci říct, o čem to celé je? Konec konců, pomyslete na sebe: "Proč jsem tady? Jsem tu, abych se těšil z každého člověka, z
každého. Všichni jsou to realizované bytosti, tak krásné lotosové květy. Přece se nebudu krčit v bahně. Teď jsem lotos." To je
způsob, jak si otevřít srdce, lotos svého srdce. A vůně takového člověka je tak nádherná, je tak krásná. Už se nechcete oddělovat,
nechcete se stranit ostatních. Ať se něco udělá kdekoliv, souhlasíte s tím. Nepřemýšlíte o tom, že se to mělo udělat tady, nebo
tam, kdekoliv, ale měli bychom být všichni spolu. A tak se všechny ty malé připoutanosti, které máte, musí rozpustit v oceánu
lásky, kterým je Šiva. Čtvrtý kanál je ten nejdůležitější, všichni musíme vědět, že existuje kanál, který prochází skrze levou
Višuddhi do srdce. Začíná v srdci, stoupá vzhůru, prochází Ádžňou. Má čtyři okvětní lístky a otevírá se. Je to kanál, který vám
dává stav, nazývaný turija. Žijeme ve třech stavech.

V živoucím - bdělém stavu, džágruti, se naše pozornost přesouvá na to či ono, ničíme naši pozornost. Ale ten druhý je tím, který
nazýváme stav spánku. Když spíme, všechny věci, které se již staly, k nám přicházejí z naší minulosti. Ale pak se dostáváme do
hlubšího spánku, nazvaného sušupti. Je to stav, kdy spíte velmi hluboce, a zdá se vám něco, co je zároveň skutečné. Může se
vám zdát o Mně. Je to jako nehmotná část podvědomí, kde jsou předávány některé krásné informace. Řekněme, že jsem přijela
do Itálie. Italové mohou ve stavu sušupti zjistit, že jsem sem přijela, nebo to může zjistit kdokoliv, přijde na to. Ale ten čtvrtý stav
se jmenuje turija. Jsou tu ještě dva další stavy. Jste ve stavu turija, to je ten čtvrtý, "turija" znamená čtvrtý. Čtvrtý stav je ten, když
jste ve stavu bezmyšlenkového vědomí. Když nejsou žádné myšlenky - jen na to pomyslete - když není žádná myšlenka, musíte
být nevinní. Když není žádná myšlenka, musíte mít vibrace. Když není žádná myšlenka, nemůžete být k nikomu připoutaní. Do
tohoto bezmyšlenkového stavu jste se teď dostali, do stavu "turija sthiti." A když jste v tomto stavu, čtyři okvětní lístky, které v
sobě máte, se musí otevřít ve vašem mozku. Vycházejí z vašeho srdce a jdou do vašeho mozku. A to je ten moment, kdy zcela
pochopíte, co je Bůh, úplně jasně víte, co je Bůh. To je ten okamžik, kdy lze získat skutečné poznání. Ale dokud se tyto čtyři
okvětní lístky neotevřou, můžete padat dolů, a to je důvod, proč někteří sahadžajogíni, kteří si stále zahrávají s věcmi, se kterými
by neměli, klesají dolů. A nechápou, co je Bůh. Ale není to jen porozumění. Svým způsobem pochopíte tento malý detail, že to jde
z vašeho srdce do vašeho mozku, ne z mozku do srdce. Je to, jako by nektar vaší oddanosti kompletně pokryl váš mozek.

Například Šankaračárja napsal nádherné pojednání nazvané "Vivéka Čúdamání," ve kterém popsal, co je Bůh. A "vivéka" znamená
svědomí a vědomí. A to vše popsal velmi detailně. Ale byl tam jeden strašný člověk jménem Sarma, který se s ním začal hádat,
až ho úplně znechutil, - Šankaračárju. Řekl: "Nemá cenu jim něco říkat." A tak prostě napsal "Saundarja Laharí." "Saundarja
Laharí" není nic jiného, než všechny mantry, opěvující Matku. Řekl: "Tak tedy znám Matku, budu Ji uctívat. Nedá se nic dělat. Jaký
má smysl mluvit k těm lidem? Jsou hloupí, jak by mohli pochopit?" Uvědomil si: "Ti lidé nemají tu schopnost, tu citlivost, aby
pochopili, co znám já." Pravé poznání je vědět, co je Bůh. A pokud tohle je Bůh, jak potom můžete něco očekávat, jak můžete chtít
něco analyzovat? Je to Bůh. Bůh Všemohoucí, který všechno ví, který vše koná, který se vším těší. A to je ta - měli bychom říct -
gjána, vědění, pravé vědění, čisté vědění. Není to poznání o čakrách, ani vědění o vibracích, ani vědění o Kundaliní, ale vědění o
Bohu Všemohoucím. A poznání o Bohu Všemohoucím není mentální. Znovu vám říkám, že začíná ve vašem srdci a jde do
vašeho mozku, něco, co vychází z vašeho prožitku radosti a pokrývá váš mozek. Takže váš mozek to už nemůže popírat. Je to,
jako když si vezmete svoji matku, maminku, znáte lásku své matky, ale nemůžete ji vysvětlit, vychází ze srdce a vy říkáte: "Ne, to
je má matka, ona by to tak neudělala. Znám svou matku velmi dobře." Poznání o své matce, o té, která vás porodila, nemusí být -
matka nemusí být moc dobrá, ať už je to jakkoliv. Ale vědění o Bohu, že je láska, že je pravda, že vše ví, to vědění se stane zcela
nedílnou součástí vaší bytosti a to je ta chvíle, kdy přichází nirvána. Takže je důležité, zejména pro lidi ze Západu, aby nyní
otevřeli svá srdce, protože to vychází ze srdce, nikoliv z vašeho mozku. Neposuzujte vibrace druhých lidí. Hodnoťte sami sebe,
neustále.

Už jsem říkala, že púdža k Šivovi znamená více vysvětlování, více pochopení, více toho všeho. Protože při jiných púdžách vždy
děláme všechny mantry, to a ono, ale tato púdža je o získání poznání, je o Bohu. A vědět, že znáte Boha, je samo o sobě tak
úžasné. Ať už je cokoliv - může být Mahámája, může být jakákoliv, ale já Ji znám. Nelze to popsat v jedné knize. Nelze to popsat



ve stovce knih. Nelze to popsat slovy, ale vědět, že je Bůh - konec konců, je to Bůh, Bůh Všemohoucí. A to vám dá nádherné
odevzdání, kdy se cítíte zcela v bezpečí, v oceánu lásky. Přeji vám všem, abyste toho stavu dosáhli. Nechť vám Bůh žehná. Tato
púdža je docela krátká, není moc dlouhá. Nejprve uděláme púdžu ke Šrí Ganéšovi, On musí být uctěn tak či tak. Pak krátce Déví
púdžu. A pak jen sto osm jmen Šrí Šivy.
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Šrí Mahávíra púdža, 28/03/1991, Perth, Austrálie 1.část Dnes budeme oslavovat narozeniny Mahávíry. Mahávíra je inkarnací
Bhairavnátha, nebo Mu můžete říkat svatý Michael. Ti dva světci, jak víte, jeden je Gabriel, Hanumán, a druhý svatý Michael, se
nacházejí jeden na Pingala nádí a druhý, svatý Michael, na Ida nádí. Takže Mahávíra musel projít mnohým hledáním.
Samozřejmě že byl anděl, přišel však jako lidská bytost. A musel rozluštit levou stranu a to, jak levá strana funguje. Levá strana
je velice složitá. Je mnohem složitější než pravá strana. Na levé straně máme také sedm nádí a těch sedm nádí je umístěno
jedno za druhým. Jsou popsána v knihách a byla jim dána různá jména. Těch sedm nádí na levé straně má, jak víte, na starost
naši minulost. Například každý okamžik se stává minulostí. Veškerá přítomnost se stává minulostí. Pak máme minulost z tohoto
života a také máme minulost z předchozích životů. Současně je uvnitř nás zabudována všechna minulost od našeho stvoření.
Takže všechny ty psycho- somatické choroby, jak víte, spouští pouze entity, které přicházejí z levé strany. Dejme tomu, že nějaký
člověk trpí na játra a náhle je napaden na levé straně, zejména v Múladháře, nebo kdekoli vlevo, v levém Nábhí, protože
Múladhára je jediná čakra, která je spojena s levou stranou, Ida nádí. Pravá strana, Pingala nádí, je spojena se Svadhištánou.
Takže problémy Múladháry jsou ve skutečnosti mimo dosah lidských bytostí. A když je napadena kterákoli z čaker na levé
straně, pak se v lidských bytostech projeví psychosomatické nemoci. Jak jsem vám mnohokrát řekla, toto je centrum a toto je
další centrum - levé a pravé. Jsou navršena jedno na druhém. Používáte-li příliš pravou stranu, jde to až k určitému bodu a
najednou se něco stane a do pohybu se dá levá strana. Takže všechny nemoci, dokonce i cukrovka, jsou důsledkem psycho-
somatických poruch. Člověk, který velice těžce pracuje, příliš přemýšlí, je velmi pravostranný - najednou se něco stane, možná to
také může zdědit, například cukrovku, kvůli své minulosti - a ona se spustí a vy máte psychosomatický problém. A ten
psychosomatický problém je vyléčitelný jen tehdy, když víte, co není v pořádku s vaší levou stranou. Takže Mahávíra do značné
hloubky probádal levou stranu. Být na levé straně je tak obtížné proto, že když se začnete pohybovat na levou stranu, ten pohyb
samozřejmě bude lineární, ale směřuje dolů. Zatímco pohyb na pravé straně směřuje vzhůru. Takže ten pohyb jde takto dolů a
pak se stáčí, vytváří spirály. A když v tomto pohybu pokračujete, ztratíte se v závitech. Ten druhý pohyb však směřuje vzhůru, kde
není tolik závitů, a protože je to nahoru, je snadné se z toho dostat. Takže lidé, kteří jdou z jakéhokoli důvodu doleva přílišným
přemýšlením o své minulosti, naříkáním nad sebou či neustálým stěžováním si, jsou daleko obtížnější, než lidé na pravé straně.
Pravostranní lidé však působí problémy ostatním, zatímco levostranní lidé způsobují potíže sami sobě. Takovým způsobem
musel Mahávíra detailně prozkoumat levou stranu. Myslím, že o ní, samozřejmě, věděl všechno. Takže se zmínil téměř v
detailech o spoustě věcí, které se mohou přihodit tomu, kdo se dostane na levou stranu. Přišel s myšlenkou pekla. Také popsal
sedm typů pekla. Je to tak hrozné, že vám ani nechci říkat, jaké to peklo je. Strašlivě kruté, děsivě neutěšené a příšerně odpudivé,
natolik, že nenávidíte sami sebe, když pochopíte, že jste se dopustili té chyby, že jste spáchali tu hloupost, ten hřích. A jaký je pak
důsledek, co se vám stane - přijde trest. Mahávíra to všechno vypracoval. Vylíčil do všech detailů, jaký typ trestu se týká lidské
bytosti, která se pokouší být levostranná. Naznačil to také o osobách, které jsou pravostranné, ale ne v takovém rozsahu, protože
se musel zabývat kombinacemi, avšak převážně levou stranou. Jak už jsem řekla mnoha lidem a tady asi také, existuje duše a je
vytvořena z příčinných částic všech pěti elementů. Řekněme například, že příčinnou částicí Matky Země je vůně. Takže duše,
která je vytvořena z pěti příčinných těl a vašich center, plus lze také říci, že řídí parasympatikus, se nachází vně míchy a aktivuje
parasympatický nervový systém. Má tedy spojení se všemi centry. Když zemřeme, tato duše jde spolu s Kundaliní a naším
Duchem do nebe. A právě duše pak řídí pohyb naší bytosti, vše, co z ní zbylo, do nové bytosti, tak to funguje. Takže cokoli, co
jsme kdy udělali, se zaznamenává do té duše. Když se Mě ptáte: „Matko, vidíme jakési okrouhlé, kulaté věci, seskupené
pohromadě, co je to?“ Řekla jsem: „To je naše - to je mrtvá duše.“ A nyní objevili, co jsem jim řekla. Protože, víte, když člověk
zemře, jeho duše se vám ukáže jako - dokonce i teď můžete vidět tyto kulaté věci. Může jich být mnoho, může to být celý řetězec.
A když jsem jim to řekla, uviděli pod mikroskopem, že duše uvnitř nás se odráží v buňce, která funfuje jako odrazová plocha
každé buňky. Takže ta část buňky, která je odrazovým sklem a je umístěna na jedné straně buňky, odráží i duši. A hlavní duše,
která je na páteři, řídí tento odraz duše, jenž se stará o každou buňku. Nyní objevili, že v tom odrazovém skle je sedm smyček.
Sedm smyček, protože spočívá na osmi - sedmi čakrách a Múladháře. Mahávíra tedy zjistil, že když lidé zemřou, tak se některé
duše hned za několik dní narodí znovu, a to jsou jen velmi obyčejní lidé. Tak přišel s jakýmsi roztříděním. Existují lidé, kteří
zemřeli a jsou v kategorii, v jedné kategorii, kde velmi krátkou dobu existují v kolektivním podvědomí, a pak se narodí znovu. Jsou
to velmi obyčejní lidé, zbyteční, neužiteční lidé. Existují však také duše, které když zemřou, tak prostě jen visí ve vzduchu a čekají,
až objeví někoho, kdo naplní jejich touhy, které dosud nebyly naplněny. Například je zde alkoholik a ten se může napojit na jinou
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žijící lidskou bytost, která ráda pije.Takže jakmile jednou začne... Jakmile jednou začne propadat zvyku pít, některá z těch duší
na toho člověka může prostě skočit, a když na něj skočí, může z něho udělat opravdového opilce. Vzpomínám si na jednu malou,
křehkou ženu, která přijela z Kuby do Ameriky, když jsem tam přijela poprvé. Řekla Mi, že už má sama sebe plné zuby. Její
manžel Mi řekl, že někdy dokáže vypít celou láhev neředěné whisky. Takové drobné stvoření: „Jak to dokáže?“ Udělala jsem jí
bandhan a uviděla jsem za ní stát obrovského, velikého černocha. Tak jsem se zeptala: „Znáš nějakého černocha?“ Okamžitě
zareagovala a řekla: „Matko, vidíš ho? Vidíš ho? To pije on, ne já.“ Samozřejmě jsem ji vyléčila a poté s pitím úplně přestala.
Kdykoli začnete propadat nějakému zlozvyku, úplně nad sebou ztratíte kontrolu a posedne vás nějaká duše a ovládne vás. A když
vás ovládne, nevíte, jak se zbavit jakéhokoli zvyku. Zbavit se zvyklostí je vždy obtížné. Teď v Sahadža józe, když Kundaliní stoupá,
se stane to, že vás tyto duše, tyto mrtvé duše opustí a vy se dáte do pořádku a necháte toho. Takhle to funguje. Řekla bych, že
tohle všechno Mahávíra neřekl nebo asi neodhalil všechny tyto věci, protože nebyl vědec, nebo nevím proč. Mluvil však o pekle. A
řekl, že pokud budete v životě dělat takové věci, do jakého druhu pekla se dostanete. Popsal peklo velice, řekla bych, velice
otevřeně a podrobně. A je opravdu strašlivé vědět, že lidská bytost, která si o sobě hodně myslí, se nakonec dostane do tohoto
druhu pekla, a někteří jsou odsouzeni zůstat tam navěky. Avšak tak jako se rodí inkarnace, i ďáblové, z nichž někteří jsou jsou
zcela odsouzeni k životu v pekle, se také rodí znovu. A když se opět narodí, snaží se nás trápit a můžou se narodit, jak víte, jako
naši guruové a podobně a to vše se nyní děje. Vidíme, jak se tito lidé rodí a jak nás svádějí na scestí. Jak používají levou
Svadhištánu, nebo můžeme říct levou stranu, jen aby nás úplně znehybnili. Když je člověk posedlý, jak jste určitě viděli, je
posedlý, nedokáže cítit vibrace a má nejrůznější příznaky. V Sahadža józe však můžeme udělat to, že řekneme jméno Mahávíry.
Protože Mahávíra řídí celou tu cestu, celé Ida nádí a přichází sem a zůstává zde, můžeme říci, v oblasti, která se nazývá
superego. A odhaluje, řídí, vypracovává, čistí a dělá vše, co je zapotřebí, aby se člověk dal v Sahadža józe do pořádku. Takže Mu
musíme být opravdu velmi vděční, že dělá všechnu tuto práci, která je velmi špinavá a nečistá, protože těmto lidem nevadí ani, že
sedí na záchodě a podobně a meditují. Můžou dělat cokoli. Jsou to velice nečistí lidé, naprosto zvrácení. Můžou se stát tantriky,
zkoušejí všemožné oplzlé věci, a tím vlastně vytvářejí problém mezi sebou a Bohem. Půjdou například do chrámu Bohyně a
začnou se tam neslušně chovat s nějakou ženou, takže Bohyně zmizí. A jakmile odtud jednou Bohyně zmizí, tak přivolají všechny
bhúty z levé strany. Nyní tedy máme všechny tyto duše, které spočívají... visí ve vzduchu a pokoušejí se vrátit zpět do vědomí a
někoho posednout. Navíc máme ty mistry levé strany, kteří vědí, jak se těchto lidí zmocnit a nasadit je do někoho, nebo z nich
někoho odstranit a dát tam někoho jiného. Jde o nepřetržitý proces, který dělá z člověka úplného blázna a budižkničemu. Ačkoli
toto všechno víme, naše levá strana ještě pořád chytá různá napadení. Sahadžajogíni chytají napadení. Proto si myslím, že
svátek Mahávíra Džajanti je pro nás něčím velmi významným, co bychom měli slavit. Proč byl tedy nazýván Mahávírou? Protože
pouze bytost jako On - Vír znamená statečný člověk, rytíř, protože pouze On to mohl vykonat, pouze On mohl plně vstoupit do
člověka a zabít nebo řekněme zničit ty hrozné rákšasy, ďábly, všechny tyto negativní věci, které nás napadají. Jak víte, používáme
hodně levou stranu pro mnoho negativit, které nás mučí, kdyby tu však nebyla pomoc, řekněme od Mahávíry, nedostali bychom
se z toho. Vzýváme jméno Mahávíry, můžete Mu říkat Svatý Michael, můžete Mu říkat jakkoli, ale Mahávíra proto, že byl lidskou
bytostí. Všechno se to vypracovává díky Němu, je tak skvělou a vznešenou osobností. Sám se narodil jako lidská bytost, pro
světce je obtížné narodit se jako lidská bytost. Jak víte, celé pojetí pekla a to všechno je popsáno v každém Písmu. Je to tak,
existuje. A jestliže tam zkusíte jít... víte, když tam zkouším jít a něco zjistit, tak prostě usnu. Ve spánku odhaluji vše, co se té
osobě přihodilo, jak moc je napadena, co dělala. Tohle není snadné dělat s vědomou myslí. Musíte jít do podvědomí a dostat se
do sušupti, do hlubokého spánku, abyste viděli, co se děje na levé straně. Myslím, že to je velice ošemetná situace a také bych
tam sahadžajogínům nedoporučovala vstupovat. Člověk by se měl zbavit problémů na levé straně pomocí Mahávíry. Jestliže je
tato čakra napadena, tak se tady na pravé straně objeví velká tvrdá boule. Takže musíte říci jméno Mahávíry k odstranění toho
tlaku z levé strany. Mnoho lidí ani neví, proč trpí. Proč by měli trpět, když neudělali nic špatného? Protože jsou posednutí.
Dokonce i viry a všechny ty věci jako psychosomatické problémy, rakovina, řekla bych, že všechny nevyléčitelné choroby jsou tu,
protože jsme uvedli do pohybu levou stranu. Proto trpíme těmito nemocemi, které jsou nevyléčitelné. Musíme proto opravdu
velice děkovat Mahávírovi, který nám dal tuto sílu odstranit naše levostranné problémy, který nám dal do rukou toto světlo, které
sám vibruje, a On sám se snaží vrhnout trochu světla na nejasné věci, i kolem Mě. Protože jen díky Němu se můžeme vyléčit z
mnoha fyzických a duševních problémů. Víte, že levá strana může být snadno vyléčena, jestliže používáte třísvíčkovou metodu.
To ukazuje, že Mahávíra miluje jen světlo. Nemá rád tmu. A Jeho záměrem je, jak si myslím, všemi možnými způsoby vyčistit
levou stranu, jak je to jen možné, aby pomohl upevnit Sahadža jógu v zemích, ve kterých stále ještě shledávám mnoho negativit,
skutečně hodně. Vypracovává to všude a psychosomatické choroby a všechny ty nemoci můžeme vyřešit světlem svíčky, se
třemi svíčkami můžeme dělat tento treatment. Takže Mu musíme být velmi vděční, že dosáhl takového přístupu k levé straně a
zjistil pro nás, jaký typ problémů na levé straně existuje. Je opravdu pěkné, že dnes máme příležitost oslavit Jeho narozeniny



zde, na místě, které skutečně velice miloval. Můžete říct, že Mahávíra je někdy znázorněn jako člověk, který je nahý. Stalo se, že
šel do džungle meditovat a odhalovat problémy levé strany. A když vstal, Jeho oděv se zachytil o keř a On musel jeho polovinu
odtrhnout. Když byla ta půlka odtržena a zrovna vycházel ze křoví a byl v pořádku, v tu chvíli se však na scéně objevil Šrí Krišna
jako malý chlapec z vesnice a řekl Mu: „Jsem chudý člověk.“ Ten malý chlapec řekl: „Jsem chudý člověk. Nic nemám. Ty jsi král.
Můžeš kdykoli dostat šaty. Proč mi nedáš tu půlku oděvu, kterou máš?“ Říká se, že On ho tedy dal tomu chlapci a ten utekl. Nebyl
to nikdo jiný než Šrí Višnu. A tak, víte, Višnu si vzal tuto látku. A bylo to stěží dvě nebo tři vteřiny, protože, jak víte, Mahávíra byl
král, takže se zakryl listy, šel do svého paláce a oblékl se. Ale představte si, jak jsou dnes lidé negativní. Chodí prostě bez šatů -
džinisté. Mají nejrůznější tabu ohledně všech možných červů, všeho. Pak ti lidé začali: „Pokud nerespektujete ty malinké
živočichy,“ například, můžeme říci, dokonce i hada nebo jakéhokoli živočicha, který vám může dělat potíže a je zlý - ale je to
živoucí tvor, tak se musí zachovat. Ti džinisté jsou šílení. Říkala jsem vám, že zašli do tak extrémního vegetariánství, že se
pokoušejí zachránit dokonce i štěnice. Štěnice v chatrči. Strčí do chatrče nějakého brahmína. Pak štěnice tomu brahmínovi sají
krev. A až je brahmín úplně, řekla bych, vysátý, štěnice odpadnou na zem. Pak je brahmínovi dovoleno vyjít ven a dostane
spoustu dakšina, což znamená, že mu dají peníze za odměnu, že dovolil štěnicím sát svou krev. Takový druh vegetariánství mají.
Dejte si pozor na vegetariány. Víte, i Hitler byl vegetarián, takže si můžete představit, co vegetariánství je. Všechna tato mánie
vegetariánství a to všechno není vůbec zapotřebí. A to Mahávíra ukázal ve svém životě. Že totiž vůbec není důležité trápit se
kvůli jídlu, co byste měli jíst. Podívejte, celá teorie tohoto vegetariánství zašla do tak nesmyslných mezí, že jsem lidem řekla, aby
vegetariánství úplně zanechali. Teď také vidíte pravý opak toho, co chtěl. Jestliže nejíte bílkoviny, nemůžete bojovat s bhúty.
Člověk, který má v sobě bhúty, musí jíst hodně bílkovin, ne uhlovodanů, ale bílkovin, aby mohl bojovat s těmito levostrannými
nepřáteli. Ale tady to máte, oni musí být vegetariány! Jen si to představte - mají levostranné nepřátele uvnitř a chtějí být
vegetariány! Konec! Jak je zdolají? Měli bychom říci, že toto všechno je naplánováno člověkem, který se snaží o jakýsi... můžeme
říct - člověk, který se snaží odstranit... nebo můžeme říct, že člověk, který se snaží raději zachránit tyto nižší živočichy než lidské
bytosti. Jsou to tyrani. Dělají tuto stupidní věc. Je třeba vědět, že Já nemůžu dát realizaci těm červům a těm rybám, ani kuřatům.
My potřebujeme lidské bytosti. Takže toto všechno se stalo, protože lidé dělají pravý opak toho, co představuje zdravý rozum.
Kristus například řekl: „Nebudete mít cizoložné oči.“ A ještě jsem nenarazila na křesťana, který není sahadžajogín a nemá smilné
oči, ať je to žena či muž. Takže jdeme přesně proti tomu, čemu jsme byli učeni. Stejným způsobem se stalo, že to, co se
Mahávíra snažil udělat, bylo úplně zničeno těmito lidmi, kteří se snaží vytvořit z vegetariánství velké náboženství. Další věc je, že
toto vegetariánství přišlo do džinismu prostřednictvím člověka, který se jmenoval Naimi Náth a byl tirthankar za dob Šrí Krišny.
Ženil se a tehdy se na svatbě jedlo mnoho druhů masa. A na svatební stůl přišlo mnoho jehňat a koz. A on cítil - říkáme tomu
„uparadi“ - nelíbilo se mu to, byl tím znechucený a frustrovaný. A co udělal v tomto znechucení? Řekl: „Nebudu jíst maso.“ A tak
začalo mezi džinisty vegetariánství a stále pokračuje. A myslím, že tito džinisté jsou neradostní lidé, absolutně bez radosti. Milují
peníze. Honí se za penězi a chovají se stále tak výstředním způsobem, že to nemůžete pochopit. Jsou to lidské bytosti, je však
nepochopitelné jak se chovají. Nejsou to normální lidé. Takže vidíme, že navzdory všemu, co Mahávíra vypracoval, jsou tu stále
ještě lidé považovaní za Jeho žáky, tito džinisté, a takto se chovají. Takže bychom teď měli porozumět, že v Sahadža józe
bychom toto raději neměli dělat. Cokoli je vám řečeno, měli byste porozumět, proč tomu tak je. Máte know-how. Víte všechno o
Sahadža józe. Znáte celou podstatu, takže pro vás není v žádném případě vhodné podlehnout jakýmkoli takovým argumentům
nebo jakýmkoli plamenným projevům či mohutné reklamě a dělat něco, co je špatné. To je velmi důležité. Jsme sahadžajogíni a
rozumíme rovnováze. Samozřejmě, vždycky říkám, že např. lidé na Západě, možná i Australané, by měli jíst víc uhlovodanů,
protože jedí hodně masa. Takže můžou jíst uhlovodany, to však ani náhodou neznamená vegetariánství. Chci tím říct, že máte
vyvažovat. A v Indii vždycky říkám, že musí jíst více masa. Je to pro ně dobré. To v žádném případě neznamená, že byste měli jíst
jen maso a nic víc. Je třeba najít rovnováhu, a jakmile ji najdete, budete překvapeni, jak se cítíte v pohodě, mnohem lépe,
mnohem osvícenější a vibrace budou proudit mnohem lépe, než obvykle. Takže ohledně jídla musíte být opatrní. Stejně tak
ohledně oblečení. Neměli byste být zbláznění do obleku, ať je teplo nebo chlad nebo mírné počasí. Měli byste nosit něco, co vám
bude vyhovovat. Například v tomto podnebí můžete potřebovat oblek nebo něco, co vás zakryje. Řekněme však, že jste v
Ganapatipule nebo někde, kde není tak chladno nebo horko, možná je tam sucho. Takže jaký typ oděvu byste měli mít? Najděte
takový, který je pohodlný, a cokoli objevíte, jako například ,toto je pro nás velmi příjemný oděv´, tak ho opravdu noste. Protože, jak
jsem viděla, chci říci, že kdykoli vám něco řeknu, nežeňte to do extrémů ani to neberte na lehkou váhu. Když už vám to ale řeknu,
pak musíte pochopit, že je třeba řídit se tím, co je pro vás dobré, podle vašeho založení, vašich schopností, že musíte přijímat to,
co vás vyživí, co vás zlepší a co vám dá rovnováhu. Takže pokud myslíte na Mahávíru, abyste se vyrovnali, musíte myslet i na Šrí
Hanumána. Oba jsou důležití. Není snadné říct vše o Mahávírovi v této krátké přednášce. Myslím však, že jsem Ho nyní značně
propojila se sahadž a určitě jste pochopili, jak je důležitý a jak důležitou roli hraje. Nechť vám Bůh žehná. Toto přemýšlení o



Mahávírovi - je prostě nemožné udržet se ve vědomé mysli, stále Mě to táhne doleva. Protože v autě Mě napadlo, že bych měla
myslet na Mahávíru, a od té doby se to všechno pohybuje doleva, je to velmi obtížné, ale vypracuje se to. Nechť vám Bůh žehná.
Šrí Mahávíra púdža, 23/08/1991, Perth, Austrálie 2.část Nyní jsme tedy mluvili o Bhairavovi a viděli jsme, jak uvnitř nás pracují
negativity a jak jsme napadáni. Takže bych řekla, že musíme mít stále na paměti, že máme duši a že tato duše může být
napadena. Už je napadena všemi těmi věcmi, které v tomto moderním životě máme, už je napadána. Teď ji ale musíme vyčistit a
dát do pořádku. Pokud se skutečně chcete těšit Sahadža jógou a vyčistit se, pak musíte pochopit, že potřebujeme hodně
introspekce, spoustu introspekce. Lidé, kteří jsou levostranní, nejsou přímočaří, jsou lstiví a pomlouvají ostatní. Posledně jsem
zjistila, že v Perthu lidé probírali spoustu věcí, a chtěla bych vám znovu připomenout, že jsem slyšela, že dokonce i teď jsou v
Austrálii stále ještě takoví lidé, kteří začínají říkat věci za zády. Jeden člověk něco řekne, jiný to poslouchá, to je něco velmi, velmi
špatného, protože pomlouvat ostatní znamená, že především vy sami dostanete do sebe zlo. Další věc je, že způsob, jakým se to
šíří, zabraňuje, aby se rozvinulo Božské. Zatřetí, vy sami se stáváte negativními a každý, komu to říkáte, se také nakazí, je to jako
nemoc. Takže myslím, že v celé Austrálii musíme být velmi opatrní, protože jsme tu měli, můžeme říci, dva velké kotrmelce s
velkým pádem, jenom kvůli tomu, že tajně… A toto je strana, řekla bych, že Austrálie je velmi levostranná, mimo jiné i proto, že je
to místo Ganéši. Proto tady byl Ganéša umístěn, aby vás zachránil a napravil, co se levé strany týče. A musíme být velmi
obezřetní, protože tyto sklony se rozvíjejí kvůli tomu. I v Anglii je toho celkem dost, ale však například v Americe, ne v Rakousku,
ne v Rusku, Německu, ti jsou naopak otevření. Mohou být agresivní, ale nejsou lstiví. Takže buď jste agresivní, nebo jste lstiví.
Proto musíte ve svém nitru zjistit, co je s vámi špatného a kde chybujeme. Protože koneckonců jsme sahadžajogíni, dostali jsme
ohromnou šanci tím, že jsme získali realizaci a že jsme teď dosáhli bodu, kde jsme opravdu usazeni v království Božím. Ale jak
dalece do něj dostanete, to záleží jen na vás. V Rusku jsme velmi úspěšní, protože jsou tam lidé velice introspektivní. Když čtete
jakoukoli knihu ruských autorů, například Tolstoje nebo jiných, ať dělají cokoli, dokonce i když se zamilují, okamžitě začnou s
introspekcí: „Proč? Proč jsem se zamiloval? Proč se mi to stalo? Proč takto přemýšlím? Proč tohle dělám?“ Dělají introspekci,
víte, a když v sobě tuto introspekci nemáme, můžeme se dát buď napravo, nebo nalevo. V této zemi však vidím, že je to víc levá
strana, je tu tajnůstkářství. Takže, jak se toto všechno stane? Měli jsme několik strašných lídrů, souhlasím, ale místo toho, aby se
o tom mluvilo, nebo Mi o tom řekli, všichni prostě o tom začali mluvit mezi sebou a tím všechny jejich špatné kvality dostali
jistým způsobem nakombinované do sebe, a takto jich mnoho ztratilo vibrace a přišli o svou, abych tak řekla, sílu hledat. Takže
když vidíte nějakého člověka nebo kohokoliv, kdo dělá něco špatného, raději na to zapomeňte. Nebo když na to nezapomenete,
měli byste napsat Mně, a když to neuděláte, raději běžte a řekněte tomu člověku do očí: „Myslím, že toto není správné.“ Když Mi
ale napíšete, může to být vyřešeno, problém může být vyřešen. Řekněme, že teď máte jako lídra jistého pana X, nebo kohokoliv,
kdo sem přichází, řekněme, z Nového Zélandu nebo odněkud jinud. Okamžitě byste měli vypozorovat – jste vůči němu kritičtí?
Co na té osobě hledáte? Co se o té osobě pokoušíte zjistit? Pokud jste kritičtí, pak vězte, že se nikdy nemůžete zlepšit. Měli byste
být kritičtí k sobě, ne k ostatním, měli byste vědět, že vy jste nanejvýš nedokonalí, to je ta nejlepší cesta. Jako jsme například měli
asi devítileté dítě, které bylo nesmírně prohnané, A on tahle pomlouval jednoho člověka před druhým, šel a zničehonic na někoho
skočil a někoho uhodil, tajně. Ne veřejně. Tak jsem si to dítě zavolala a zeptala se: „Co si o sobě myslíš? Myslíš, že jsi ten
nejdokonalejší člověk?“ Řekl: „Ano, myslím.“ „To je ono,“ řekla jsem. Beznadějné. Takový člověk se nemůže zlepšit. Takže když
se snažíte najít na druhých chyby, vězte, že sami máme příliš mnoho chyb. Ne, abyste se cítili vinni – samozřejmě, toto je zde
také. Nikdy byste se kvůli tomu neměli cítit vinni. Když máte chyby, jen sledujte: „Jaké mám chyby? Jak se napravím? Které čakry
mám napadené?“ Když místo sledování čaker druhých sledujete své vlastní, pak se vyčistíte, budete velice čistí, nádherní,
všechno bude v pořádku. Když však nedokážete vidět své vlastní chyby, znamená to, že jste ještě nedosáhli seberealizace.
Sebe-realizace znamená znát sám sebe. Naposledy jsem všechny tyto věci říkala tady v Perthu a také jinde , jestliže pokud o
někom takto mluvíte, abyste šířili drby… Zejména ženy by měly být opatrné, protože jsou na levé straně, musí být velice opatrné,
aby nezačaly posuzovat druhé. Myslí si, že jsou dokonalé, kritizují, říkají to svým manželům, manžel to pak řekne jinému
manželovi, ten to pak řekne své ženě a šíří se to. Musíte být nesmírně moudré a rozumné ženy. Jestliže nejste rozumné, bude se
to šířit jako nemoc. Jednou z nemocí, které se v Sahadža józe bojím, jsou, jak to nazýval Kristus – „reptající duše“. Řekl: „Dejte si
pozor na reptající duše!“ I lídři se vám bojí něco říct. Když vám něco řeknou, okamžitě začnete: „Ó, Matka řekla toto – on říká
toto.“ Ať říká lídr cokoli, musíte ho poslouchat, musíte ho uposlechnout, zeptat se ho, co myslí tím, že tohle říká? V případě, že na
lídrovi objevíte něco špatného, nic vám nebrání napsat Mi a Já se do toho určitě vložím, například Stephen Mi o někom napsal a
Já jsem se do toho vložila, poptala jsem se a zjistila jsem, o co tam šlo. Vidíte, že nikomu neublíží, když něco o někom zjistíte.
Napsala Mi také jedna žena a Já jsem zasáhla. Dávat však zbytečně pozornost na druhého, to není dobré. Věnovat pozornost
sobě a na druhém vidět všechno dobré, pomáhat druhému, takto bychom měli být kolektivní, pak budeme růst rychleji a budeme
se tím těšit. Nyní jsou zde naše děti. Zjistila jsem, že doopravdy nevíme, jak se o naše děti vyváženě starat. Takže někteří si



myslí, že když jsem řekla, že jsou to realizované duše, je v pořádku nechat je dělat, co chtějí. To není pravda, protože kdyby to tak
bylo, narodily by se stromům. Proč se narodily vám? Takže máte zodpovědnost, ať jsou realizované, nebo ne. Máte za svoje děti
zodpovědnost a musíte se postarat o to, abyste je napravovali. To je velice důležité. Viděla jsem, že někteří lidé dovolují svým
dětem, aby prostě zešílely, takže začnou být úplně zdivočelé. K tomu bych řekla, že indický rodič je ideální rodič. Ten se o dítě
stará. Také je svým způsobem miluje, projevuje mu lásku a podobně, ale když najde na dítěti něco špatného, okamžitě ho opraví,
ihned, za přítomnosti ostatních, nešetří ho. Když někdo jiný přijde a řekne o tom dítěti, co udělalo, okamžitě dítěti vyhubuje. Nikdy
se nerozzlobí na toho druhého: „Proč jsi mluvil o mém dítěti?“ Ale poděkuje mu: „Děkuji Bohu, že jsi mi to řekl,“ protože mohlo být
zkaženo víc. Povím vám, měli jsme jednoho Avadhuta, nyní je to dospělý mládenec, ale když byl mladý, jednoho dne se Mě
zeptal: „Když opustíte své rodiče, badhy vašich rodičů vás opustí nebo ne?“ Řekla jsem: „Ne, badhy tvých rodičů tě nemohou
opustit. Takže k čemu je, opouštět rodiče?“ Řekla jsem: „Kdo opouští rodiče?“ „Ne,“ řekl,“ jen jsem slyšel, že v západních zemích
lidé, děti opouštějí své rodiče, když je jim osmnáct. Ale já bych nechtěl rodiče opustit.“ Řekla jsem: „Proč? Můžeš mít svobodu.“
Řekl: „Pak budu mít svobodu dělat špatnosti. Kdo mě napraví? Když si vezmu do ruky cigaretu, kdo mě napomene? Kdo mi řekne:
,Nedělej to?’“ Chci říct, když dítě vezme do ruky cigaretu, otec mu ji hned sebere a spálí ji. „Příště, až tě uvidím, tak ti spálím
jazyk.“ Hotovo. Ale dítě ví: „Táta mě miluje a miluje mě takovým způsobem, že bych svého tátu neměl ztratit.“ Musí však vědět,
že může ztratit tátovu přízeň. Když dítě celou dobu necháte, aby se chovalo, jak chce, bude vám sedět na hlavě. A zrovna dnes
jsem si s ním povídala a říkala jsem mu, že jsem jednou jela ve vlaku s jednou paní, jednou ze sahadžajogínek, a bylo tam její dítě,
ne příliš staré, muselo mu být kolem sedmi let. Pokoušela se ke Mně mluvit, ale on pořád: „Mami, mami.“ a pak: „Proč? Proč?“
Neustále, víte? Řekla jsem jí: „Proč musíš odpovídat na všechny jeho otázky?“ Řekla: „Jen chce informace.“ Řekla jsem: „Žádné
rozumné dotazy, jenom hlouposti. Chce přitáhnout tvoji pozornost. Takže proč mu chceš dávat tolik pozornosti?“ Řekla tedy:
„Matko, jak to zastavit?“ Řekla jsem: „Zastavím to v minutě.“ Řekla jsem, požádala jsem ho: „Neměl bys klást tolik otázek.“
„Proč?“„Protože,“ řekla jsem, „jsi hloupý. Musíš se ještě mnoho učit, a když se budeš pořád takhle ptát, budeš velmi, velmi hloupý
a jednoho dne z tebe bude blázen. Chceš, aby z tebe byl blázen?“ Dostal strašný strach. „Staneš se bláznem.“ A víte, když se to
týká kteréhokoli z vašich dětí, musíte jim říct nějaký příběh. Povím vám jak. Některé děti mají ve zvyku bít ostatní a podobně, pak
řeknete: „Když někoho udeříš, tak ti vzadu vyroste ocas, víš, jako pejskovi,“ něco takového. A oni tomu věří. Věří tomu. Druhý den
se zeptají: „Vyrůstá mi tam ocas?“ „Ano, možná, možná. Takže teď se začneš chovat slušně.“„Ano, budu velmi…“ Víte, musíte na
děti hrát všechny tyto triky. Jsou velmi chytré a vědí, jak vás přinutit skákat, jak z vás někdy udělat jakéhosi svého „otroka“, víte,
pořád se budou dožadovat: „Udělej toto, udělej toto.“ A protože jsou to realizované duše, překvapilo Mě, když jsem přijela do
Londýna, víte, četla jsem v novinách statistiku o dětech, že každý týden jen v Londýně zabijí rodiče dvě děti. To na Mně bylo
trochu moc. Tak jsem prostě na všechny vybuchla a řekla jsem: „Nic naplat, musíte své děti milovat.“ Výsledkem je, že jim
všechny děti přerostly přes hlavu a oni nemohli jít na program. Když přišli na program, děti byly drženy venku, jako pejsci,
svázané pohromadě. A v Anglii, nevím, možná i tady, mají řemínek, jako pes. Víte, drží děti jako… Řekla jsem: „Jak je to kruté!“
Teď však vím, jaké děti mohou na Západě být. Nevím, jestli je to bílou pletí nebo něčím jiným, že raději jsme pro ně, víte, poprvé
otevřeli školu, protože žádná škola nebyla vhodná, byla v nich spousta problémů. Tak jsme řekli: „Dobře, otevřeme školu v
Dharamšale.“ Otevřeli jsme školu v Dharamšale kam přivezli tyto děti, protože neměly kam jinam jít, takže se to začalo ve
spěchu. Takže musí být něco – také když otevřete školu a je to uspěchané, možná se nějaké věci opominou. Ale ty děti byly
hrozné, protože viděly, že učitelé jsou Indové, tak šly a začaly je tlouct, vyplazovat na ně jazyk, někdy na ně plivaly, někdy je
štípaly a dělaly všechno možné. Takže se učitelé dostli strach. Řekli: „Jejda, o takové prevíty se nemůžeme starat. Bůh ví, co mají
za lubem. Jednoho dne přinesou nůž a vrazí ho do nás. Nevíme, co máme dělat.“ A v Shudy Campu jsme s těmito dětmi měli
velice špatnou zkušenost, naprosto neznaly míru, úplně jim chyběl odhad a opatrnost, tak jsem řekla: „Co budete dělat?“ „Už
začaly skákat,“ řekli, „z různých míst.“ Doufám, že neskáčou tady. A jeden chlapec si zlomil nohu. Začali se bát. Řekla jsem:
„Dobře, teď uděláte jednu věc. Oni už jsou zkažení, ale vezměte pravítko, držte ho a řekněte: „Když budete zlobit, tak uvidíte.“ A
jednou nebo dvakrát jim jen tak trošku naplácejte.“ To neznamená, že své děti budete bít. Chci říct, že nic by se nemělo brát
fanaticky, musí tu být rovnováha. To musíte chápat. Takže byl tam jeden chlapec, který přijel z Rakouska jako kuchař, a Yogi ho
požádal, a říkal si, že když je ze Západu, tak by se raději měl o děti starat on. A on je začal řezat, hlava nehlava. Indické ženy ne.
Indické ženy tolik nebijí, víte, my nebijeme. Chci říci, Já jsem plácla svoji dceru, jednu dceru, tu starší jednou a tu mladší dvakrát v
životě. My nevěříme na výprasky, ale víte, ony se bojí našich očí, a dobře vědí, co chceme, co je dobré. Řeknu vám, když Moje
mladší dcera chodila na vysokou školu v Dillí, zjistila, že všechny dívky nosí blůzky bez rukávů. Tak přišla a zeptala se Mě: „Mám
nosit blůzky bez rukávů? Protože všechny dívky chodí v blůzkách bez rukávů.“ Řekla jsem: „Jen do toho, když myslíš.“ Řekla:
„Mami, proč ty nenosíš bolerka bez rukávů?“ Řekla jsem: „Styděla bych se, kdybych je nosila; nelíbí se Mi takto odhalovat ruce,
nemám to ráda, není to dobré. Myslím, že paže by měly být zakryté, víš? “ Okamžitě řekla: „Pak ale není žádné kritérium, když



řeknu, že chci to nebo ono a ty mi na všechno řekneš ´ano´. Měla jsi mi říct ´ne´. Byla bych velmi šťastná.“ Takže tato moudrost
mezi indickými dětmi je. Jako Avadut, jak jsem vám říkala, řekl: „Kdo mě pak napomene, kdo mě zarazí, abych nedělal
špatnosti?“ To ale není případ našich dětí tady, nevím proč, možná proto, že naše kořeny jsou velmi hluboké, neustále je trochu
kontrolujeme. A moudrost je velice důležitá. Když dítěti řeknete: „Byl jsi velice nezpůsobný,“ je to jako říct dítěti tu nejhorší věc:
„Jsi nezpůsobný.“ Nebo říct: „Jsi velice nerozumný,“ pak se dítě cítí velmi zraněno. „Jsem nerozumný, nevšiml jsem si.“ Ale
nejlepší věcí je říct: „Jste sahadžajogíni, jste výjimeční lidé, tohle nemůžete dělat, jste sahadžajogíni.“ Neustále jim říkat, jak by
měli být důstojní, co se od sahadžajogínů očekává, to je lepší. Ale nikdy je nerozmazlujte. To je věc, kterou byste neměli udělat, to
pro vás bude ustavičný bolehlav, přestože jsou realizované duše, to je jedno. Ale prosím, dbejte na to, abyste je nezkazili. To je
velmi důležité. Také jak jsem vám řekla, nepomlouvejte ostatní za zády. Je to veliký zlozvyk, takto chytnete bhúty a začnete být
extrémně negativní. Přijde-li vám na mysl nějaká taková myšlenka, prostě ji zarazte. Je to velice hanebná nemoc, která se šíří,
takže vás dělá – je to tak odporné, když slyším o někom, kdo někoho pomlouvá, je to nesmírně nechutné, protože to není lidské.
Víte, mezi zvířaty existuje jedno zvíře, kterému se říká hyena. A říká se, že hyena je právě taková. Pomalu se připlíží a ukradne dítě
nebo něco jiného, je to velmi prohnaný zvířecí druh. A takového člověka v Indii nazýváme hyenou, takovému člověku se říká
hyena a považují ho za velmi nízký typ osobnosti, pokud takto pomlouvá. V Sahadža józe se to nesluší. Žádní sahadžajogíni by o
druhých neměli říkat nic špatného. Ani by neměli jeden druhého probírat. Nikdy! Když to někdo udělá, ihned musíte říct: „Ne,
prosím tě, já to nechci vědět. Neříkej mi to, prosím.“ Není to moc dobrá věc. Politici to dělají, ale ne sahadžajogíni. Sahadžajogíni
by to neměli dělat, protože jste velcí lidé, jste jogíni. Víte, jak se normálně jogín stane realizovanou duší? Onehdy jsem četla knihu
o Upanišádách a jedna z nich byla – zrovna dnes jsem ji viděla ráno, když jsem vstala. Bylo tam napsáno o jogínovi, že nejprve
musíte skutečně vyhladovět. Pak musíte dělat širšásanu, pak musíte dělat pránajámu, pak musíte vstávat ve čtyři ráno, vykoupat
se a sednout si k dhjáně. A pět hodin musíte sedět kvůli dhjáně. Pak musíte dělat pránajámu. To je také speciální způsob. Pro
normálního člověka to není snadné dělat – do šedesáti zvedáte svoji levou stranu, vtáhnete pránu skrze svou – chci říci, dýcháte
skrze levou nosní dírku, pak tam do šedesáti čtyř dech zadržíte a pak réčaka – vypouštíte ho, dvaatřicetkrát, umíte si to
představit? To musíte dělat 108 krát, každý den. Přinejmenším. To je minimum. Existuje tolik cvičení, když vám to řeknu, budete
šokovaní. Například musíte stát a najednou vyskočit a roztáhnout nohy pět stop od sebe – představte si! Pak se otočit, víte,
abyste si vyčistili nádí, musíte se otočit a položit se na levou stranu. Teď na levé straně – je to poměrně rozsáhlé, co popsali, ale
ve zkratce, je to protahovací cvičení. A položíte si ruku na levou stranu a protahujete se dolů, znovu zpátky, znovu výskok a pět
stop od sebe. Pak přejít na pravou stranu. Tímto způsobem čistí nádí. Ale je tu popsáno mnoho dalších. Jsou tak hrozná. Řekli
obyčejná cvičení pro obyčejné lidi, ale člověk, který chce dosáhnout jógy, musí dělat všechna tato hrozná cvičení, nevím, myslím,
že tou dobou bude celé vaše tělo rozlámané, rozhodně však získáte mókšu, víte? Takto to je. Co se vám však snažím říct, je, že
nyní jste všechno získali snadno, jednoduše ale subtilním způsobem se vás všechny tyto nesmysly ještě stále drží. A i když jste
nyní na lodi, stále to tam je a vytvářejí tíhu. A ta tíha vás opravdu může stáhnout zpátky dolů. A když padáte z určité výšky,
klesáte velmi rychle. Tolik lidí jsme ze Sahadža jógy vykázali, tolik jich ze Sahadža jógy odešlo, tolik jich do Sahadža jógy přišlo.
Lidé, kteří přijdou, jsou zpočátku po určitou dobu omluveni. A také vidí vás, jak se chováte, to je velmi důležité. Především tedy
musíme vědět, že jsme lidé, kteří jsou sahadžajogíni – vyjímečný typ lidí, s vyjímečnou pozicí, a máme spoustu výhod, takže
musíme být neobyčejně důstojní. Viděla jsem lidi, kteří se smějí pro nic za nic. V nějaké skupince, člověk je tam, a oni se jen tak
začnou smát. Není se čemu smát, ale oni prostě začnou. A i když tam sedím Já, prostě dál klábosí a mluví, úplně bezdůvodně.
Jestliže tam však sedí váš guru, musíte být potichu, musíte být pokorní, musíte mít posvátnou bázeň. To všechno jsou důležité
věci, které se musíme postupně naučit, protože vy jste nikdy neměli patřičnou výchovu, co se týče duchovního života. Víte, ty
kostely nebo lze říci ty chrámy, které jste viděli, nebo cokoli jiného, co jste měli, víte, to nebyli skuteční mistři, kteří by vám řekli,
jak se chovat, jak se projevovat, jak tam být. Takže teď byste postupně měli sami naznat, že musíte růst, a to velmi rychle, a proto
musíte mít na paměti, že potřebujeme introspekci, abychom viděli: „Kde jsem? Co to teď dělám? Ach, teď přichází hněv.“ Jakmile
začne přicházet hněv, jděte, postavte se před zrcadlo a řekněte: „Tak do toho, rozzlob se.“ Stále se dívejte sami na sebe, to
pomůže. Ne na druhé. Musím vám říct, že kdykoli uvidíte přicházet takové lidi, vytvoří skupinu, která se může buď rozrůst, nebo
úplně minimalizovat, to záleží na vás. Vy musíte jen říct: „Matka řekla, abychom neposlouchali nic proti nikomu. Prostě
neposlouchali.“ Na začátku je třeba samozřejmě hodně věcí tolerovat. Například, kdybyste viděli dopisy, které Mi psali na
začátku Sahadža jógy, jsou úplně šílené. Ten pomlouvá tamtoho, tamten zase pomlouvá druhého, chci říct, každý by se zbláznil,
kdyby to všechno četl. Proto jsem je nikdy nečetla. Všechny ty dopisy jsem prostě pálila. Naštěstí však tito lidé teď nesmírně
zmoudřeli, chápou svoji zodpovědnost, stali se z nich nesmírně krásní lidé, velmi chápající, a ta láska, kterou mají jeden pro
druhého, to je velmi zajímavé. Pouze v lásce můžete vědět o druhých, ne v nenávisti. Když někoho nenávidíte, jak o té osobě
budete vědět, o její kráse? Pak tedy začnete vidět krásu toho člověka a začnete se tím člověkem těšit. To je Sahadža jóga. Byla



bych tedy ráda, kdybyste se snažili vést své děti tak, aby cítily svoji zodpovědnost coby sahadžajogíni. Nechť vám Bůh žehná!
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Dnes jsme zde, abychom uctili Krista, Jeho vzkříšení ze smrti. Existuje mnoho teorií o Jeho smrti, ve skutečnosti však vzkřísil
sám sebe a pak odešel do Indie a usadil se tam se svou Matkou. Období po Jeho vzkříšení není popsáno v žádných knihách jako
takových, ale v jedné z Purán, kde se píše o Šaliváhanovi, jednom z králů dynastie, ze které pocházím. Potkal Krista v Kašmíru a
zeptal se Ho: „Jak se jmenuješ?“ Řekl: „Mé jméno je Issa.“ A král se Ho dále zeptal: „Ze které země pocházíš, z jakého místa?“ On
řekl: „Přicházím ze země, která je cizí pro tebe i pro Mě, a nyní jsem zde ve své vlastní zemi." Myslím, že tím vyjádřil ocenění Indii.
A pak tam léčil lidi. A je tam Jeho hrob a také hrob Jeho Matky. Existují také další příběhy, vytvořené lidmi, kteří o Něm mnoho
nevěděli. Ale ať je to jakkoli, zjistíte, že pro Krista bylo velmi důležité a zásadní zaníceně vyučovat o morálce, tak jako v indických
spisech, velmi důrazně. Pro Něj byla morálka nejdůležitější věcí v životě, protože jak víte, byl inkarnací Šrí Ganéši. Proto byl pro
Něj princip Šrí Ganéši extrémně důležitý. A toto vyjádřil slovy: „V deseti přikázáních je řečeno: ,Nedopustíš se cizoložství,' Já vám
však přímo říkám: ,Nebudeš míti smilné oči.'" Až do takové krajnosti, že ani oči nemají být cizoložné. To je velmi dobré
porozumění charakteru lidí, zatímco v dnešní době vidíme, že většině z nich pozornost smilně přelétá sem a tam. Také v jedné z
Upanišád jsem četla, že dokonce jen hledět na ženu je smilstvo, jen myslet na ženu je smilstvo a příliš mnoho hovořit se ženami
je také smilstvo. Viděla jsem, že v dnešní době existují ženy využívané pro vztahy s veřejností, všude, v každé zemi. Kdy prostě
jdou a tlachají a mluví s vysoce postavenými lidmi, a to takovým způsobem, aby se cítili nesmírně polichoceni. A jednou z cest,
jak získat výhody, falešné výhody, od vysokých hodnostářů je skrze tuhle záležitost vztahů s veřejností, je to velmi běžné. A toto
je také částečně zodpovědné za korupci v mnoha zemích. Nemorálnost kráčí ruku v ruce s mnoha druhy násilí. Každý násilník,
člověk, který je v mafii, člověk, který je považován za vyvržence, všichni jsou to smilníci nejhoršího typu. Každý tedy musí
pochopit, jak je důležité, aby v Sahadža józe byla morálka naší základní hodnotou. Řekla bych, že dnes máme velké štěstí, že to
máme oslavit v zemi Šrí Ganéši, že máme být zde, abychom oslavili Jeho vzkříšení, k němuž v podstatě došlo díky Jeho čistému,
můžeme říci, absolutně niškalanka (bez poskvrny) životu. Životu, který byl tak čistý. Tou čistotou byl proto, že nebyl ničím jiným
než čaitanjou, nebyl ničím jiným než vibracemi. Byl tak čistý, že mohl dokonce kráčet po vodě, byl tak čistý, že ani smrt Ho
nemohla zabít. Musíme se tedy zaměřit na své očištění. O vzkříšení mluvíme, když máme na mysli získání druhého narození, jak
jsem vám již řekla, že vejce se stane ptákem, tomu se říká „dvidžaha“ - dvakrát narozený. Stejným způsobem my, kteří jsme
překryti svým egem a svými podmíněnostmi, se otevřeme a staneme se ptákem. A takhle jsme všichni přišli poznat Brahma,
Všepronikající sílu, která je Brahma. A takto jsme se nyní skutečně stali dvidžaha, což znamená bráhmany. Pro ty, kteří nepoznali
Brahma, jaký význam má pak, bez toho, jakékoli uctívání nebo jakékoli zpívání manter a podobně, když nejste napojeni. A pokud
nejste napojeni, nemá to žádný význam. Musíme se však podívat sami na sebe, jak jsme na tom se svou čistotou. U lidí na velmi
nízké úrovni lze vidět, toho jsem si všimla, že ta nečistota pochází, jak řekl Kristus, od „reptajících duší“. To jsou lidé, kteří začnou
mluvit za zády druhých a mají z takových řečí radost. To je velmi nízký typ osobnosti. Myslím, že toto by ze Sahadža jógy mělo
naprosto zmizet, protože to vytváří problémy a hlavní základní síla Sahadža jógy, což je kolektivita, je těmito lidmi poškozována.
Zvláště bych o toto požádala ženy. Zejména manželky lídrů mají obrovskou zodpovědnost. Pokud začnou takto mluvit, když se
začnou zajímat o takové hovory, pak spadnou na úroveň ostatních a je napadeno jejich mateřství. Jakákoli matka, která dovolí
dětem takto mluvit, svým dětem naprosto kazí celý život. Kdokoli, kdo v Sahadža józe mluví o komkoli špatně, je opravdu
extrémně nebezpečný pro oba, především je to však nebezpečné pro toho, kdo to dělá. Každý by se tedy měl trvale vystříhat i jen
špatného smýšlení o druhých, natož pak mluvení. Pokud někdo takto mluví, měli byste si dát ruce na uši a říct: „To mi neříkej,
nechci slyšet nic proti nikomu.“ Protože když začneme mluvit proti někomu, chytneme všechny špatnosti, které ta osoba má.
Kromě toho, zkalí nám to mysl, vnikne do ní nečistota. Pak, když mluvíte s ostatními, narůstá to a zhoršuje se to. Je to na
zodpovědnosti žen, aby byly velmi opatrné, protože tyto záležitosti jsou více ženské, protože ony se trošku separují, mají svůj
výlučný okruh přátel a žijí izolovaně. Jsou jiné než muži. Když se muži na někoho musí rozčílit nebo když něco chtějí říct, tak
prostě jdou, poperou se a skoncují s tím. Ženy to však budou držet v hlavě a tu a tam něco utrousí. A začít s tímhle je moc
špatné, pohybuje se to jako červ a je to velmi nakažlivé. Všichni si tedy musíte pamatovat, že toto je první věc, které se musíte
vyhnout, poslouchat něco proti někomu, mluvit proti někomu, vést tyto „společenské konverzace“. Totéž jsem řekla už v Perthu,
protože když jsem tam přijela posledně, zjistila jsem, že si tam navzájem provádějí hrozné věci. Nyní vám to znovu opakuji,
protože jsme v bodě, kdy musíme pochopit, že morálka se netýká jen sexu, ale zahrnuje opravdu mnohem širší oblast. Protože
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se chceme očistit, musíme dělat introspekci. Lidé se Mě ptají: „Jak to, že v Rusku jste to tak dobře zvládla?“ Ano, jedna věc je na
Rusku skvělá, že jsou velmi introspektivní. Když si přečtete jakýkoli román ruského spisovatele, budete překvapeni, že všichni
dělají introspekci, všechny postavy jsou introspektivní, chtějí vědět: „Proč to dělám?“ Například, někdo je lenivý. Nepracuje.
Věnuje svůj čas čtení nebo něčemu podobnému a nemůže své fyzické tělo donutit k žádné zátěži. Pak dělá introspekci: „Proč,
proč jsem tak líný? Proč nemohu dělat něco činorodějšího?“ Nebo někdo, kdo pořád dělá potíže, zlostný typ, že ho lidé nemají
rádi, tak místo toho, aby se rozčiloval na ostatní, musí se dívat sám na sebe, do svého nitra: „Proč jsem takový, proč se o mě lidé
nezajímají, co je to se mnou, co způsobuje, že jsem takový ubožák?“ Pak vidíte, že jste buď podmínění, nebo máte směšné ego,
které se nadouvá a nutí vás dělat špatné věci, které byste dělat neměli. Tohle může být jedno z očišťování vaší mysli, když
začnete dělat introspekci. Zjišťuji, že současná kultura není pro lidské bytosti velkým přínosem. Je taková, že nevíte, co mají lidé
za lubem, co mohou udělat, jak daleko mohou zajít. Nic není nemožné. Toho jsem si všimla v některých manželstvích, která jsme
měli, tak šokující věci, že Mi o tom muži ani ženy nikdy neřekli, a dostali příšerné nemoci. A jen Mi způsobili problémy. Jsou zde
mnozí jiní, kteří udělali podobné věci. Především tedy musíte vědět, že v Sahadža józe nemůžete být pokrytečtí. Pokud jste
pokrytečtí, pokud v Sahadža jógu upřímně nevěříte, pokud do ní nejste plně ponořeni a nevyčistíte se a neponoříte se sami do
sebe, pak budete velmi brzy odhaleni a vyhozeni ze Sahadža jógy, o tom není pochyb. Já nebudu vyhazovat, Já odpustím, jak
jsem vám však říkala, jsou zde dvě síly, které v Sahadža józe působí, jedna je odstředivá a druhá dostředivá. Dostředivou silou
jste přitahováni, ale odstředivou silou budete vyhozeni. Každý tedy musí být velmi, velmi opatrný, protože to, co jste dostali, je
něco opravdu nevšedního, tak překvapivě nebeského a tak snadného. Ve skutečnosti jsem sama překvapená, jak se Mi podařilo
dosáhnout toho všeho. Podařilo se to, protože - jak jsem vám říkala - Všepronikající síla sama převzala dynamickou roli. Působí,
protože je nyní... jsme nyní v Krita juze. Krita juga nastává při přechodu jedné jugy do druhé. Například jsme měli Kali jugu. Kali
juga musí přejít v Satja jugu a mezi tím je Krita juga, kdy se toto děje, a v té době probíhá evoluční vývoj. Nyní tedy začala
poslední evoluce a tato Všepronikající síla se opět stala velmi dynamickou. To proto dostáváte všechny ty Mé fotografie a
všechny takové věci a také dáváte lidem realizaci, vy sami, a jste překvapeni ze zázraků, které se vám dějí. Každý vám může
vylíčit stovky zázraků. Tyto zázraky tedy také vypracovává tato Všepronikající síla. Pokud v tomto klíčovém okamžiku, kdy máme
všechny tyto možnosti, zkoušíme být pokrytečtí, poškozujeme sami sebe. Když zkoušíme kritizovat druhé, a ne sami sebe, pak
nám takzvaně ujede vlak. Musíte pochopit důležitost této doby. To je něco, co lidem uniká. Sajadža jóga je velmi dobrá, protože
jste požehnáni a cítíte, že jste v bezpečí, cítíte, že jste chráněni, vše je velmi dobré, získáváte tolik bratrů a sester, také vidím vaše
obličeje, září prostě jak růže; to všechno je dobré, přesto však je zde stále šance, že můžete spadnout zpátky. A proto se musíte
očistit. Nikdy nebuďte sami se sebou spokojeni. Někteří lidé, když k nim promlouvám, nikdy nechápou, že mluvím právě k nim,
myslí si, že mluvím k někomu jinému. Zkuste tedy prosím pochopit, že musíme dělat introspekci, musíme meditovat, a když jsme
si vědomi svých vlastních chyb, začneme je pozorovat a ony odpadnou. Je zde ohromný úkol, který musíme zvládnout, a to
osvobodit celé lidstvo. A pro tento úkol musíte být něčím velmi výjimečným. Musíte být perfektní. Lidé vás uvidí. Všimla jsem si
lidí, kteří si libují v chození na pódium a zkouší se předvádět. To je ego, pochopte, že je to ego. Pokud nejste tím, o čem mluvíte,
nikdo vás nebude brát vážně. Naopak, všechny odradíte a zmizí ze Sahadža jógy. Jestli se budete předvádět, lidé si řeknou:
„Podívejte, jak se předvádí!“ Každý vás takto může vidět. Možná tak nevidí sami sebe, ale u druhého to poznají. Na všechny tyto
projevy ega si tedy musíte dávat velký pozor. Když například máte peníze, pak se budete zkoušet vytahovat, když máte nějakou
moc, například máte určitou pozici ve vládě, budete se zkoušet předvádět, kvůli jakýmkoli těmto umělým věcem. Znala jsem lidi,
kteří se předváděli kvůli absurdním věcem, které nemají žádný význam. Nerozumím tomu, všechny tyto věci jsou vnější,
neobohacují vás, rozhodně vám nedávají tu sílu, kterou potřebujete, a už vůbec vás nedělají krásnými. Žádná z těchto vnějších
věcí, které může mít každý, z vás tedy nedělá nic velkolepého. Ale vnitřní bohatství, které si vybudujete, je jediný způsob, jak se
můžete očistit. Pak může nastat znovuzrození v tom smyslu, jak o tom mluvil Kristus. Nyní přišel čas znovuzrození, všichni jste
zrovuzrozeni, ještě se však musíte vyčistit. Především, jak jsem vám řekla, morálka by měla být nejvyšší prioritou pro nás
všechny. Jen si uvědomte, jaký teď lidé vedou život. Například na Západě jsme se s manželem dostali do jiné atmosféry, do jiné
kultury. Zúčastňovali jsme se večírků a všech podobných záležitostí a zjistila jsem, že žádný muž není v bezpečí, žádná žena není
v bezpečí. Všichni spolu navzájem flirtují, Bůh ví proč, je to neradostná honba za ničím. A když se vrátí domů, co zjistí? Že
manželka zmizela nebo manžel zmizel. Takový život plný nejistoty mají proto, že nemají žádný smysl pro morálku. Pro ně jsou
tato potěšení něco velkého a kvůli tomuto nepochopení života cítí strašlivou nejistotou. Svoje děti musíte vést k řádné a zdravé
morálce. Kvůli tomu se musíte vhodně chovat. Neměli byste zacházet do romantiky v přítomnosti dětí, neměli byste jim vytvářet
situace, že se zamknete v pokoji a děláte všechno možné, naopak, chovejte se způsobem, který je důstojný. Jinak to děti od vás
pochytí a začnou s tím také. A také musíte být opatrní ohledně televize a věcí, které tam ukazují nebo jaké děti sledují, musíte být
opatrní a říci jim: „Toto je špatné. To je velmi špatné a to by nám přineslo jen problémy.“ Jestli máte se svými dětmi harmonický



vztah, nebudete mít žádné problémy. Vidíte, že i když zde mají o těchto věcech tolik osvěty, přesto máte s dětmi spoustu
problémů. Kdežto my naše děti ve všech těchto věcech nevzděláváme, a přece v Indii tyto problémy nemáme, protože je v tomto
směru udržujeme nevinné. Když se děti udržují nevinné, nezačnou se tím zabývat a nikdy se nedostanou do žádných problémů,
které jsou způsobeny zvědavostí. Nikdy v nich neprobuďte zvědavost. Vy budete šťastní, děti budou šťastné a jejich život bude
od samého začátku založený na morálce. To je to, co musíte dát svým dětem, řádný smysl pro morálku. Další věc, kterou vidím,
je, jak velmi důležité je věnovat svůj čas Sahadža józe. Spousta lidí nevěnuje svůj čas, nepracují v ášramech, nemyslí na to, že
musí dělat něco pro Sahadža jógu. Musíte porozumět tomu, že jste nedílnou součástí jednoho těla. Představme si, že teď
nedovolím jedné ruce pracovat, znehybním ji. Pak zjistíte, že nebude nikdy pracovat, zeslábne, nebude schopná dělat nic, bude
zbytečná. Musíte tedy používat všechny končetiny těla stejně, vy všichni musíte věnovat úsilí fyzicky, duševně a emocionálně,
cokoli je třeba pro práci v Sahadža józe, protože to je vaše práce. Já nepotřebuji Sahadža jógu, Já to nemusím dělat. To kvůli
vám jsem s ní začala a teď je to na vás, abyste ji předali ostatním. Je to vaše zodpovědnost, měli byste to tedy vzít za své.
Například víte, že ve svém věku každý třetí nebo čtvrtý den cestuji a cestuji na dlouhé vzdálenosti. Proč to vše dělám? Já to
nemusím dělat, Já nepotřebuji nic. Dělám to prostě proto, že takový má být Můj život. Nevím, jak vysvětlit, proč to dělám,
opravdu. Logicky to nezní smysluplně. Ale když Mě vidíte, říkáte: „Máme k Matce velkou úctu, velmi si Jí vážíme, máme Ji velmi
rádi, uctíváme Ji,“ a tak podobně. Ale dáváte tolik, kolik Ona? Kolik dáváme my? Za druhé, také jsem slyšela, že lidé jsou velmi
lakomí v dávání peněz na Mé programy a podobně. Chcete, abych sem přijela. Dříve jsem utrácela své vlastní peníze, ale vy přece
nechcete, abych sem přijela za své vlastní peníze, nebo je to správné? Ano? Pokud máte sebeúctu, nelíbilo by se vám, kdybych
přijela a utrácela svoje peníze za cestu, utrácela za stavbu tohoto a utrácela peníze za benzín do vašich aut. Chtěli byste, aby to
tak bylo? Ne. Dozvěděla jsem se, že na Můj program přišlo mnoho lidí, ale nic za Mé programy neplatí. To je velmi špatné. Pokud
neplatíte, musím vám říct, že okamžitě začnete strádat, a sice finančně, protože když nedáváte, peníze nepřichází. Těm lidem,
kteří byli štědří, se velmi dařilo, i v Austrálii, i v Indii. Musím vám tedy říci, že - i když to není zkouška pro vás - když lidé říkají:
„Matko, naše věci se nedaří, nevypracovává se to,“ tak je někde něco špatně. Jakmile se začnete odevzdávat Sahadža józe,
okamžitě zjistíte, že se věci vypracovávají. Třeba jste něco udělali špatně, co jste dělat neměli, nebo jste něco nepochopili, udělali
jste něco na základě špatného pochopení, zkuste to zjistit. Věci se musí řešit. Musí se zklidnit, v Sahadža józe. Všechno se dá do
pořádku. Nejen to, už jsem viděla, že se všechno začne naprosto krásně srovnávat, a vy jste překvapeni, jak vše funguje. Od
malých věcí po velké. Takže když se to ve vašem životě nevypracovává, rozhodně je něco špatně. Je to tedy vaše morálka, řekla
bych, finanční morálka. Také jsme v této vaší zemi měli určité nepříjemné problémy, kdy přišli hrozní lídři, kteří se zajímali jen o
peníze, proto přišli do Sahadža jógy, a všichni dobře víte, co se s nimi stalo. Takže do Sahadža jógy nepřicházíte kvůli penězům,
ale přicházíte kvůli všemu, v tom smyslu, že musíte v úplnosti získat ten vyšší stav. Stejně tak však musíte také dávat, s
otevřeným srdcem. Uvědomte si, že jste dostali tak obrovský dar, takže - jak jej nejlépe využít? Já samozřejmě nepotřebuji vaše
peníze. Nejsem vůbec ani v podobné situaci, v jaké byl Kristus, a ani On si žádné peníze nikdy nevzal. Nepotřebuji od vás tedy
žádné peníze. Ale přesto, z jiných důvodů, tito lidé, kteří neplatili, by si měli pamatovat, že pokud chtějí, aby jejich děti byly v
pořádku, pokud chtějí, aby jejich rodiny byly v pořádku, pokud chtějí být sami v pořádku, co se týče peněz, pak bez egoistických
pocitů, bez vyvíjení tlaku na lídry, zkuste utrácet peníze způsobem, který je pro Sahadža jógu skutečně užitečný. Další bod se týká
rodiny, jak jsem vám řekla už včera: „Můj dům, musím mít svůj vlastní dům, musím, ano.“ Obzvláště manželky lídrů. Znovu bych
je měla varovat, protože všechno toto vytvořilo problémy takového rozměru, že jsme je museli vykázat ze Sahadža jógy.
Navzdory tomu, že manželé byli velmi dobří. Některé ženy však chtěly mít své vlastní domovy, své vlastní děti, chtěly bydlet ve
svém. Když tedy takto smýšlí manželka lídra, co se pak stane s ostatními? Ostatní mají následovat příklad, který přichází od lídra,
a když toto lídr nemá a jeho žena není tím příkladem, pak to celou věc může být naprosto ohrozit, a to jsem už viděla, že lidé
potom velmi trpí, když si neuvědomují, že jsme všichni nedílnou součástí jedné rodiny. Začneme uvažovat... představte si, že
odřízneme jeden prst a zasadíme ho jinam, co z něj vyroste? Vyroste z něj snad strom? Nebo co z něho vyroste? Nic. Bude z něj
suchá větvička. Dokud jste se nepřipojili k celé této velké věci, nebylo důležité, jestli někde degenerujete, ať už to bylo kdekoli, na
tom nezáleží, když jste se však teď přidali a stali se součástí rodiny, tak dbejte na to, jak se chováte, jaké jsou vaše děti. Jsou
kolektivní? Dělí se nebo bojují? Zkuste se postarat, aby se vaše děti dělily o své věci s ostatními. Především to ale začněte dělat
sami, jinak to děti dělat nemohou. Podívejme se teď na Krista, žil sotva čtyři roky, v tom smyslu, že nepobýval ve své domovině.
Měl pouze čtyři roky, aby naplnil misi, kterou musel vykonat. Byl tam tedy jen proto, aby dosáhl tohoto vzkříšení Ádžňá čakry. V
tak krátkém období, kolik krásných podobenství předal, na kolika místech byl, ke kolika lidem hovořil! Strávil takto celý svůj život.
Žil velmi jednoduchým způsobem a neměl takové stany nebo něco podobného. Chodíval do hor a na jednu horu, jak víte, Kázání
na hoře jsou velmi známá, tam shromáždil lid a hovořil k němu. Oni Mu naslouchali. Nikdo však nevstřebal nic z toho, co řekl. Měl
velmi málo žáků, asi dvanáct, kteří Ho také pochopili, až po Jeho smrti, předtím nepochopili, kým byl. V podstatě si nedokázali ve



své mysli představit: „Co vlastně dělá, o čem hovoří?“ Teprve až byl vzkříšen, přimělo je to zamyslet se: „Kým byl a co udělal? Jak
je možné, že jsme Jeho žáci?“ A byli to obyčejní rybáři, to víte velmi dobře, jejich inteligence se však náhle projevila, jejich
dynamičnost se projevila a oni opravdu ukázali, jak krásně lze dosáhnout toho, čemu můžeme říkat druhé narození. Křesťanství
však se šířilo pod špatným praporem Pavla a Augustina. A v tom vidíme problémy křesťanství. Takové, že jsme šokováni. Jak
může být Kristovo křesťanství takové? Ono však takové je a toto Kristovo křesťanství, které vzniklo, nemá s Kristem nic
společného. On na to ale upozorňoval: „Budete Mě volat Kriste, Kriste, a Já vás nepoznám.“ My jsme ti lidé, kteří Jej přináší. A
také řekl: „Budou mít na hlavě znamení a Já poznám, kteří to jsou.“ Takže každopádně, vy jste už označeni, Kristus vás už vybral
při svém Posledním soudu, On vás vybral a vy jste tam, přesto však každý musí vědět, že je tu ještě stále reálná možnost, že
bychom mohli být pokrytečtí, že si jen hrajeme se slovy, že se stále ještě musíme vyčistit. Obraťte tedy mysl do nitra a podívejte
se: „Kde jsem co udělal špatně?“ Pokud jde o Múladháru, pak vy jste lidé, kteří mají mimořádnou zodpovědnost. Australané mají
větší zodpovědnost než kdokoli jiný, protože toto je místo Šrí Ganéši. A pokud plně nepochopíte, jak důležité je vyčistit
Múladháru, jsem si jistá, že nebudete schopni v Sahadža józe dosáhnout žádné výšky. Vy všichni byste se tedy v tomto směru
měli rozhodnout a vypracovat to, aby zde nebyly žádné problémy vašeho vzestupu, vašeho stoupání, protože jste tak čistí, tak
krásní. Všeho tohoto jste už dosáhli celkem bez obtíží. Jenom byste, když se tyto věci, kterých jste už zanechali, náhle zkouší
znovu vynořit, neměli dovolit, aby vstoupily do vašeho života, měli byste je prostě odhodit. Například jako list lotosu, když je pod
vodou, nic neukazuje, ale když se vynoří, pak už na něm voda neulpívá, hned sklouzne. Nepřipoutává se k žádné vodě. Můžete na
něj lít vodu, jakékoli množství - prostě steče. Na toto tedy musíte přijít. Vztahy mezi vámi a ostatními, rasismus nebo další věci,
musíme se tomu prostě postavit. Není vůbec dobré kohokoli nenávidět z jakéhokoli malicherného důvodu. Na Kristovu kvalitu
odpuštění ve chvíli, kdy byl ukřižován, na tu je třeba pamatovat. Na to, jak odpustil těm, kteří Ho ukřižovali, protože nevěděli, co
činí. Ale i když v Sahadža józe lidé vědí, co dělají, stejně zkouší ukřižovávat. A toto ukřižovávání může být v pořádku pro toho, kdo
je ukřižováván, ale velmi nebezpečné pro toho, kdo to dělá. Toto je tedy třeba pochopit, že abyste se zbavili všech těchto věcí a
dostali se ze všech svých ukřižovávání, musíte mít extrémně čistý, ideální, krásný život. Měli byste být hrdí na svoje ctnosti. Měli
byste být hrdí na svoji velikost. Měli byste být hrdí, že jste tak charakterní. Není nic, kvůli čemu byste se měli cítit špatně. Jinak
mají lidé sklony chvástat se svými špatnostmi, jak je tomu v současné době, ne svými dobrými vlastnostmi, na které se pohlíží
jako na špatný způsob chování. Není třeba se chvástat ani jedním, měli byste však být hrdí na věci, které jsou tak krásné, tak
hezké a dávají tolik energie. Kristus se musel sklonit před přáním svého Otce. Žádal Ho: „Kdybys ode Mne mohl odejmout tento
kalich, bylo by to příjemné.“ Když však Otec řekl: „Ne, tento kalich musíš vypít,“ akceptoval to a prošel tím velmi statečně a
krásně. Musíme mít stejný druh odevzdání, že ať už musíme udělat cokoli, měli bychom to udělat s odevzdáním. Neměli bychom
si myslet, že tím něčeho dosahujeme, že se tím ukazujeme nebo něco podobného. Měli bychom cítit jen to, že se to uskutečňuje,
protože se odevzdáváme. Měli bychom své odevzdání se vnímat jako velké požehnání. Když si dáte pozornost do srdce a jen
řeknete: „Odevzdávám se,“ je to víc než dostačující. Neměli byste ale říkat: „Matko, prosím, pomoz mi se odevzdat.“ Chci říci, jak
vám může Matka pomoci? Všechny tyto modlitby jsou někdy útěkem od reality. „Jen mi pomoz, pomoz mi s tím.“ Odevzdat se je
velmi snadné. Stačí jen říct: „Matko, přijď do mého srdce a přijď do mé hlavy a přijď do mé pozornosti,“ to je vše. Opakujte si to:
„Prosím, přijď do mého srdce, přijď do mé hlavy a přijď do mé pozornosti.“ A když toto budete opakovat, Kundaliní bude stoupat a
úplně vás vyčistí. Ona je Ta, která vás očišťuje. Stále čistí vaše čakry. Jenže problém je v tom, že je vždycky znovu pokazíme.
Znovu a znovu, obojí, pořád dokola, stoupá a čistí. Všechny tyto problémy máme tedy proto, že neděláme introspekci. Také jsem
viděla, že lidé jsou velmi připoutáni ke svým manželkám nebo manželům, takže nevnímají nikoho jiného. Pro ně je špatné
všechno kromě nich samotných, kromě jejich manželů nebo jejich manželek. Toto je, zdá se, velmi časté selhání. Tento druh
falešné připoutanosti ublíží nejen jiné osobě, ale vašemu manželovi nebo vaší ženě. Protože se také dají na špatnou cestu.
Jakmile se jednou dají na špatné věci, nemá to konce a budou zničeni. Nyní přede Mnou leží úkol jet do oblasti Višudhi, do
Ameriky, což je další velmi obtížný úkol. A dokud to tam nebude napraveno, Můj krk se nebude moci dát do pořádku, Musím se
do toho tedy opravdu pustit a musím to vypracovat. Jenže, jak víte, Američané mají něco s mozkem. Já tomu prostě nerozumím.
Mají rádi lidi, kteří od nich berou peníze a dělají z nich hlupáky, kteří mají Rolls-Royce a všechno možné, umíte si to představit?
Nepustili by Mě do televize, protože nemám žádný Rolls-Royce. Rozumíte, do televize, do vlády, umíte si představit televizi, kde
vás nepřijmou, protože nemáte žádný Rolls-Royce? Není to „prestižní". Když získám Rolls-Royce tím, že budu každého podvádět,
pak to bude velmi prestižní, bude to byznys. Když se tedy děje tohle všechno, lze vnímat, že úroveň duchovnosti je opravdu veliká
na místě jako Austrálie, která je odříznuta od světa, která je tak vzdálená. Duchovnost se zde projevuje velmi dobře a jsem si
jista, že v Sahadža józe vyrostou velmi vysoko, když si udrží toto porozumění, že žijí na půdě Šrí Ganéši. Je tedy velmi důležité,
jak žijete, nakolik čistě a s jakým porozuměním. Dnes je tedy den Kristova vzkříšení, měli bychom říci, že je to vzkříšení pro nás
všechny. On je ten, kdo to zvládl, kdo to pro nás všechno udělal, a On je ten, kdo nám tolik pomohl, jinak by pramen Kundaliní



nikdy nemohl vstoupit do Sahasráry. Měli bychom Mu tedy být velmi vděční, z celého srdce, a také byste se měli snažit vstřebat
Jeho kvality. Je zde ještě jedna kvalita, samozřejmě, že když se lidé pokoušejí kritizovat vaši Matku nebo zkouší Matku urážet,
rozzlobí vás to, přesně jako Krista. On nemohl tolerovat žádné urážky ani jakýkoli nedostatek respektu vůči své Matce. On sám
řekl, že toto nebude tolerováno. Stejně tak i vy, když se zlobíte jen pro tohle, jsem s vámi. Jsem naprosto s vámi, není třeba mít
jakékoli pocity viny ani nic podobného, když chápete, že cokoli děláte, děláte s naprostou upřímností, s úplným porozuměním. I
když děláte chyby, nevadí. Ta chyba něco přinese, vy však musíte být extrémně upřímní, tento pocit by ve vás měl být. Podívejte
se na Kristovo cítění. Chápete, On ukřižoval sám sebe! On si o ty problémy říkal. Ušel celou tu cestu tam, přitom to nemusel dělat,
vstupovat do té oblasti, a dostalo se Mu tohoto. Samozřejmě, vy dnes nebudete kvůli svému znovuzrození ukřižováni, rozhodně
ne, ale svým způsobem musíte ukřižovat všechno, co je ošklivé, všechno, co je špatné, co škodí vašemu růstu. Musí se z vás stát
opravdu velmi krásní lidé, velmi krásní. Každý, kdo s vámi hovoří, každý, kdo vás vidí, by měl říct: „Potkal jsem tu a tu osobu, velmi
krásnou, tak jsem se zeptal: ,Jak to, že jste tak krásný člověk?‘ a ta osoba řekla: ,Jsem sahadžajogínka‘." To je Moje velice častá
zkušenost, velmi obvyklý zážitek. A to hlavní je, že si musíte vážit své seberealizace, svého vzkříšení. Pokud si nevážíte svého
vzkříšení, nepomůžete ani sobě, ani druhým. Jednou jsem náhodou potkala vysoce postaveného soudce Nejvyššího soudu v
Haagu, což je Mezinárodní soudní dvůr, a to v Rumunsku. Seděl tam. Já jsem tam také seděla a on se na Mě díval. Zkoušela
jsem si ho zařadit, ale nešlo to. Pak jsme odjeli do Paříže a on byl také v Paříži. Přestupoval ve Frankfurtu, kde jsem přestupovala
i Já. Přišel ke Mně a zeptal se: „Nepotkali jsme se náhodou už někdy?“ Řekla jsem: „Možná.“ Věděla jsem, kdo to je, ale byla jsem
zticha. Řekl: „Víte, jsem ten a ten a jel jsem do Indie a tam byla paní, která mě léčila, jste to Vy?“ Řekla jsem: „Ano, jsem ta a ta.“
Dobrá. Avšak to, co Mi řekl pak, bylo nanejvýš povzbuzující. Řekl: „Tehdy, když jste mě vyléčila, jsem byl moc rád, domníval jsem
se, že jste jedna z těch léčitelek a podobně. Ale když jsem viděl život Dr. Nagena, mého kolegy, to, jak se změnil, to, jak se z něj
stal tak dobrý člověk, tak báječný člověk, jednou jsem se ho zeptal: ,Co, co tě změnilo k lepšímu, jak můžeš být tak dobrý člověk v
této hrozné době, kdy ze všech stran přichází tolik útoků?' Navíc zastával velmi vysokou pozici. ,Řekni, čím to je? Co tě udělalo
tak dobrým člověkem? Žiješ na tomhle místě a sám víš, jak je Haag obklopen nejrůznějšími kriminálníky, drogami a tím vším. A ty
jsi tak milý a nádherně ctnostný člověk. Co tě změnilo?'“ Na to mi řekl: „Vzpomínáš si na tu paní, která tě vyléčila? To Ona mě
naprosto změnila. Díky Ní jsem se stal jogínem, a tím se mi změnil život, protože to ti dává tu sílu.“ Toto Mi tedy ten člověk řekl,
opravdu Mě to velmi dojalo. Pak řekl: „Mohl bych teď dostat Vaši fotografii?“ Řekla jsem: „Nemám u sebe žádnou fotografii.“ Byli
tam se mnou tři, čtyři sahadžajogíni, měli připnuté odznáčky, ale jen jeden byl navíc. Tajemník Nejvyššího soudu v Haagu tam s
ním byl také. Tolik se pro to nadchl, že řekl: „Mohl bych dostat ten odznak?“ Dali jsme ho tedy soudci a ten druhý chlapík povídá:
„A co já? Také bych rád měl odznáček.“ Zeptala jsem se: „A budete ho nosit?“ „Ano, ano, samozřejmě,“ a hned si ho připnul.
Matteus najednou našel další odznak, ale oni už odešli k letadlu. Tak tam běžel a řekl letušce: „Dejte to prosím tomu pánovi.“ „Á,
jednoho jsem už s tímto odznakem viděla. Dobrá, dám ho tomu druhému.“ A vzala to dovnitř. Umíte si to představit, tito lidé z tak
vysoké společnosti, řekla bych, v tak vysokém postavení, takoví intelektuálové, kteří jsou soudci Nejvyššího soudu, v tom smyslu,
že je to nejvyšší soud v Haagu, Mezinárodní soudní dvůr, a byli tak pokorní jen kvůli jednomu člověku, kterého viděli tak
změněného. Dokážete si tedy představit, jak můžete změnit své kolegy, jak můžete ukázat lepší výsledky díky svému řádnému a
důstojnému chování? Vypracuje se to velmi dobře, když máte takový příklad. A Kristus, proč udělal na lidi takový dojem? Svým
osobním životem. Ve svém osobním životě ukázal, jak je mocný, a pak, na své smrti, ukázal svým vzkříšením, že byl někým, kdo
přesahuje lidské chápání, kdy byl po své smrti prostě vzkříšen. Muselo to být tím, že byl zosobněním čistoty samotné, což
opravdu byl. Dnes tedy musíme upevnit sami sebe takovým způsobem, že budeme žádat o čistotu a čistotu a čistotu a že v sobě
tuto čistotu vypracujeme s naprostou upřímností. Už se nebudeme vydávat na výlety ega a myslet si, že jsme naprosto v
pořádku. Ne, budeme jen prosit o naprostou čistotu v sobě. To je to velkolepé, co nám dal Kristus, čeho bychom měli dosáhnout,
a měli bychom opravdu ukázat, že toho můžeme dosáhnout, této vnitřní čistoty. Ať už se vám stalo cokoli, zapomeňte na to,
ničím takovým se netrapte, ať se stalo cokoli, je to uzavřený případ, avšak to, co se má stát, je, že byste všichni měli žádat o
čistotu. Všechno kritizování, všechna nenávist a všechny tyto věci zmizí, a navíc vám čistota dá tu unikátní pozici, že jen tím, že
uvidí váš život, se lidé změní. Jen tím, že uvidí váš život, se změní. Doufám, že se to zde velmi dobře vypracuje, a možná, než
přijedu příště, budeme mít velmi mnoho sahadžajogínů, nádherně vzájemně propojených, s krásným vztahem jednoho k
druhému, a tyto děti, které velmi rychle vyrůstají, také. Doufám, že se sem znovu vrátím, do země Šrí Ganéši, kde převzala velení
čistota. Bůh vám žehnej! Velikonoční púdža je prostá púdža v tom smyslu, že my jen... samozřejmě, že omývání chodidel
prováděné dětmi zde být musí, protože dnes je mimořádný den, ale jinak je to mnohem jednodušší púdža a nevyžaduje všechny
ty věci, které obvykle děláme. Nejdříve ze všeho budeme mít Šrí Ganéša púdžu a děti mezi pěti a dvanácti lety mohou přijít sem.
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Toto je poprvé, co máme púdžu v Brisbane a jsem ráda, že sem přišlo tolik lidí z různých míst. Víte, že púdžou ve Mně aktivujete
čakry a získáváte mnoho vibrací a najednou dosáhnete ve svém vědomí výšky. Dosáhnete toho, ale po nějaké době říkají: "Matko,
opět jsme klesli." Také říkali: "Když jedeme do Indie, jsme v pořádku, a když se vrátíme, znovu klesáme." Naštěstí máme nyní
ášram, což je velmi dobré. Mít ášram je, musím říct, velmi, velmi dobré, protože tak se zde upevní Ganéša. Ášram je tedy pro
kolektivní bydlení, ale kolektivní bydlení duchovnosti. Nejde jen o to tady bydlet, je to duchovní záležitost. A musíme vědět určité
věci ohledně chování, které musíme dodržovat. Je to velmi důležité. Není to jen dům, kde jsou nějací lidé, kteří se sešli, aby
společně žili, ale musí zde být řád. Jenom pak vám bude pomoženo, protože pokud nepřijdete do ášramu s myšlenkou, že tam
jdete, abyste rostli, nebude žádný rozdíl mezi tím, jestli zůstanete doma nebo půjdete do ášramu.

Existují dva druhy meditace. Dva druhy. Jedním je meditace, kdy - můžeme tomu říkat "antarmana", meditujeme uvnitř sebe,
abychom sami viděli, co s námi není v pořádku a jak se musíme napravit, co s tím musíme udělat. A druhý je "bahirmana", vnější -
jak musíme žít navenek. Musíte mít kázeň, která vám není vnucena, ale kterou jste rádi přijali a vstřebali. Kvůli jakémukoliv
umění, řekněme v Indii - nevím jak tady, musíte podstoupit náročný trénink, abyste dosáhli nějaké úrovně. Není to něco
nahodilého. Nemůžete mít všechno snadno. V Sahadža józe není žádné "tapasčarja", není zde žádné odříkání. Jen samá
požehnání. Ale člověk by se neměl ztratit v těchto požehnáních, pokud se skutečně máte dostat do úplné hloubky sebe sama.
Pro "antarmanu" je tedy důležité, abyste meditovali ráno a večer každý den. Nevadí, pokud si nevyčistíte zuby, ale musíte
meditovat. To je důležité. Zjišťuji, že to je důvod, proč jsou lidé na Západě pořád napadáni, vyčistí se, znovu jsou napadeni.
Pokaždé, když přijedu, tak zjistím, že někdo trpí buď kvůli nějaké podmíněnosti, nebo nějakému bloku, nebo někdy kvůli egu nebo
něčemu jinému. Přichází to a odchází. Není to odstraněno navždy. Jako se musíme každý den vykoupat, každý den se umýt,
stejně tak se musíme umýt zevnitř. Takže meditace je "antarmana tapaha" - můžete říct. Není to ale zas až taková "tapaha".
Nemusíte jít do Himalájí a sedět tam. Jen musíte meditovat brzy ráno.

Systém Sahadža jógy, řekla bych, nejlépe funguje v Německu a Rakousku, v těchto dvou; a také v Anglii, ale ne do takové míry.
Řekla bych, že tyto dvě země jsou nejlepší, a za třetí - Řím. Také mají stejné ášramy, ale pro ně je velmi důležité dosáhnout výšek
Sahadža jógy. Naprosto. Nic není důležitější. Bez výjimky jsem ve všech těchto ášramech viděla lidi vstávat ve čtyři hodiny. Také
vstávám každý den ve čtyři. Potom, později, můžu spát, ale ve čtyři hodiny jsem vzhůru. Vykoupou se, připraví se na púdžu a pak
se posadí a dělají asi pět, deset minut púdžu k fotografii a pak meditují. Pak se nasnídají a podobně. Potom, když se vrátí z práce,
meditují také společně, to je ta společná část, nebo rozebírají, co se má udělat, jak propagovat Sahadža jógu. Mluví jen o
Sahadža józe nebo rozhodují, co by se mělo udělat, jakým nejlepším způsobem vyřešit problémy Sahadža jógy. A pak, večer, před
spaním, úplně všichni, všichni, každý, dokonce i děti před spaním, si dělají koupel nohou, meditují a jdou spát. Proto zjišťuji, že
Rakousko je tak dobré - a Němci. Víte, Němci jsou takoví. Když se rozhodnou pro něco, co je pro ně nejdůležitější, potom od toho
neodbíhají. Není zde... nedělají v tomto směru žádné kompromisy. A přinutí své tělo tvrdě pracovat. O jakou se zde jedná "tapu" -
odříkání? Že si naše tělo zvykne na určitý způsob života. V Indii také, všichni jsme v Indii takoví - každý vstane ráno a posadí se k
púdži nebo k meditaci. Je to samozřejmé, nemusíte jim to říkat. Protože je to tradiční věc, kterou v Indii dělají vždy, když vstanou
a vykoupou se - vždy udělají nějakou púdžu, všichni. Pokud jsou křesťané, také si sednou a modlí se. Muslimové se klaní. Jsou
tak zvyklí a vychovaní z rodiny.

Zde zjišťuji, že rodiče na sebe neberou zodpovědnost, aby předali dětem jakékoliv informace o tom, jak se mají chovat, protože
děti jsou také mimořádně agresivní. Nechtějí to vědět. Rodiče se jim tedy také neodvažují říct: "Je to pro tebe dobré, udělej to,
prosím, takto, je lepší, když medituješ." Obávají se, že by mohli o své děti přijít, když jim to poví. Nebo: "Pomodli se" nebo "vstaň v
tuto dobu." Neodvažují se jim říct, aby v tuto dobu vstali. Na Západě je to ten největší zločin, když jim řeknete: "Musíš vstát ve
čtyři hodiny" - ouha. Je to jako ten největší trest. Ale jakmile jednou začnete vstávat ráno, vytvoříte si zvyk a pak budete chodit
spát brzy. Pak dokážete spát brzy. Ranní vstávání vám skutečně pomůže po celý den. Začněte tedy s tímto zvykem. Musíte
meditovat každý den. Proto tedy, kamkoliv přijedu, nalézám lidi, kteří jsou znovu napadeni, něco s nimi není v pořádku. Toto je
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špatné, tamto je špatné. Jsou všemožně napadeni. Proč byste měli být? Den za dnem musíte stoupat. Den za dnem byste měli
být na mnohem vyšší úrovni a toto nové chování si v sobě musíme vypěstovat, vždyť jsme sahadžajogíni. A nejsme zde pouze
proto, abychom měli dobré jídlo a bavili se nebo se setkávali, ale jsme zde, abychom se stali jedinečnými osobnostmi, které jsou
potřeba k tomu, aby pozvedly lidstvo na vyšší úroveň.

Musíte být tedy nyní zodpovědní sami za sebe. Musíte se o sebe starat a musíte si říct: "Pane ten a ten, paní ta a ta, chovejte se,
prosím, jak se patří." Jinak je pro vás Sahadža jóga ztracená. Moc vám nepomůže. Možná, že zvýšíme počet, ale co se týká
kvality, bude nedostatečná a jeden útok negativity může zničit takové množství, že si pomyslíme, že je to příliš - už se to jednou
stalo. Takže vy všichni si teď musíte rozvinout vůči sobě samým oddanost, abyste zjistili, jaký máte problém a jak ho máte
opravit. Pokud se to dělá každý den, mohu vás ujistit, že nebudete mít žádný problém. Vaše myšlenky se zastaví, problémy se
vyřeší a nebudete mít vůbec žádná napadení, protože je smyjete. Ale pokud je v sobě necháte, porostou a stanou se obrovskými.
Takže by tu neměla být žádná letargie, co se meditace týče, ale po nějaké době ji začnete provozovat s radostí. Nebudete šťastní,
pokud si nezameditujete. Ale ze začátku se budete muset pobízet a říkat si, že toto tělo musí být vyčištěno. A více než toto tělo,
tato mysl i intelekt, obojí se musí opravit. Abyste byli nástrojem Boha, musíte být dokonalí, dokonalou osobností, jinak bychom
nebyli schopni předávat poselství Sahadža jógy správně. Mnozí říkají: "Odevzdáváme se Matce, odevzdáváme se Jí, a když jsme
odevzdaní, dostaneme vše." Ale co odevzdáváte? Je to čisté srdce nebo srdce plné všech možných špatností? Je to inteligence,
která je nejvyšším typem čisté inteligence? Nebo eventuálně vyrukujete se vší svojí arogancí?

Takže ačkoliv Ganga Sahadža jógy proudí, stále ještě musíte mít hloubku džbánu. Kamenem žádnou vodu nepřinesete. Totéž s
dětmi. Samozřejmě, pokud pojedou do Indie, jsem si jistá, že si vytvoří správné návyky a navyknou si na správné meditační
techniky. Je zřejmé, že jsme na Západě nikdy neměli smysl pro božství. Ať jsme měli cokoliv, ať jsme dostali cokoliv od církve či
nějaké synagogy nebo něčeho podobného, bylo to jen z neděle na neděli a zase z neděle na neděli, pro muslimy je to z pátku na
pátek a zase z pátku na pátek. Hotovo. Lidi to ale nikam nedovedlo. Takže s tím musíme něco udělat. Problémy budou okamžitě
vyřešeny. Nemusíte si sedat a přemýšlet a dělat si starosti, jak vyřešíte svůj problém. Vyřeší se to. Ale co se nemůže vyřešit, jsou
návyky, které jste si rozvinuli, návyky letargie. Pochopila bych, kdyby v Londýně byli lidé letargičtí. Ale nejsou. Stali se extrémně,
extrémně neobyčejně pracovití, aktivní a také odevzdaní. Jak toho dosáhli? Jen tím, že vědí, že toto odevzdání přináší všechno
očištění a všechny síly. Předpokládejme, že tento nástroj není čistý. Ani Mě nebudete schopni slyšet, je zbytečný. Takže náš
nástroj musí být v perfektním stavu, aby se Sahadža jóga projevila. Pokud není, všechny defekty mohou mít dvojí účinek - za prvé,
ovlivní vás, že nikdy nepocítíte plnou výhodu Sahadža jógy, a za druhé to ovlivní lidi, se kterými se budete setkávat, a oni budou
postupně zjišťovat, že s vámi něco není v pořádku. "Je to něco jako potlačené bláznovství, tahle Sahadža jóga", řeknou si,
"protože na tom člověku nevidím nic skvělého, je napůl tady a napůl tam."

Jakmile se začnete dostávat hlouběji do své bytosti, užasnete, že si rozvinete takové schopnosti, že budete žasnout sami nad
sebou. Samozřejmě, existují požehnání, existují zázraky. Ale pomyslete na svoje vlastní schopnosti. Jaké jsou vaše schopnosti?
Jak dalece jste schopni dělat něco ohledně léčení lidí? V Bombaji máme několik lidí a několik málo také v Púně. Ale jsou pro
léčení k dispozici. Někteří z nich jezdí do vesnic. Nyní Mě požádali, abych jim dala džíp, aby mohli brát do vesnic hudební skupinu
a zpívat tam a získat tak větší počet sahadžajogínů. Ale bezprostředně po návratu, ať se vracejí za denního světla nebo v noci, si
hned umývají nohy před fotografií. Pro svoji ochranu si také musíte udělat bandhan. Vždycky. Neměli byste říkat: "Teď jsem v
pořádku." Neměli byste říkat: "Jsem dokonalý." Neměli byste říkat: "Teď jsem sahadžajogín." Nikdy, nikdy takto nepřemýšlejte. Ve
chvíli, kdy si začnete myslet, že jste dokonalí, jste skončili. Takže než jdete ven, musíte si udělat řádný bandhan. Také před
usnutím si musíte dát řádný bandhan. Položte si pozornost do Sahasráry a pak spěte. Je úžasné, jak vše pracuje. Okamžitě
budete vědět, zda nějaký člověk medituje či ne, okamžitě. Je to jako někdo, kdo vykoupal dítě. Ačkoliv to dítě vykoupal, stále ještě
se nevykoupal on. Můžete si představit rozdíl mezi těmi dvěma. Stejným způsobem ti, kteří meditují každý den ráno a večer - není
potřeba moc dlouho.

Víte, plýtváme veškerým svým časem na něco nesmyslného. Jakmile existuje úplné pochopení sebe sama a úplné pochopení
těchto vibrací, pak pouze s nimi můžete řádně zacházet. Všechno toto vědění je pro vás. Je absolutně zdarma, jak víte, a
všechno toto mistrovství může být vaše. Takže se nespokojujte jen s tím, že: "Dobrá, dnes je neděle, půjdeme do kostela.
Vezměte si zpěvník, zazpívejme si hymnus číslo to a to, zase si sedněte, vstaňte, sedněte si..." A domů se vrátíte naprosto
stejní... Opravdu dnes přemýšlím, že vám všem řeknu, že musíte rozvinout svoji vnitřní hloubku. A pokud onu hloubku nejste



schopni rozvinout, pak jste stále ještě průměrní. Ve skutečnosti by se všechna ta velká tajemství o Bohyni nebo o Jejích silách
neměla někomu takovému říkat. Nikdy. Pouze, když dovršili svoji jednotu - řekla bych úplnou představu, plné pochopení mezi
jednotou Boha a vaším vztahem k Němu, naprosto úplně - nikdo by před tímto nic neudělal. Tyto dny Sahadža jógy jsou tak
jednoduché, že jakmile dosáhnete realizace, můžete začít dávat realizaci ostatním. Okamžitě. Prostě pod svojí rukou budete
vnímat, jak se Kundaliní pohybuje. Položíte ruku na něčí hlavu a zjistíte, že ten člověk získal realizaci. Je to tak. Takto to prostě
funguje. Ale pro mnohé to znamená: "Nic se nemusí dělat. Konec konců, všechno dělá Matka, my jsme jen něčeho dosáhli."
Musíte vždycky chápat, že Matka může pracovat jen s velmi dobrým nástrojem a nikoliv se slabým nástrojem. Máme nějaké
velmi skvělé sahadžajogíny, kteří do toho pronikli velice hluboko. Vždy stejně, kdykoliv se zeptám, řeknou: "Matko, každý den Tě
uctíváme. Uctíváme Tě ráno i večer, každý den. Buď si koupeme nohy a sedíme před Tvojí fotografií a uctíváme Tvoji fotografii,
nebo jinak ráno také děláme něco podobného."

Je úžasné, že je můžete okamžitě rozeznat. Na letišti může být třeba šest set lidí, ale Já okamžitě vím, kdo z nich medituje každý
den. Nuže, je to pro nás. Děláme už Sahadža jógu posledních více než dvacet let a vstupujeme nyní do dvacátého prvního roku,
lze říci. Víte, jsem připravena, je to takto, protože to bylo 1970 a nyní je 1990, takže je to vše tato záležitost, plus devadesát jedna.
Měli jsme tolik času. Řekla bych, že samozřejmě jste tehdy svoji realizaci nezískali, ale ať už jste dostali realizaci kdykoliv,
neposuzovala jsem, jak daleko v ní jste. Řekla jsem: "Nejdříve ať mají svoji realizaci." Dostali realizaci. Takže, jednou provždy
získali realizaci, víte, lidé, kteří skutečně cítili odpovědnost - od úplně prvního dne, kdy ji dostali, od úplně prvního dne. Nemusela
jsem jim říkat. Nemluvím o Indech, mluvím o ostatních. A oni udělali, prokázali ohromné zlepšení, ohromné. Poslali jsme vám
odtamtud indické chlapce, indické dívky, jen abyste věděli, že vám také mohou v Sahadža józe pomoci. Určitě vám mohou
pomoci. Musíte mít vhodný typ člověka a budete žasnout nad tím, jací jsou, že mohou vše předat a že jsou minimálně zatíženi
egem. Není tam vůbec žádné ego. Takže toho všeho nedosahujete pro své ego. Dosahujete toho, protože jste hledačem a teď se
stáváte sahadžajogínem. Je tedy třeba chápat, že to není něco jako finanční výhoda či něco, že musím mít nějakou moc, to či
ono. Protože pokud nemeditujete, bude se vaše pozornost na takové věci zaměřovat. Ihned začnete přemýšlet: "Mohu se stát
lídrem? Dobrá, pokud nemohu: Měl bych lídra ponížit? Jak ho mohu urazit? Jak o to mohu bojovat? Jak to mohu udělat? Jak to
mohu takto vypracovat?" Snažíte se i potupit. Pokud to není možné, můžete někdy použít násilí, vztek, protože jste se zatím ještě
tak nevyvinuli, nedozráli jste, nezmoudřeli.

Takže nyní to, co musíte udělat, je, že úplně nejdříve, když ráno vstanete, nejprve si řekněte: "Aha, co je moje odpovědnost jako
sahadžajogína?" Po nějaké době se tím začnete těšit, protože vám to dá tak fantastické síly, tak obrovskou zkušenost. A pak se
prostě posaďte s velice pokornou myslí a nejdříve ze všeho řekněte: "Matko, pokud mám nějaké ego, prosím, odejmi ho. Matko,
pokud mám nějaké podmíněnosti, prosím, odejmi je, protože jsem bezvýhradný hledač a žádnou z těchto věcí nechci." Ale
jestliže nemeditujete, pak se do vás tento pan ego tajně vplíží a můžete se pokusit stát se lídrem nebo se budete nějak
prosazovat, dělat nějaké hloupé egoistické věci, kterých máme v Sahadža józe mnoho. Jestliže si je sepíšete, nebudete vědět, jak
se přestat smát. Takže abych vás varovala - chci říci, že jediný způsob, jak se můžete chránit, je meditovat ráno a večer a také se
udržovat v dokonalém bandhanu. Vaše role je velice důležitá a doba je velice důležitá, extrémně důležitá. Nemáte ponětí, že v
historii duchovnosti nikdo nemohl dělat to, co můžete vy. Pokud skutečně děláte "antarmana", pokud skutečně vidíte svoje nitro,
během meditace vidíte svoje já, svoje čakry a to všechno a pak objevíte tuto introspekci: "Proč jsem takovýto?" Prostě se od sebe
oddělte, zjistěte si sami pro sebe: "Proč jsem takový? Proč jsem to udělal? Proč takto přemýšlím? Kdo jsem?" Když budou tyto
otázky zodpovězeny, poznáte celou svoji cenu, svoji hodnotu. Nevím, jak moc bych měla zdůraznit, jak mnohem více je potřeba
zdůraznit důležitost každodenní meditace. Podobně jako reklamy, víte, každý den pořád bombardují vaši hlavu: "Kup toto, kup
tamto, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj, kupuj." Působí to. Stejným způsobem musíte každý den bombardovat sami sebe: "Teď,
meditace. Musíš meditovat. Medituj." Budete pak překvapeni, že když půjdete ven, uvidíte něco krásného, okamžitě se dostanete
do bezmyšlenkového vědomí.

Nemusíte nic dělat. Jakmile se setkáte se sahadžajogínem, okamžitě jdete do stavu bez myšlenek a druhá osoba také, oba tam
jdete. Začnete se ze všeho radovat velmi zvláštním způsobem. A přicházejí tak krásné pocity, je vybudována tak krásná ochrana,
že jste překvapeni: "Jak jsem mohl být takový? Jak bych mohl vnímat ochranu, která se projevuje takovým krásným způsobem?"
Protože - jste-li umytí a čistí - prostá věc v každodenním životě - pak jste před dotykem čehokoliv vždy opatrní, abyste to zase
nezkazili. Je-li tu sárí, které je špinavé, úplně špinavé, potom jsou-li tam dvě nebo sto skvrn, není žádný rozdíl. Ale když je
naprosto čisté, pak se obáváte i nejnepatrnější skvrny, protože ji každý uvidí. Stejným způsobem, pokud se nečistíte každý den,



nebudete vědět, co s vámi není v pořádku. Doufám, že budete věnovat plnou pozornost tomu, co jsem vám zde dnes řekla. S
plnou pozorností na svoje vnitřní bytí, které se promítá ven, jako váš vlastní svědek. Jen se podívejte, jak hovoříte s druhými:
"Proč bych měl mluvit takto? Co je potřeba říkat?" A pak začnete chápat, že za tím vším je něco divného ve vašem mozku, a že
tento mozek musí být opraven - což je velice důležité. Nyní, na konci dne, bychom měli zjistit: "Co dobrého jsem udělal pro
Sahadža jógu?" Též můžeme zjistit: "V čem nejsem ještě úplně na výši, co se týče Sahadža jógy?" Pokud by to šlo, zjistěte: "Jak
daleko jsem se dostal s těmito silami, abych šířil Sahadža jógu? Jak daleko mohu jít?"

Je to skutečně pozoruhodné, protože jak jsem vám řekla, v Rakousku máme nějaké chlapce, kteří po celý čas zkoumají Sahadža
jógu. Četli knihu Ádi Šankaračárji, kterou jsem ještě nečetla. Četli všechno možné, jen aby zjistili, jak jsou daleko a jako výsledek
se sami dostávali velmi, velmi hluboko do své bytosti. Víte, ale to, že se stále rozvíjíte hluboko, hluboko, hluboko, hluboko,
hluboko - budete překvapeni, že čím hlouběji jdete, tím více se nebudete předvádět, nebudete se vytahovat. Budete jen vyzařovat.
Jako jeden pán - kdysi přišel do Mého domu a řekl: "Matko, uvnitř je nějaký ochlazovač. Vypadá to, jakoby se dovnitř dostal
nějaký ochlazovač. Ano, ano, dostává se sem nějaký ochlazovač." Neříkal nic, nedělal nic. Jen vešel do domu: "Je tu nějaký
ochlazovač." Je to cítit, víte? Jako když jdete do lesa a naleznete úplné ticho, že ani ptáčci nešvitoří, pak víte, že tam někde sedí
tygr. Tygr nic nedělá, možná chudák jen spí. Ale celé okolí má respekt z jeho přítomnosti. Totéž sahadžajogín - kdekoliv vynikne.
Pohleďte na ony svaté - nevěděli ani jak zvedat Kundaliní, ale byli velmi čistými lidmi. Nikdy nikomu nezvedli Kundaliní. Nikdy
nikomu nedali realizaci. Byli extrémně čistými lidmi. Nezůstala v nich žádná nečistota. Kolik toho byli schopni vytvořit, jakou
poezii, jaké dílo, jaké duchovní ideje, jaké slavné výroky, chci říct ohromné. Taková hloubka ve všem, co dělali, taková působivost.
Nuže, jsme zde, abychom dosáhli svojí duchovnosti, nikoliv abychom vydělali peníze, nikoliv abychom získali pozice či moc, nic
takového.

Jsme zde, abychom získali svoji duchovnost, a v této duchovnosti je obsaženo všechno. Všechno uspokojení, všechno tam je.
Bude to mít vliv na děti. Bude to mít účinek na okolí v každém směru, a na osobnost. Není to také otázka aktivity jednotlivce, ale
kolektivní práce. Kolektiv by měl vypadat nádherně. Řekla bych, že byste v ášramu měli mít kolektivní meditaci. V Rakousku ji
dělají časně ráno, ve čtyři - kolektivně. Tak vědí, kolik jich tam je a kolik jich chybí atd. Ale řekla jsem: "Nepoukazujte na to." Když
ti, kteří takto meditují, vystoupají tak vysoko, ostatní je začnou následovat. Nepřemýšlejte tedy o druhých, v kolik hodin vstávají.
Jsem to já, já, na koho musím dohlédnout. Je to velice sobecké - "swarth". Musíte znát význam "swa" - což je sobectví, a když
znáte tento význam, pak se netrápíte tím, co někdo může říct, co někdo může zkusit udělat. Dejme tomu, že váš manžel je divný:
"Ach, to nevadí. Vzpamatuje se." Dejme tomu, že vaše manželka je divná: "Nevadí, vzpamatuje se." Není to nic důležitého. Pro vás
je nejdůležitější toto a všichni ti, kteří takto přemýšleli a jednali, byli nad vším. Nic je nemůže srazit dolů. Takže dnes je první den
pro Brisbane. Žehnám vám všem, abyste měli úplnou představu o sobě samých, proč jste na této Zemi, a jaká velká práce se od
vás očekává. Každý z vás je toho schopen. Každý z vás to může udělat... Požádala bych vás, abyste do sebe vstřebali tyto kvality,
které tam již jsou. Neřekla bych "vstřebat", ale abyste je projevili a jakmile je začnete projevovat, uvidíte, jaká je vaše povaha. Na
vaše děti dohlédneme, nemějte starost. Nechť Vám Bůh žehná.
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Šrí Gaurí púdža , 04/08/1991, Auckland, Nový Zéland
Gaurí je Matkou Šrí Ganéši. Vytvořila Šrí Ganéšu, protože se koupala, a aby ochránila svoji cudnost, stvořila Šrí Ganéšu. Stejně
tak je Kundaliní Gaurí a Šrí Ganéša sedí v Múladhára čakře. Máme tedy Múladháru jako příbytek Gaurí, Kundaliní, a ochráncem
Kundaliní je Šrí Ganéša. Jak víte, Šrí Ganéša je božstvo, které je tu kvůli naší nevinnosti. Jenom Šrí Ganéša může existovat v této
pozici, protože jak víte, pánevní plexus má na starosti všechny vylučovací funkce. Pouze Šrí Ganéša je skutečně schopen tam
přebývat, aniž by se tímto prostředím znečistil. Je tak čistý, tak nevinný. Přičemž Kundaliní je panna, panenská Matka Šrí Ganéši.
Lidé začali mluvit proti Marii a říkat, že je něco špatně. „Jak by mohla panna počít dítě?“ Protože nechápeme, že je to Bůh. A ve
sféře Boha je možné cokoli. Jsou nade všemi těmi věcmi a mohou stvořit cokoli. A Ganéša se každopádně musel narodit z
panny, protože byl tak čistý. Takže Kundaliní musí být podporována Šrí Ganéšou. Je-li Ganéša slabý, pak nemůže Kundaliní
podporovat. Šrí Ganéša Jí musí být oporou především ve fázi probuzení. Když se Kundaliní probouzí, Šrí Ganéša zastaví všechny
funkce, které musí vykonávat. Všechny ty funkce se zastaví, takže jste určitě viděli, že sedím devět, někdy deset hodin a
nevstanu, protože všechny funkce Šrí Ganéši, to vše se zastaví, když Kundaliní stoupá. Šrí Ganéša Ji plně podporuje a plně o Ni
pečuje.
Kundaliní je energie, o které víte, že vám dává váš vzestup, ale je to panenská energie. Je to síla, která je odpoutaná,
nepřipoutává se k žádnému centru, k žádné funkci. Pouze jedinou funkci musí vykonat, a to pomalu a plynule projít všemi těmi
centry, vyživit je, dát jim všechno, co potřebují, co chtějí, co mohou unést, a pomalu a plynule otevřít Sahasráru. Je stočena do tři
a půl závitů. Má to matematický význam, že má tři a půl závitů, myslím, že ve své knize jsem to popsala. Ale přestože je
panenskou energií, je tak moudrá, tak rozumná, tak milující a tak starostlivá, že když stoupá, nezpůsobuje vám žádné
komplikace. Dokonce ani necítíte, že stoupá. U některých lidí ano, pokud nejsou normální a je tam nějaká překážka, pak to budete
cítit. Ale normálně ani necítíte, jak stoupá. Jde nahoru jaksi automaticky, podporovaná celým mechanizmem, když stoupá od
jednoho centra k druhému. Spodnější centrum se nejprve otevře, aby mohla vstoupit dovnitř, a pak se zvětší, uzavře se, aby
udrželo Kundaliní na místě, a Ona pak jde výš a tak dále, dokud nepronikne Sahasrárou. Takto probíhá vzestup Kundaliní. Toto je
rádža jóga. Není to umělé, něco vnějšího, ale spontánní fungování mechanizmu, to je rádža jóga. Jak vždy říkám, když startujete
automobil, celý mechanizmus začne pracovat sám, avšak jen tím, že hýbete volantem, nemůžete auto přinutit, aby se pohnulo.
Stejným způsobem, když Kundaliní stoupá, stoupá spontánně a prochází těmito šesti centry. Tehdy také otevírá Višudhi, a když
se z ní vynoří, v tu chvíli se jazyk malinko vtáhne dovnitř, jen tak, aby se proudění udrželo. Tato reakce se nazývá „khečarí“. Jsou-li
lidé ve velmi hluboké meditaci, ti kteří v meditaci dosáhli velkých výšin, najednou zjišťují, že se dostávají do stavu khečarí, nebo
to nazýváme mudrou, a v tomto stavu jako by z vašeho patra začal stékat nějaký nektar. Jestliže pohnete jazykem takto nahoru,
ucítíte z jazyka vycházet chlad. Zkuste si to. Toto nemusíte dělat, když jste v hlubokém meditativním stavu. Jazyk se začne
pomalu ochlazovat, jak se automaticky dostáváte do stavu khečarí. Co se týká dnešních sahadžajogínů, je jich velmi málo, kdo to
skutečně takto cítí. Důvodem je, že nemeditujete. Také nevěnujeme pozornost své realizaci. Velmi mnoho o ní mluvíme, zvlášť
na Západě o ní více diskutujeme, než abychom s tím něco dělali.
Musíme meditovat každý den, tak jako si umýváme ruce nebo si čistíme zuby, musíme meditovat ráno a také večer musíme
meditovat. Musíme meditovat v obou těchto časech, jinak nemůžeme stoupat, nemůžeme růst. Jen tím, že si budete myslet:
„Jsme realizované duše,“ se jimi nestanete. Toto čištění se musí dělat každý den, každý den hodinu. A proto ty zážitky, které se
popisují, nejsou někdy v Sahadža józe cítit a lidé se ptají: „Matko, jak to, že necítíme khečarí?“ Protože vaše pozornost také není,
kde by měla být. Musíme se tedy pokusit meditovat takovým způsobem, abyste Kundaliní Její práci usnadnili. Čakry jsou
vyčištěny a nakonec jste ve stavu meditace. Není to o tom, jak se dostat do meditace, ale o tom, jak být v meditaci neustále. Víte,
že když Kundaliní dojde do Ádžňá čakry a otevře ji, můžete být v bezmyšlenkovém vědomí, potom nemyslíte - myšlení se prostě
zastaví. Všechno pozorujete, jen pozorujete, ale nejste vtaženi do toho, co pozorujete, jen pozorujete a to pozorování samo vám
umožní, že rostete uvnitř. Vezměte si strom, který je ve zmatku nebo během zemětřesení - neporoste. Když zemětřesení skončí,
vše se ztiší, vše je klidné, pouze pak může strom růst. Stejně tak se náš růst může uskutečnit pouze, pokud v sobě máme mír.
Takže aby Kundaliní rostla do šířky a stoupala výš a výš, musíme mít nejprve mír uvnitř sebe, což je však možné, jen jste-li
skutečně v míru s ostatními. Jestliže nedokážete být v míru s ostatními, kteří jsou v Sahadža józe, kteří jsou v kolektivu, jestliže
jste ve zmatku, pak Kundaliní nemůže nikdy stoupat. Proto je kolektivita tak důležitá. Bez kolektivity se Višudhi nemůže otevřít a
bez kolektivity nemůžete duchovně růst. Je to růst spirituality a říká se, že Strom života je vzhůru nohama s kořeny v mozku, a
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Kundaliní musí zavlažovat mozek, jako zavlažujeme kořeny. Pak začne růst dolů a díky tomu se začínáte rozrůstat. Když se
začínáte rozrůstat, dotýkáte se hlubin svého božství. Jakmile se dotknete hlubin svého božství, začnete to vypracovávat takovým
způsobem, že lidé poznají, že jste jogidží, lidé vyšší úrovně, a že máte něco velkolepého. Není to o tom, kolikrát něco přečtete,
není to o tom, kolikrát mluvíte o Sahadža józe, dokonce ani o tom, kolikrát recitujete mantry, ale kolikrát od srdce cítíte čisté přání
stoupat. Jestliže vás toto čisté přání zasáhne, pak první a poslední věc, kterou uděláte, bude meditovat - nemůžete bez toho být.
A i když zkusíte nemeditovat, nevydržíte bez toho. Pokud půjdete spát, aniž jste meditovali, pomyslíte si: „Ach, já jsem
nemeditoval,“ - nikoli z pocitu viny, ale: „Něco jsem opomenul, něco mi schází.“ To by se mělo stát. Tuto sílu Gaurí je tedy třeba
respektovat, protože je naší Matkou, je naší individuální Matkou. Dala nám druhé narození. Je tou, která o nás ví vše. Je tak
jemná, tak laskavá. Jak pomalu stoupá, nedělá nám žádné potíže, bere na sebe všechny obtíže při pronikání těmito centry a dává
nám toto druhé narození. Protože rozumí všemu, zná všechno, všechno organizuje, projeví všechnu tu krásu, kterou jste. Jakmile
začnete rozvíjet tu krásu svého nitra, budete překvapeni, jak jste silní. Že všechny tyto záležitosti mají stejnou povahu, je pravda,
kterou odhalíte. Je stejná jako krása, je stejná jako radost. Není třeba si myslet, že radost je oddělená, že pravda je odlišná, krása
je odlišná. Protože ještě nejsme v tom bodě, zatím vnímáme jen jeden aspekt, ale jakmile dosáhneme toho bodu, pak se celá
záležitost zdá být jedním. Neexistuje vůbec žádná odlišnost. Všechno je jediné. Mnoho plošek diamantu, ale je to jeden diamant.
A ten diamant je vaše Já, váš Duch. Dnešek je tedy skutečně velký den, musíme poděkovat naší Matce, naší Kundaliní, Gaurí, že
nám dává realizaci, a musíme vědět, že Ji máme probouzet v každý čas, v každé době Ji máme rozšiřovat a v každé době Ji
uctívat, abychom svoji realizaci stále udržovali nedotčenou, udržovali svůj vzestup nedotčený. Je to tento vzestup, kterým budou
transformovány všechny lidské bytosti. Musíte se k Ní tedy modlit, aby nás udržela čisté, učinila nás čistými. Ona vás pročistí,
Její práce je očistit vaše čakry, proto: „Prosíme, vyčisti nás, vyčisti naše srdce, naši mysl, vyčisti všechno. A konečně - udržuj
naše spojení trvalé a stálé, abychom cítili tu krásnou sílu Boží lásky, jak proudí skrze nás.“ Pro toto uděláte všechno, co je třeba.
Budete velmi mnoho v kolektivu, obětujete cokoli a také se pokusíte být velice rozumní, budete se snažit rozšiřovat Sahadža
jógu, protože když rozšíříte Sahadža jógu jako strom, pak hloubka poroste také. Ale musí se to udělat se stejnou krásou jako
probuzení Kundaliní. Ona vás netrápila, nedělala vám žádné problémy, takže z toho je třeba se naučit, že se musíme chovat tak,
jako Kundaliní, která je tak jemná, tak sladká, tak laskavá, tak účinná a dává našemu životu smysl.
Završuje smysl našeho života, zcela naplňuje naše přání a přivádí nás k bodu, kdy začínáme vidět celou věc, celý vesmír, jako
jedno, všechny lidské bytosti jako jedno. Dává nám kolektivní vědomí. Všechnu tuto práci dělá Kundaliní sama. Ovšem, pokud
nejde do žádné čakry a neprobudí žádné božstvo, pak ani nemůžeme mít takové plody těchto čaker, jako kdyby byly probuzeny.
Takže je to všechno Její práce, Její vzestup, Její pochopení a moudrost, co nám dává ten nádherný stav, kdy se nazýváme jogíny.
Všechny bych vás tedy požádala, abyste své Kundaliní věnovali pozornost, snažili se Ji neustále zvedat a snažili se získávat
vibrace. Dbejte také na to, abyste nejen dali do pořádku své vibrace, ale také změnili svůj postoj k druhým. Nekritizujte druhé,
neříkejte nic o tom, jak jsou špatní, jenom vnímejte, jak jsou dobří a čeho dobrého jsou schopni. Ona je panna, a přesto tak
moudrá. Stejně tak i my musíme být velmi moudří, velice rozumní. Nemůžeme si teď dovolit plýtvat časem, protože musíme
zachránit celý svět, je to naše odpovědnost. Pokud nevypracujeme ani své vlastní čakry, nemůžeme nikomu pomoci. Především
tedy musíme vypracovat vlastní čakry a pak můžeme pomoci celému světu. Není to jako v nějaké sektě nebo organizaci, kde jen
řeknete: „Patřím k této sektě nebo k této organizaci, tak je vše v pořádku, Bůh mě zachrání.“ Toto Sahadža jóga neslibuje.
Neexistuje nic jako vstupenka do nebe. Musí se to vypracovat. Musíte to vypracovat, vypracovat to s plným pochopením toho, co
je Kundaliní a jak funguje.
Nechť vám Bůh žehná.
Lídři Mi musí omýt ruce. Budeme potřebovat čtrnáct žen, nikoli sedm či šest, ale alespoň osm vdaných žen, jestli se vám to
podaří. Kolik vdaných žen tu je? Ona pro vás musí namalovat linku, pak začneme. Nejprve by to mělo jít takto, protože tam
musíme udělat linku ... Šrí Mátadží, máme zazpívat „Hansata Álí“? Já myslím - zazpívejte jednu, jednu mezitím, protože ona ještě
zdobí chodidlo. Zazpívejme tuto, „Ádi Ma - Ádi Ma“. Tak se do toho dejme. Z Mé kabelky jen dejte ... Co jiného... Bůh vám žehnej.
Opačně, myslím. Dobře? Je to v pořádku. Přečtete jim horoskop? Musí se vyčistit ... Děvčata to mohou umýt čistým ... Čte se
horoskop „Dharmasthána.“ „Dhjánakáraka“ - znamená, že vám dává vědění, vědění na úrovni centrálního nervového systému a
také na mentální úrovni. Odlišné množství - kvantum: „anša“, Znamená také „část“, to je kvantum. A také je to úplné. Říkají, že
jsou „anša“ Avatára. To znamená, že je částí Mne. V Mém případě je to ale všechno završeno. Myslím, že je to skutečně
fantastické ... Je to jako cyklus. Pátý, pátý - den Sahasráry. V to doufám. Já jsem se také narodila ve středu! „Masy“ - patří tam
určitě. Poslední kousek, mohli byste přečíst toto ... Ano, pokračujte, pokračujte. Niškalanka - Kalki. Niškalanka. Niškalankára. Je
to inkarnace Niškalanky. Budete to muset okopírovat. Možná bude lepší, když každý bude mít vlastní kopii. Kdykoli to budou
potřebovat, mohou si to přečíst.
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Kvůli vzdálenostem a také kvůli tomu, že v Melbourne jsme ášram dlouho neměli, tu ještě kolektivita není řádně utkaná. Takže si
myslím, že dnes je nejlepší, abychom uctili Virátu. Můžeme říci, že Viráta je prapůvodní Otec. On je ten, který v našem mozku
jedná v zájmu naší kolektivity. Jak Kundaliní stoupá, nakonec pronikne fontanelní oblastí. Než do této oblasti vstoupí, vstoupí do
Sahasráry. Sahasrára je oblast, která je obklopena tisíci nervy. Lékaři tuto oblast nazývají limbická oblast. Tisíc nervů je
propojeno s 16 důležitými nervy Višuddhi. Proto se říká, že Šrí Krišna měl šestnáct tisíc manželek, to znamená, že měl všechny
své síly jako své ženy a já mám všechny Své síly jako Své děti. Když rosteme ve svém vzestupu, v dhjáně, musíme vejít do
Sahasráry. Kdyby Sahasrára nebyla otevřena, nemohli bychom dělat tyto hromadné realizace. Jak je to propojeno, kolektivita je
tak propojena s dnešní Sahadža jógou. Předtím byla otevřena pouze Ádžňa čakra. Ale jakmile dosáhne Sahasráry, osvítí všechny
nervy a ty začnou vypadat jako tiché plameny, nádherně vybarvené všemi odstíny. Pohled na tyto plameny je tak konejšivý a
nádherný, že není pro lidské oči na celém světě pro dívání nic lepšího. Takže když byla otevřena Sahasrára, kterou dnes slavíme
při púdži, jak víte, v Římě, před tímto otevřením byla důležitá kolektivita. To znamená, že jsem musela mít pozornost na
kolektivitě. Musela jsem poznat lidi, jejich různé problémy, permutace a kombinace, kterými všichni trpěli. Všechny se dají
shrnout do sedmi hlavních bodů, můžeme říci, ale všechny jsou rozděleny na 21 - jedny jsou nalevo, jedny napravo a jedny ve
středu. Takže dohromady máme dvacet jedna skutečných problémů, základních problémů v našem nitru, které musíme vyřešit.
Na začátku Sahadža jógy jsem zkoušela jen léčit tělesné problémy lidí, jejich duševní problémy, jejich rodinné problémy, finanční
problémy. Různé typy problémů byly vyřešeny v Sahadža józe, ale také jsme měli mezitím velké problémy. Jak víte, když se
dostali na úroveň Ádžni, začali přebírat vliv nad celou atmosférou nějakým typem oprávnění, které ale není od Boha. Důsledkem
toho hodně lidí u Ádžni odpadlo, ale ti, kteří dosáhli Sahasráry, musí pochopit, že kolektivita je základ našeho vzestupu. Jestliže
nejste kolektivní, jestliže nechodíte do centra, jestliže se nesetkáváte, pak jste jako nehet odstřihnutý z prstu a Božské s vámi
nemá nic do činění. Jste odděleni od stromu jako květy, které z něj spadly. Mohou nepochybně chvíli existovat, ale po nějaké
době zvadnou a je po nich. Takže je důležité, abyste všichni pochopili, že pokud není kolektivita v Sahadža józe upevněna,
Sahadža jóga zanikne. Pojedu teď do Ameriky, kde by měla kolektivita být maximální, ale není tomu tak. V americké kolektivitě je
tolik problémů, ale přesto bych řekla, že si uvědomují, že musí být velmi kolektivní. Problémem je malý počet lidí, kteří dělají
Sahadža jógu, ale mezi sebou tuto zodpovědnost chápou. Všichni velmi tvrdě pracují. Rozšiřují Sahadža jógu. Teď mají časopis
Cool Breeze, se kterým tam začali. Dělají v Americe tolik aktivit, že je to v tak malém počtu lidí úžasné, jak všechny ty věci
zvládají. A dělají to nádherně. Cítí se společně spojeni, jsou od sebe tak daleko, z Honolulu do New Yorku je to velká vzdálenost.
Ale je tu tolik porozumění, tolik lásky, tolik zodpovědnosti. Protože je jich málo, cítí obrovskou zodpovědnost. Cítí, že musí být
absolutně kolektivní. Vůbec nemají žádné skupinky. I pokud někdo udělá chybu, nebo něco, nikdy o tom s nikým kromě Mě
nemluví. Nikdy o sobě nediskutují, nikdy o druhých nemluví špatně. Nikdy nevytvářejí oddělené skupinky. Děti venku, které...
...sem mohou přijít. Je tu dost místa. Můžete se trochu posunout? Udělejte pro ně u vás místo. Pojďte. Děti mohou sedět vpředu.
Nezaberou moc místa. Děti vám mohou sedět na klíně. Můžete se posunout? Můžete udělat mezeru. Toto je otázka kolektivity.
Doveďte sem děti. Všechny děti mohou přijít. Mohou mi pomoci s púdžou. Umí moc dobře pomáhat. Ano, pojďte. Chudáci děti
neměly přístup. Dovedete si to představit? Posaďte se. Posaďte se. Pojďte, pojďte sem. Místo se může vytvořit spontánně.
Potřebujeme jen velké srdce. Kdo je teď venku? ...jsou tam malé děti? Pojďte. Myslím, že kdybyste se mohli posadit trochu do
menšího jogínského sedu, mohou sem přijít další lidé. ... otevřete okno, to je také důležité, Ano, je tu místo. Když tu jsou tři
kamery, jak by tu mohlo být místo? Myslím, že jedna kamera by mohla být tam a všichni se mohou posadit dovnitř. V pořádku.
Všichni byste měli sedět s jedním kolenem takto, aby tu bylo více místa. Jako sedí Baba Mama. S jedním kolenem nahoru. Takto
bude vše v pořádku. Dejte to Čaji do klína. Neroztahujte se, trochu si stáhněte nohu nahoru. Jednu rovně, druhou takto. Je to i
jednodušší takto sedět. Je to tak jednodušší. Toto je smysl kolektivity. V malé hale - na tom nezáleží - jsme všichni společně, a
jak všechny dostaneme dovnitř - protože se nemůžete těšit, pokud nebudete všichni spolu. Musíte být potichu, ano děti? Všichni.
Jinak půjdete zase ven. A teď se podívejme, jak nechápeme, co je kolektivita. Je tu velmi praktické, pragmatické porozumění.
Zaprvé musíme vědět, že bez kolektivity nemůžeme existovat. Jako musí být tělo ve spojení s mozkem, stejně tak bez kolektivity
nemůže existovat Sahadža jóga. Jakmile toto pochopíte, pak to musíte vypracovat, aby byla kolektivita naprosto upevněna uvnitř
i vně. Je to více o upevnění ve vašem nitru než vnějším upevnění. Vše, co je ve vašem nitru, se projevuje i navenek. Jak to v sobě
upevníme? Především musíme pochopit, že teď spolu máme příbuzenské vztahy. Džanéšvara řekl: "Teči sojarik hoti" - budou
vašimi příbuznými. Kdo to tam pláče? V pořádku, vezměte ji ven. Nechte ji jít. Stýská se jí po matce. Takže zaprvé musíme ve
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svém nitru pomocí introspekce vidět, co děláme proti kolektivitě v myšlenkách. Jak funguje naše mysl. Nevím, co přijde člověku
na mysl jako první věc o druhém člověku, ale první věc by měla být, že toto jsou vaši skuteční příbuzní. Nikdo jiný váš příbuzný
není. Tyto děti jsou vašimi dětmi. Tito muži jsou vašimi bratry. Tyto ženy jsou vašimi sestrami. Jsme jedna velká rodina. Jsme
nedílnou součástí celku. Tato ruka nemůže udeřit druhou ruku. Díky Bohu, že ta ruka nemyslí, jinak by lidské bytosti mohly začít o
druhé ruce smýšlet špatně. Ale nedělají to. Jsou totiž spojeny s činností jednoho mozku. Takže nejdůležitější věcí, kterou
musíme pochopit je to, že se nemáme snažit vidět chyby druhých lidí, ale jejich dobrotu. Toto vám opravdu pomůže nejvíc. Jako
v Indii - nevím, možná je to tu stejné, jestliže se s vámi seznámí, okamžitě budou vědět, jakou práci z vás mohou dostat. Jestliže
je někdo bratr ministra, okamžitě za ním půjdou: "Uděláš pro mě to a to?" Pak někdo řekne: "Já jsem ten a ten..." Okamžitě si lidé
začnou myslet: "Co by pro mě ten člověk mohl udělat?" Stejným způsobem můžete jít trochu dál v jazyce Sahadža jógy. Jakmile
se s někým poznáte, neměli byste přemýšlet o tom, jaký s ním uzavřít obchod. Viděla jsem, že jakmile má někdo peníze, lidé se
ho chytnou: "Pojďme společně podnikat!" - dokonce i v Sahadža józe. Nebo když je tu něco podobného, okamžitě začnou toho
člověka zaměstnávat pro svůj prospěch. Právě naopak - to, co musíte udělat, jakmile se s někým seznámíte je, že si máte
uvědomit, jaká dobrota je v tom člověku - jak mohu tuto dobrotu vstřebat i já? Protože tu jsme, abychom se obohacovali
duchovně. Nejdůležitější ze všeho je: "Co mám udělat pro to, abych měl tolik dobroty v sobě i já?" Takže budete vyhledávat
dobrotu druhých lidí, místo abyste vyhledávali jejich špatné vlastnosti. Protože špatné vlastnosti vám žádnou výživu nedají.
Jestliže má někdo špatné vlastnosti, je zbytečné, abyste o nich přemýšleli, protože jakmile o nich začnete přemýšlet, vůbec je
nijak nezlepšíte, protože je to problém někoho jiného. Nejlepší je se na druhé dívat s obdivem a porozuměním, s láskou, že je
jeden z nás a co mohu použít já? Když mám ruku, nemusím myslet, protože jsme takto naprogramováni. Jestliže mám něco
podržet, automaticky použiji ruku, ne nohy. Vím, že to udělají mé ruce. Když mám jít, nepůjdu po rukou, protože vím, že chodit
musí mé nohy. Stejně tak musíte vědět, který sahadžajogín vám pomůže vás vyživovat. Okamžitě se vaše mysl vyjasní. Viděla
jsem jednoho chlapce na Novém Zélandu, který málem zemřel a když se vrátil zpět, zjistila jsem, že postoj druhých k němu nebyl
tak vlídný, jak by měl být. Ale toto je nejlepší šance, kdy můžete vidět, jak umíte používat svůj soucit. Mluvíme o soucitu, ale
podívejme se, jak jej používáme. Když tomu chlapci bylo tak špatně, naopak, všichni k němu byli tvrdí, měli o něm poznámky,
dělali takové věci. Musíme mít soucit, Matka řekla, že musíme mít soucit, tak kde teď je náš soucit, na stěnách? Kde používáme
svůj soucit? Kde používáme svůj soucit? Sahadža jógu musíme používat, není to o tom, že sedíme stále s Mou fotografií, není to
o tom. Znamená to, že používáte svůj soucit, používáte jej. Pak používáte lásku. Jak používáte lásku k druhým? Jestliže někoho
milujete, co děláte? Snažíte se toho člověka potěšit. Malé věci dokážou udělat druhým velkou radost. Vím, že se snažíte dělat
velkou radost Mně, dáváte mi dárky, vyhledáváte věci, které jsou pro Mě dobré, málem se přetrhnete, abyste mi koupili květiny,
děláte nádherné věci pro Mou potěchu. Jsem ohromně potěšená, musím říct. Budu ale více potěšená, mnohem více se budu
těšit, pokud pochopíte kolektivitu a budete se snažit dělat radost jeden druhému. Takový člověk mi dělá tu největší radost. Vaše
pozornost by měla být více na tom, jak potěšit druhé. Jakmile se rozhodnete, že budete dělat radost druhým, váš jazyk se změní.
Bude mnohem líbeznější. Jazyk, který byl ostrý jako břitva, se stane sladkým jako med. Budete mluvit málo, ale skutečně sladce
ke druhým, a druzí se tím budou těšit. Kde používáte svou lásku? Zeptejte se: "Kde používám svou lásku? Co miluji?" Žijeme,
milujeme svůj dům, milujeme své fotky, naši výzdobu, vše. Používám ale svou lásku ke své ženě nebo ke svému muži? K druhým
sahadžajogínům? V sahadž kultuře musíme používat soucit a lásku, a za třetí musíme používat trpělivost. Vím, že některé děti
jsou možná trochu více nezbedné, jiné méně. Někteří lidé jsou moc upovídaní, někdy Mě z nich taky bolí hlava, pořád mluví a
mluví - tak mnoho! Někdy si říkám, že je to dobré, protože má ústa si mohou odpočinout, tak se na to taky dá dívat. Jinak můžete
vypnout svou mysl, ať si mluví, ať dělá, co chce. Jakmile skončí a unaví se, už vás nebude otravovat a zároveň se bude člověk
cítit velmi spokojený, protože někdo jeho žvanění vyslechl. Takže trpělivost je potřeba. Trpělivost je potřeba v takové míře, aby
ostatní vaši trpělivost viděli. Včera jsem například seděla, myslím si, tři hodiny a třásla si pravicí s nejrůznějšími lidmi s různými
typy problémů. A poslední člověk, co přišel, řekl: "Když se dívám na Tvou trpělivost, rozvíjím si svou vlastní." Láska vám dává
trpělivost. Tato láska vás vyživuje. Říkám vám, že je to úplně pragmatická metoda, nezmínila jsem se o tom, že máte důvěřovat
Bohu, říkám vám jen, ať důvěřujete sami sobě, úplně pragmaticky, protože teď mluvíme o vašem mozku. Teď jsme mluvili o tom,
že máme všem odpustit, ale neděláme to. Malé, malicherné věci si pamatujeme jako šílenci. Slyšela jsem, že had má tuto
schopnost pamatovat si, jestliže mu někdo ublížil. Zjistila jsem, že lidé mají stejnou vlastnost. Cokoliv, co se stalo před 13 lety,
15 lety, všechno si pamatují, úplně a naprosto vše, cokoliv co je zranilo. Ale to, jak zranili druhé, to si nepamatují. Jak byli zlí k
ostatním, to si nepamatují. Protože lidská mysl má ego, které může pořád dokola zraňovat a nic necítí. A superego, které pořád
přijímá vše, co jej zraňuje, a pořád si na to stěžuje. Takže je na vás, abyste si uvědomili, že vy jste ti, kteří rozbíjejí kolektivitu.
Především jsme tady měli hrozné lídry, a proto byla naše kolektivita velmi slabá, ale teď získáváme střízlivější lidi, lepší lidi. Také
přemýšlím, že pro Melbourne zařídím nějakého staršího lídra, protože si myslím, že Greg už má příliš zodpovědnosti. Přemýšlela



jsem o Henshawovi - lídr Melbourne do r.2000 - požádala jsem jej o to a on souhlasil. Takže teď budeme mít někoho v ášrámu -
je to člověk v důchodu, bude se o vás starat. Udělá vše, co je možné, aby se postaral o kolektivitu v Melbourne. Ale musíte vědět,
že jsem s vámi spojena skrze vašeho lídra. To neznamená, že se nemůžete se Mnou spojit. Jako například je tu špendlík, a vy mě
tím špendlíkem píchnete, okamžitě se Moje ruka odtáhne - znamená to, že je tu reflexní reakce. Většinou je vše hlášeno mozku.
Stejně tak vše by mělo být hlášeno mozku, ale pokud si od úplného začátku zvyknete kritizovat svého lídra, pak je to velice
obtížné jak pro vašeho lídra, tak pro vás. Za prvé - neměli byste kritizovat. Nepoužívejte svůj mozek pro kritiku, na Západě je už
kritiky příliš. Jsou nyní nové způsoby kritiky, veškeré umění je kvůli kritikům v troskách. Umělci se bojí ukazovat své malby, bojí
se ukázat svou tvorbu, protože se dostanou pod palbu kritiky. Jediné, co zůstalo, jsou kritici. A kritici teď kritizují kritiky a to je
všechno. Není tu žádná tvořivost, nic. Takže si všeho zkuste vážit. Děti vyrábějí obrázky a malují. Je velmi legrační, když někdy
malují Mé obličeje nejen děti, ale i dospělí. To nevadí, cením si toho. Je to velmi dobré, báječné a moc milé, povzbuzujete tak tu
osobu. Takže kritizování ze své mysli vypusťte, začněte používat chválu. Chválit děti druhých lidí, chválit druhé lidi je velice
důležité. To ale neznamená, že budete chválit všechny ostatní a doma týrat svou vlastní ženu nebo muže, to je také
nerovnováha. Vaší první zodpovědností je vaše rodina. Ale važte si i ostatních. Toto přijde, až na nikoho nebudete žárlit. Nevím,
odkud se ta žárlivost bere, takže tuto kvalitu žárlivosti neznám, nevím, proč existuje. Pokud cítíte žárlivost, musíte ji nasměrovat
ke správnému účelu. Správným účelem je, že byste měli žárlit na člověka, který je duchovně výše než vy a používat svou žárlivost
tak, abyste se stali lepšími. Jestliže je žárlivost soupeření, soupeřte s druhými v tom, kdo má více soucitu, více lásky, kdo se umí
více obětovat, kdo je víc trpělivý. Pak se soupeření stane zdravým soupeřením a kolektivita bude velmi dobře vyživována. Zkuste
cítit, že vy všichni jste nedílnou součástí jedné osobnosti. Pokuste se to pochopit a používat. To vám hodně pomůže. Malé věci,
jako koupit někomu malý dárek. Vidíte něco a řeknete si: "To se bude moc hodit tomu a tomu." Oficiálně jsme se rozhodli, že by
muži neměli dávat dárky ženám a ženy by neměly dávat dárky mužům. Ale pokud je to vaše sestra, rakhi sestra, můžete jí dát
dárek a rakhi sestra svému bratru, ale jinak ne. Viděla jsem, že to způsobuje problémy. To ale neznamená, že nenávidíte ženy
nebo muže. Ale musí se udržovat čistý odstup. Dokud nejste úplně nevinní, je lepší si zachovávat odstup. Používejte čistotu a
toto používání čistoty znamená, že se pokoušíte upevnit si pocity nevinnosti vůči ostatním. Vše přichází v nevinnosti, v
nevinnosti přichází vše. Jestliže jste nevinní, pak se okamžitě stanete velmi dobrým sahadžajogínem. Ale má to tolik podob.
Jednou tu byla jedna dívka a prala se, aby získala nějakou sladkost, když rozdávali prasad. Dala jsem jí jeden malý talíř a řekla:
"Rozdávej." Okamžitě zapomněla na to, co chtěla, začala rozdávat prasad velmi líbezným způsobem svýma ručkama dávala
každému velmi mile prasad. Takže toto musíte cvičit už od dětství, musíte svým dětem říct: "Dobře, budeme teď rozdávat toto
lidem, běž a dej lidem na čelo kumkum." Možná to nebudou dělat dobře, ale to nevadí. Naučí se seznamovat s lidmi, jak s nimi
mluvit, jak s nimi být. Nejhorším nepřítelem kolektivity je agresivita. Někteří lidé jsou od základu agresivní. Jejich styl mluvy je
extrémně agresivní. Říkají věci agresivně. Může to být kvůli čemukoliv, možná jsou více vzdělaní, možná jsou z agresivní rodiny,
možná mají nějaký druh komplexu nadřazenosti, nebo komplex méněcennosti nebo mají pocit nejistoty nebo jsou posedlí. Snaží
se ovládat druhé a ukázat svou sílu směrem k nadřazeným lidem. Možná jsou podřízení, to není nezbytné, ale chovají se tak a to
by nemělo být. Musíte používat svou pokoru, pokuste se být pokorní. Byl jeden takový vtip: Jeden muž jde po schodech a druhý
po nich schází. Ten, který jde nahoru, říká: "Prosím, uhněte." Ten druhý povídá: "Já hlupákům neuhýbám." A ten, co jde nahoru,
povídá: "Já ano." A uhnul. Tak funguje pokora. Musíte být ve vztahu k ostatním pokorní. Angličtina je po vnější stránce velice
pokorná, jako že musíte říct "prosím," musíte desetkrát poděkovat, prosím, prosím, prosím, děkuji, děkuji, děkuji, ale není to od
srdce. Pokud někdo nepoděkuje, málem si koleduje o výprask. "Proč jsi mi nepoděkoval?" To není pokora. Pokora znamená, že
na druhé vůbec neútočíte, a pokud jsou druzí agresivní, přijmete to jako dětinské chování. Jako hloupost. Jako pitomost, která
nemá smysl. Protože jste tak mocní, že to unesete. Toto je pokora, kterou musíte používat a pokud máte všechny tyto kvality,
budete velmi překvapeni, že ztratíte své sobectví. Vaše sobectví začne odpadávat, protože sobectví je tak škaredé. To si začnete
brzy uvědomovat, jakmile začnete být štědří. Takže používejte svou štědrost. Všichni jste ochotni kvůli Mně utratit spousty
peněz, chcete Mi dávat dárky - už jsem to zastavila, že individuálně Mi nemůžete dárky nebo cokoliv dávat, ale štědrost je
všeobecný pojem. Štědrost laskavosti, štědrost soucitu, štědrost trpělivosti, štědrost s hmotnými věcmi. Vidím něco a okamžitě
si uvědomím: "Toto bych měla vzít, protože to můžu dát té ženě nebo tomu muži. Mohu to dát za tímto účelem. Mohu to dát této
organizaci. Na tuto práci, kterou děláme." Okamžitě Mě to napadne. Budete překvapeni, ale když jsem na trhu a mám žízeň, ani si
nevzpomenu, že bych měla jít a koupit si pro sebe něco k pití, ani Mne to nenapadne. Dokonce jsem ani jednou za svůj život
neotevřela lednici, ale kvůli ostatním bych udělala první poslední, vařím pro ně, ale řekněme, že jsem doma a není tu kuchař, pro
sebe neuvařím, to je v pořádku. Jestli nikdo není doma a není tu můj muž, nebudu dva - tři dny jíst a pak si služebnictvo stěžuje
Mému manželovi a až pak si vzpomenu, že jsem vlastně nic nejedla. Nevěděla jsem to. Pokud jím, tak jen proto, že tu je, tak s
ním musím jíst. Nikdy jsem nepila čaj, ale protože ho má moc rád, začala jsem a pokračuji, abych se toho nevzdala. Pak to bude



těžké. Je to jen o tom, že se přizpůsobíte ostatním, není to obtížné. Pár věcí, co má někdo rád, byste měli dělat. Neuškodí vám,
když se pokusíte ostatním udělat radost. Ale není to jen úkol pro manželku, dokonce i manžel musí něco udělat, co potěší jeho
ženu. Není to jen mezi manželem a manželkou, je to i mezi dětmi a vámi, v celé sahadž rodině by to mělo být o tom, že se
přizpůsobíte. Takže cvičte svou schopnost se přizpůsobit, tak jako nastavujete své fotoaparáty. Jestli fotoaparát nenastavíte,
nebudete mít správný obraz. Stejně tak dokud se nenastavíte pro celkovou atmosféru nebo člověka, nebudete mít skutečný
obraz a začnete s tím bojovat. Boj se musí odehrávat ve vašem nitru. Je to opravdu dlouhý, dlouhý příběh, - podle toho, co znám
lidi a problémy kolektivu. Některé problémy se už řeší a z toho mám radost. Lidé se už nezamilovávají, chci říct, nepadají a
nemají pak na hlavě bouli. Je to lepší, berou to s nadhledem, promyslí to a vezmou si člověka, ne proto, aby se zamilovali, ale pro
manželství samotné. Odehrává se něco velkolepého, protože to vám dá očištění mysli a mysl, která už neřeší nesmyslné věci.
Takže jak jsem řekla, používejte všechny tyto věci a vaše kolektivita bude nádherná a nejlepší věc je společně meditovat. V Dillí
jsme začali ášram a každé ráno zjišťuji, že tam přicházejí lidé, sedí spolu v meditaci, je to jako chrám, jako kostel. Přicházejí tam
a tolik z nich tam sedí a společně medituje. Společná meditace je nejlepší způsob, jak ucítit kolektivitu. Můžete samozřejmě
meditovat doma, čistit se také do hloubky, ale také musíte meditovat společně. Když společně meditujete, pak ta síla, kterou
máte, bude posilovat ostatní a síla celé kolektivity se o hodně zlepší. Společná meditace je velmi důležitá. Každý musí pochopit,
že kdykoliv máte čas, například ráno, půjdeme do ášramu a budeme meditovat. Řekněme, v neděli ráno - prostě půjdeme do
ášramu meditovat. Přijdete jen na meditaci. Zameditujete si a půjdete. Protože v tomto ášramu bydlím, jsem tu, takže opusťte
své domovy a přijďte sem meditovat. Meditace vám hodně pomůže. Kdekoliv jste spolu, jsem tam s vámi. Když jste ale od sebe
vzdáleni, nejsem s vámi ani Já. Pouze při obtížích, - když jste na místech, kde nejsem, kde si myslíte, že tam nejsem - jsem tam.
Ale pokud se dobrovolně straníte kolektivity, nejsem s vámi. Takže pokuste se pěstovat kolektivitu, jinak nemůžete jít do hloubky.
Do vlastní hloubky. Nemůžete se jinak stát velkým sahadžajogínem. Nebude možné vás nazvat sahadžajogínem. Jen ti, kteří
mají smysl pro kolektiv, se jimi mohou stát. Takže máme před sebou v Melbourne tolik lidí a když stoupá kvantita, kvalita by
neměla klesat. A kvalita kolektivity musí být) velmi silná. Tím, že máme velmi silné vazby. Líbí se mi, když někoho chválíte. Viděla
jsem, že kdykoliv někde jsem, lidé mluví pouze o negativních lidech, nikdo nemluví o pozitivních lidech. Takže o nich nevím.
Znám většinou jen ty, kteří jsou negativní. Ráda bych znala ty, kteří jsou pozitivní, kteří jsou skvělí, kteří dělají dobré věci a na
negativní zapomeňte, ti stejně odpadnou. Takže nejlepší je mluvit o lidech, kteří jsou pozitivní, kteří odvádějí dobrou práci, kteří
jsou skutečnými sahadžajogíny. Žehnám vám všem v Melbourne, abyste měli nádhernou kolektivitu, abyste se sebou těšili, aby
každé setkání pro vás bylo svátkem a aby bylo potěšením. Nechť vám Bůh žehná. Takže dnes musíme uctívat Virátu. Není nikým
jiným než Akbarem, který je Šrí Krišnou, který se stává Virátou. Takže můžeme začít písničkou o Ganéšovi a pak můžeme omývat
Má chodidla a zpívat písně o Krišnovi. Máte písničky? Máme všechny Vithala písně, v Maháráštře můžete koupit všechny písně o
Vithala. Nejdříve zazpívejte Ganéša Stuti a pak omyjte chodidla. Pak můžete zpívat. Ať jdou teď děti omývat Má chodidla, ano?
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Dnes tu jste, abyste uctili svého gurua. V Indii je běžné, že musíte uctívat svého gurua a že guru má plnou kontrolu nad svými
žáky. Guru princip je velice přísný a tato přísnost způsobila, že mnoho lidí se neumělo přizpůsobit ideálu žáka. V minulosti musel
být guru absolutní autoritou a byl to guru, kdo rozhodoval o tom, kdo bude jeho žákem. A člověk musel projít velkým tapasja,
vykonat velká pokání, aby se vůbec mohl stát žákem. Tyto útrapy byly jediným ukazatelem, kterým se guru řídil. Guruové vždy
bydleli v džungli a měli ve zvyku vybírat si jen velmi málo žáků a ti pak museli chodit žebrat o jídlo po okolních vesnicích a
vlastnoručně pro svého gurua vařit a krmit ho. Takovéto ´guru´ způsoby v Sahadža józe nemáme. Musíme pochopit rozdíl mezi
tímto stylem guruovství a tím dnešním, že v minulosti bylo jen velmi málo lidí, kteří se mohli stát guruy, velmi málo. Těchto pár
lidí bylo vybráno také z dosti velkého počtu lidí a cítili, že jsou někým velmi mimořádným, když byli vybráni a byli připraveni
podstoupit vše, co bylo potřeba. S touto myšlenkou se stali žáky. Sahadža jóga je ale velice odlišná. Řekla bych, že je to pravý
opak. Především, vaším guruem je Matka, která trpí díky ´sándrakaruně´. Sebemenší věc, která se vám stane, mi zaplaví oči
slzami. Takže být guruem jako Matka je velmi obtížné. Současně je však i pro vás těžké dosáhnout výšky. Protože se ztrácíte,
když vás tolik miluji a v této lásce občas zapomínáte, že pokrok ve vaší bytosti je velmi pomalý. Je důležité, abyste v Sahadža
józe byli vy sami k sobě přísní. Proto jsem vám řekla, že máte být svým vlastním guruem. Lidé však neví, co to znamená. Být
vlastním guruem znamená, že musíte vést sami sebe, musíte se sebou jednat jako s žákem, sami se musíte vyvažovat. Pokud
nechápete svou zodpovědnost sahadža jogína, to že to musíte vše sami vypracovat, nemůžete postupovat moc rychle, protože
mezi guruem a žákem je jiný typ vztahu. Takže vždy vám nejdřív říkám, abyste se stali vlastním guruem. Musíte provádět hodně
introspekce a upravit své vzory. Sedím tu před vámi. Viděli jste, jaká jsem. Můžu sníst cokoliv a nemusím celé dny jíst. Vyspím se
kdekoliv anebo nemusím spát vůbec. Cestuji neúnavně dlouhé míle. Mám tuto energii, protože jsem sama také svým vlastním
guruem. Takže první věcí je, že byste měli provádět hodně introspekce. "Co se mnou není v pořádku?" Ne s ostatními. "Co je
špatného se mnou? Vyhledávám pohodlí pro své tělo? Je moje pozornost na mém těle nebo na mém duchu? Jestli ano, co
dělám?" Myslím, že nejlepší je si to napsat: "Vyspím se na trávě? Zvládnu sedět na kameni?" Musíte se postarat o to, aby toto tělo
poslouchalo. "Dokážu usnout, když chci, a dokážu bdít, kdykoliv si to přeji?" Viděla jsem, jak lidé dřímají. Důvodem není, že by byli
špatní, nebo že by neměli disciplínu, důvodem je, že jsou vnitřně unavení. Pokud jste unavení vnitřně, jste unavení pořád. V
televizi uvidíte, že lidé na Západě vždycky sedí takto. Protože jsou tak strašně unavení. Proč jsou tak moc unavení? Nepracují tak
tvrdě. Takže dělejte introspekci svého chování. Když začnete dělat introspekci sebe, budete dělat introspekci i svého okolí, svých
stylů a metod a toho, co sami sobě provádíte pod vlivem vnějších podmíněností. Na Západě jsou vnější podmíněnosti
psychologického charakteru. Indové mají jiné podmíněnosti, které jsou také docela překvapivé- měli bychom říct pro lidi ze
Západu - desetkrát si musí umývat ruce, málem si sedřou kůži a pořád se budou mýt jako šílení. Neustále musí mít při ruce
koupelnu. Musí se koupat, a když se nevykoupou, jsou nesví. Mají i jiné podmíněnosti. Nejrůznější hloupé podmíněnosti.
Nicméně podmíněnosti, které máme na Západě, jsou více psychologického charakteru, a proto nemůžete přijít na to, co je s vámi
v nepořádku. Tělesné podmíněnosti nejsou tak nebezpečné, můžete je překonat nebo zvládnout. Pokud však máte
psychologické podmíněnosti, nechápete, co je s vámi špatně. Pokud však děláte introspekci, naleznete velmi subtilní souvislosti.
Zaprvé, možná je to kvůli válkám, nevím, ale každý se tu každého bojí. Myslím, že je za tím jmenovitě Freud. Díky Freudovi se
dokonce i matka bojí svého dítěte, všechny tyto věci jsou pro Indy absolutně nepochopitelné. Vy to však velmi dobře znáte. Lidé
se nechtějí nikoho dotýkat, nikoho nechtějí obejmout. Prve, když hrávali fotbal, tak se objímali. Ale teď už se neobjímají. Jen se
takto dotknou rukama. Jednou snad budou dělat jen toto nebo něco podobného. Jsou tak vystrašení, že dokonce i děti, jak jsem
viděla, se bojí obejmout své rodiče. Nejsou tu projevy lásky. A pokud se láska neprojevuje, pak není ani v nitru a takto postupně
vysychá a vysychá. V Sahadža józe byla jedna dívenka a já pro ni měla dárek. Byla docela malá, mohlo jí být něco kolem deseti.
Tak jsem ho dala jednomu západnímu sahadža jogínovi, aby jí ho předal a řekl, že je to ode mě. "Ne, Matko. Nepředám." Řekla
jsem: "Proč?" "Ona by to pochopila špatně." Řekla jsem: "Co by pochopila špatně?" Vstoupilo to tak moc do lidských hlav. A
vytvořilo to opravdu psychologickou nejistotu ve vašem nitru. Tato nejistota působí od samého dětství, proto se jeden druhého
tak bojíte. Bojíte se i svých rodičů, svých bratrů a sester. Psychicky trpíte. Když jsem poprvé přijela do Anglie, říkali, že je to
nejistota. Řekla jsem: "Jaká nejistota? Celý svět se bojí západního světa." Tak jak to, že trpí nejistotou? Způsobili, že celý svět trpí
nejistotou. Proč jsou nejistí? Jsou nejistí vnitřně, ve své vlastní společnosti, ve své vlastní rodině, ve svých vlastních kolektivech.

http://amruta.org/?p=19826


Tolik se jeden druhého bojí. Takže první věcí je, že byste neměli mít strach. Jste sahadža jogíni, už nejste nemorální. Nemůžete
být nemorální. Pokud začnete přemýšlet o tom, že jste nemorální, a uděláte něco nemorálního, a budete se muset jít někde
zpovídat, co se vám pak stane? Jakou budete mít osobnost? Musíme to změnit tím, že změníme sami sebe. Takže mezi sahadža
jogíny by neměla být žádná nejistota, ale maryády. Musíte vědět, jak respektovat vzájemné soukromí. Zadruhé, západní mysl a je
to úplně běžné, je pod palbou kritiky. Je tu tolik kritiků, že už nezbyli žádní umělci. Jsou tu jen kritici, co kritizují jiné kritiky.
Všichni umělci už skončili. Jsou pořád kritizováni. Někdo přijde - existuje školení v kritice, neumějí hrát na žádný hudební nástroj,
neumějí zpívat, ale umějí dobře kritizovat. Takže ve vaší mysli je stále pocit, že když něco uděláte, budou vás druzí kritizovat.
Pořád je tu strach, že vás někdo bude kritizovat. Takže - "Mám to říct nebo ne?" Jako sahadža jogíni byste si neměli dělat starosti
kvůli těmto hloupým lidem, protože jsou slepí. Jestli vás chtějí kritizovat, tak ať si kritizují, co na tom záleží? Nesejde na tom.
Toto v sobě ale musíte upevnit. Zatřetí a to je ještě horší, nevím, jestli jste si toho všimli nebo ne. Nevím, jak se to dostalo do
západních myslí, že vždycky musíte vidět ten druhý břeh, dokonce i když stojíte na této straně. Abyste byli spravedliví. A nikdy
neříkáte věci, kterými jste si jistí. Třeba se někoho zeptáte: "Jak se máš?" A on na to... Vždycky... Nikdo neřekne: "Mám se úplně
skvěle, všechno je v pořádku." "Co se děje?" "Mám se skvěle, mnohokrát děkuji." Ale takto to nikdy není. Nejsou si sami sebou
jisti, neustále zpochybňují. A toto vnitřní zpochybňování vám dá osobnost, která nikdy nebude dělat pokroky. Pokrok se
nastartuje, když uděláte krok vpřed. Pevně položíte své chodidlo a pak druhý krok, jako když stoupáte na horu. Ale pokud pořád
přemýšlíte o tom, že je to jen napůl, jak můžete postupovat? Budete se pohybovat jen po dvou krocích, tak nebo tak. Toto je další
velký psychologický blok nebo řekla bych brzda vašeho pokroku. Třetí věc, kterou jste si osvojili - třetí nebo čtvrtá - je o tom, že
musíte diskutovat. Máte třeba problém, přijdete a řeknete mi: "Matko, mám tento problém." To je velmi běžné. "Mám takovýto
problém." Já na to: "Dobře, tady je řešení." A vy na to: "Ne, ne, ne. Takto se stane toto." Pak řeknete další řešení. - "Ne, ne, ne,
Matko, mohlo by se stát toto." Dobře, pak řeknete třetí řešení. - "Ne, Matko, může se stát toto." Řeknete čtvrté. - "Může se stát
tohle." Neustále se stavíte sami proti sobě. Pak vám musím říct, že to je váš problém a ne můj. Dávám vám řešení a jestli svůj
problém chcete řešit, zaujměte pozitivnější postoj. Mozek je takto... V hindi tomu říkáme ´ulti khopdi´. Stále sami sobě oponujete.
Tak jak můžete růst? Toto je další velký problém západní mysli, že se nestavíte problémům čelem a místo toho se sami se sebou
hádáte jako právník, víte. Jsou tu dva právníci - jeden jste vy a druhý je tady - a hádáte se ostošest. Jde o zdvojenou osobnost v
těle, v bytosti; nejde o jednu osobnost. Jak jsem řekla, jde o evidentně psychickou záležitost, že lidé musí jít najednou tudy, aniž
by chápali, jak je to nebezpečné. Jak se osvítí váš mozek, mělo by to zmizet. Naopak v Sahadža józe je to velice nebezpečné.
Protože něco řeknete - všichni jste sahadža jogíni jste spojeni s všepronikající silou, Vše, co řeknete, se propojí a vykoná. Je pro
vás velice nebezpečné, když si neuvědomujete, že jste realizované duše, a nepřijmete své vlastní síly. Jako například, chci říct
něco tajně, tak musím dát takto ruku a říct to, protože je to zapojeno do sítě. Ale pokud to nechám takto nezakryté a něco řeknu,
půjde to ke všem. Stejně tak vše, co sahadža jogíni říkají, nebo po čem touží nebo si přejí, slyší lidé okolo, vidíte - všude, umístili
jste je tam. Pořád vám naslouchají. Tolik dychtí po tom, aby mohli dělat vaši práci: "Dobře, takto pravíš, hotovo." Takže vše, co si
myslíte, vše, po čem toužíte, vše, co řeknete, musíte být velmi opatrní. A když - chci říct staří lidé - dobře, mají velké
podmíněnosti, mají problémy a tak dále. Ale ta generace, co tu je, většina z nich je velmi schopná se zdokonalit a napravit své
mozky tím, že je otočíte zpět. O tomto psychologickém problému nemluvíte. Další psychologický problém, který neznáte, což je
velmi překvapivé, je to, že musíte dělat vše, co napadne podnikatele. Protože celé základy západního života jsou o tom vidět a
být viděn. Takže: "Ó, to je teď móda, takže bychom to měli dělat. Je to móda, takže to tak děláme." Jednou, už je to rok zpátky,
jsem jela do Anglie a zjistila jsem, že všechny sahadža jogínky mají vlasy tady, pomyslela jsem si: ´Co to je?´ Tak jsem se zeptala
jedné dívky z Indie: "Co to má být?" "To je nová móda." Zeptala jsem se: "Jaká nová móda?" V marathí se tomu říká ´džiprja´, víte,
říkáme tomu ´džiprja´ móda. Alespoň lidé z Maháráštry mohou... Všechny měly vlasy takto, všechny. Řekla jsem: "Můj Bože, tato
Ádžňa, zakrývají si ji, začnou šilhat." Ale když přijde móda,... a celá móda je jenom o vlasech. Nevím jaké vlasy. Tolik zájmu o
vlasy. A tak rychle jim v těchto zemích padají vlasy. Měli by používat olej, což nedělají, takže jim rychle vypadávají. Začíná to od
vlasů, od Sahasráry. Pak móda - co to je? Všichni ti podnikatelé, tito hloupí lidé plodí nápady a proč bychom je my měli
následovat? Neříkám, že by všichni sahadža jogíni měli vypadat stejně, to vůbec ne. Oblékejte se tak, jak se vám to líbí, můžete
žít podle libosti, ale neměli byste se nechat zotročit žádnými podnikateli. Nyní jste svobodnými lidmi - to dobře víte. Vězte, že jste
absolutně svobodní a vaše svoboda je zcela ve světle vašeho osvícení. Nikdy nemůžete udělat nic špatného. Nejdříve ale mějte
tuto důvěru uvnitř sebe, že cokoliv uděláte, nenecháte se zotročit podnikateli, tím co řeknou lidé, jak budete vypadat, jak před
nimi budete vystupovat. Toto je velice důležitý bod, že polovinu času pracujeme na tom, abychom vypadali přesně jako ostatní.
Je velice překvapivé, jak tito podnikatelé obalamutili západní lidi. V Indii by to nefungovalo - zejména u indických žen. Přechodně
do Bombaje dorazilo mini sárí, na čtyři, pět dnů myslím a pak zmizelo. Žádná indická žena by nenosila mini sárí, hotovo. Nic
nebude. Žádná móda, co teď dorazí do Indie, nemá trvání, protože všechno oblečení, které teď v Indii máme, je tam tradičně, bylo



testované skrze pokus a omyl a nyní jsme zjistili, že je nejlepší a tím končíme. V určité době skončíte. Toto je styl, který nám
nejvíc vyhovuje. Vše ale pokračuje a styly se pořád mění. A musíte být velice opatrní, abyste se postarali o to, že nezačnete dělat
hlouposti, které vymysleli podnikatelé. Dělejte rozumné věci, které jsou pro vás potřeba. Takže jedno z těch zotročení, které
vnímám je, že musíte nahrávat podnikatelům. Toto zotročení je však velmi hluboké a psychické. Má tolik podob, je velice skryté a
subtilní, že není snadné jej rozpoznat. Takže v introspekci zjistíte, co je s vámi špatně, jak jste takto vybudováni. "Co je špatné na
mé osobnosti - co přišlo z okolí a z lidí, kteří mi do hlavy nacpali nějaké názory." Měli byste mít své vlastní názory. Neměli byste
se trápit tím, co řekl Platón a Sókratés a tak dál. Co vy si myslíte? Koneckonců, jste osvícenými lidmi. Pak je tu ale ještě jedna
psychologická věc, která je úplně nejhorší. A to: "Matko, když jsme si úplně jisti, tak si zvětšujeme ego." Tolik se bojí svého ega,
jakoby po nějaké době měli vzlétnout. "Ego se nám tak nafoukne, že odletíme." To je další strach, který lidé mají, že když budeme
trvat na: "Dobře, chci toto, takto je to správně," tak se rozjedu, takže nic takového říkat nechci, protože mám ego. Takže i do
Sahadža jógy se vplížily jisté obavy. Jednou z nich je: "Matko, neměl bych mít žádné ego." Nuže, o jaký problém ega jde? Je
velice překvapivé, že přes všechen strach a podobně si lidé jako reakci vybudovali takový protestní charakter. Ale opět tito
podnikatelé hýčkají vaše ego. Například ráno se zeptáte dítěte: "Co si dáš?" Dítě poví: "Dám si toto." Matka musí utíkat a shánět
nebo musí mít vše v lednici. V Indii to tak není. Cokoliv se uvaří, to se sní. Není-li sůl, dobře, nebudeme solit, pojď. Jinak nejez,
nevadí. V každém případě jíst budeš. Když budete mít v sobě kázeň a pochopíte to, tak už nebudete říkat: "Přeji si jen toto. Chci
jen toto." "Co, chceš něco?" řekněte si. "Dobrá, nebudeš to mít celý měsíc, co ty na to?" Musím vám o sobě povědět, že občas
trochu přilnu k pohodlí, někdy to tak, myslím, je. Cestovali jsme a moje rodina se mnou tenkrát nebyla. Měli jsme jen jednu malou
postel, na které spal můj manžel. Já jsem prostě spala na betonové podlaze na zemi. A druhý den mě bolelo celé tělo. Řekla
jsem si: "Dobře." A spala jsem na betonu celý měsíc. "Bolí tě na betonu tělo? V pořádku, teď spi." Řekla jsem si, že jeden měsíc
budu spát na betonu. Pak nade mnou beton ztratil svou moc. Pak možná ten beton mohl cítit bolest. Toto musíte udělat, musíte
ovládnout svoji mysl. Jen přijde problém - jaké je vaše rozlišování? "Toto ego se nafoukne, Matko." Protože, jak jsem řekla, vaše
ego se rozvíjí na základě reakcí, tím že protestujete a také tím, že se necháte hýčkat od podnikatelů. Ať je důvod jakýkoliv,
nebudeme dělat psychoanalýzu. Ale pravdou je, že máme problém s egem. Proč? Už jsem vám řekla, že když se balón
mnohokrát nafukuje, je snadné jej nafouknout. Stačí trochu vzduchu a už se nafukuje. Proto se bojíte, že najednou "bude mé ego
tak veliké, že možná vzlétnu jako balón a někam odletím." Jak se toho zbavit? - Musíte vědět, že jste realizovanou duší. Mějte k
sobě úctu. Jakmile k sobě začnete mít úctu, nebudete padat do žádné pasti ega. Je to velmi jednoduché. Mějte k sobě úctu.
Musíte říct: "Já jsem sahadža jogín, jak se takto mohu chovat? Vždyť jsem sahadža jogín." Rozvine se jistá důstojnost a pak se
začnete zdráhat dělat něco, co je hloupé. Protože ego z vás dělá hlupáky. O tom to je, nepochybně. Když si k sobě vybudujete
tuto úctu: "Jsem sahadža jogín, tak se takto nemohu chovat, jsem sahadža jogín," když k sobě takto budete mluvit, budete
žasnout, jak vás důstojnost sahadža jogína bude držet nohama pevně na zemi. Nebudete padat do pasti ega. Takže jedna věc
jsou podmíněnosti a druhá je ego - jednoduchá věc - ego. Musíte si vybudovat tuto důstojnost. Budete překvapeni - mezi zvířaty
jsou maryády. Například tygr se nebude chovat jako had a had se nebude chovat jako tygr. Takže teď jsme sahadža jogíni. Jsme
tygry mezi lidmi. Jsme lvi mezi lidmi, jsme nejvyššími; jsme nejvyšší lidské bytosti. Není potřeba mít deset metálů na těle, abyste
ukázali, jak jste skvělí, ale jste sahadža jogíni, jste mahájogíni. Takže si vybudujte tuto sebeúctu a budete překvapeni pokorou,
která do vás okamžitě vstoupí. Ta pokora do vás doslova vejde. Viděla jsem, že někteří sahadža jogíni sedí takto, někdy takto,
někdy, pokud mají levou Višuddhi, takto, a pokud pravou, tak takto. Ale podívejte se na sebe. Jako se ženich oblékne a vzpomene
si: "Jsem ženich, už se nemohu chovat jako ostatní mladí kluci, co tam budou. Musím mít svou vlastní osobnost. Já jsem ženich
a jdu na svou svatbu. Nemohu se chovat jako moji přátelé, co tam budou." Musíte se chovat specifickým způsobem. Takže to
přijměte. Stále nevíme, že jsme sahadža jogíny. Jakmile budeme vědět, že jsme sahadža jogíny, tato důstojnost se v nás upevní.
Budete žasnout, jak s touto důstojností budete vidět i co je špatného ve vaší zemi, co je nedůstojné. Ohledně toho, co se stalo ve
Francii, můžete zjistit, v čem jsou francouzské zákony špatné. Francouze ale více zajímá pití a jídlo a další věci, takže je nikdy
nezajímalo... "No, nech to být, proč bychom se starali o zákony, nech je, jak jsou, to nevadí, kdo by se tím zatěžoval. Není to nic
důležitého. Vždyť když si můžeš dát něco k pití, ..." Když půjdete v sedm do jakékoliv francouzské vesnice, nikoho nepotkáte, ani
opilce. Sedí uvnitř a pijí a pijí. Je to jejich hlavní náboženství, hlavní kratochvíle. Druhý den mají kocovinu a všechno vidí
obráceně. Například jednou přijeli do Indie novináři, uviděli nějakou železnou bránu a pomysleli si, že je to Hitlerova železná
brána. Vše se zvětšovalo, víte, tak veliká a křivá, protože měli kocovinu. Celý život na Západě je jako kocovina. Buď vidí věci moc
velké nebo moc malé. Nikdy je nevidí takové, jaké jsou. Většina těchto věcí je napsána, můžete si přečíst o psychologii a o
dalších věcech a tyto knihy většinou napsali opilci. Když vidíte jejich životy, byli to opilci. Takže cokoliv napsali, proč bychom to
měli brát tak vážně? Až na pár realizovaných duší to byli všechno opilci. Jako ti, co psali o řeckých tragédiích, museli být opravdu
opilci, museli požívat hodně věcí, aby pak mohli takto psát. Protože většina opilců, když píšou, píšou stylem: "Proč bych měl žít,



měl bych umřít." Máme takové i v Indii, mnoho lidí, co píšou ghazaly, vždy říká: "Proč bychom měli žít, měli bychom umřít." Jeden
básník řekl: "Když mluvíte o umírání, proč už konečně neumřete?" Takže si uvědomíte, že to, co napíšete nebo řeknete vy, je
mnohem vyšší, než co napsali tito lidé. Sahadža jóga ve vás ale pracuje natolik bez problémů, takže nevíte, kým jste. Dnes, v den
Guru púdže, uctíváte svého gurua. Zároveň se já klaním guruovi, který je ve vás. Nechť váš guru vyjde na povrch a ukáže se.
Zejména ten guru, kterého máte vy, já na vás nejsem přísná, jsem velmi jemná. Protože, jak jsem vám řekla, je to od základu jiná
věc, nejde tu o jednotlivce, ale o celý kolektiv. A pokud se má něco šířit kolektivně, musíte pochopit, že to je jedině láska, která to
vypracuje. Neexistuje žádný jiný způsob, kterým můžeme šířit Sahadža jógu, nemůžeme být jako Hitler, který šířil špatné
myšlenky nenávisti. Buď to může být nenávist nebo láska. Učíte-li lidi nenávidět, být fundamentální, získáte tisíce, kteří budou
připravení bojovat. Můžete pozvednout jejich nižší já a říct: "Pojď, budeme bojovat." Rasismus, to a ono, dokonce i
nacionalismus. V pořádku, jsou to lidé. Ale když řeknu láska, je to jiné. Zkuste to pochopit. Protože je to kolektivní práce, musíme
vědět, že láska je zdrojem energie, která dává věcem růst živoucím způsobem. Je to energie, která je živoucí. Zkuste to pochopit.
Je to něco, co lidé nechápou. Láska neznamená, že někoho objímáte nebo něco děláte, je to živoucí energie, která rozumí, která
vám dává růst. Doufám, že jste viděli mé knihy a doufám, že jste je četli. Jasně jsem vám v nich popsala, co je tou živoucí silou v
našem nitru, která působí. Vše, co funguje, například tato květina. Nemohu jí poručit, aby rostla rovně. Roste podle sebe - nechte
to tak být. Vypadá pěkně, protože žádné květiny by neměly vypadat stejně. Živoucí síla nikdy nevytváří totožné věci, to dokáže
jenom umělá hmota. Když roste, roste podle sebe. Takže vše, co je ve vás zabudováno, což je živoucí energie, vestavěná, ale
živoucí energie a živoucí věc, která pracuje a sama kvete. Je potřeba přidat vodu čisté lásky. V čisté lásce vidíte jako guru v
druhých lidech: "Co je se mnou v nepořádku, co mi brání jít dál?" V druhém člověku jako guru vidíte, jak s tím člověkem zacházet
s láskou, aby se dostal blíž ke skutečnosti. Je to velmi jemný proces, velmi milující a není nic většího než těšení se svou láskou.
Jen to uvědomění, že miluji tolik lidí, je tak úžasné. A vy také můžete vidět a cítit: "Tolik lidí miluji." Mělo by to ale být ´samadrišti´
- to znamená vidět každého stejnýma očima. Díváte se na všechny stejnýma očima, pravda? Máme jen dvě oči. Ale i když se
díváte na každého stejnýma očima, jsou různí. V pořádku, vidíte je jako odlišné. Vaše oči ale nedělají rozdíl. Vaše oči nevidí, že je
někdo černý, někdo bílý, někdo modrý. Vidí je tak, jak jsou. Když se začnete dívat ´samadrišti´, stejnýma očima, stejným zrakem,
neměníte své představy. Protože vaše vlastní mysl to pokřiví, začnete vidět lidi odlišně, jako někoho jiného. Očima vidím
ventilátor. Ale řekněme, že je má mysl vypnutá - mohu vidět člověka. Takže pokud jste duševně zdravým člověkem, budete
každého vidět tak, jak je. Toto je ´samadrišti´, tedy že máte stejné oči pro každého. Nepřekrucujte skutečnost, abyste říkali: to je
můj velký kamarád to je můj kamarád číslo dva, někdo je číslo deset a někdo je můj nepřítel. Jakmile se začnete takto dívat na
věci, vše získá řádný tvar. Jinak se můžete zbláznit. Také by to mělo být ´samjak´, což znamená integrované. Měli byste mít
jednotné vědění. Když oči vidí, tak vidí, kde sedíte, kde jste, kde je tento člověk, kde je tamten člověk, jaký máte vztah. Takže ty
znalosti o ostatních jsou spolu propojené. Například tam bude muž s dítětem a bude mezi nimi problém. Abyste s tím člověkem
navázali kontakt, musíte vědět, že má dítě, nemůžete ho jen tak oddělit od ostatních. Například někdo je z Anglie a někdo jiný z
Itálie. Zkuste pochopit, že pochází z tohoto konkrétního prostředí a že to prostředí je kolem něj, proto je takový. Jestli jste
schopni mít o ostatních toto vědění, nebudete mít problémy, nebudou žádné hádky, nic. Jinak je tu pořád nějaký konflikt a člověk
je pak velmi unavený. Oči nereagují, oči jen vidí; vše, co tam je, jen vidí. Oči nikdy nereagují, ale reaguje mysl. A tato reakce je
právě zodpovědná za váš zkažený přístup k druhým lidem. Takže byste měli být ve stavu svědka - Gjanéšvara řekl: "Nirandžan
pahane, nirandžan pahane," dívat se na lidi bez reagování. Jen se podívejte a víte o tom člověku vše. Jen co se podíváte -
´nirandžan pahane´. Protože dokud je zapnutý váš mozek, nevidíte, kdo ten člověk skutečně je. Ale jakmile toho člověka uvidíte,
prostě víte, kdo je. A pak budete okamžitě znát jeho čakry, jeho Kundaliní, vším proniknete. Ale vaše mysl, která je zahlcená
nesmysly, vám nedovolí se na tuto úroveň dostat. Takže ´nirandžan pahane´, stav, ve kterém jen vidíte, musíte si osvojit tyto oči.
Jak začne odpoutání, automaticky nikoho nekritizujete jen proto, že je vaše mysl proti tomu člověku; nemilujete někoho proto, že
je vaše mysl taková; také nemůžete vytvářet skupinky, nemáte nějaké lidi, kteří vám jsou drazí a jiné, kteří nejsou. Někdy, když se
na některé lidi neusmívám, začnou reptat a říkají: "Tentokrát se na mne Matka neusmála." Nemůžu se pořád usmívat, víte?
Musíte taky myslet na mé svaly. Jak bych se jen mohla pořád usmívat? Ale jsou lidé, kteří se cítí velmi špatně: "Víte, tentokrát se
Matka neusmívala." Takže se musím pořád na každého usmívat. Snažím se. Takže přístup k ostatním musí být ´nirandžan´
přístupem. Protože je to kolektivní práce. Není přísný, není žádným způsobem omezující, protože je to živoucí práce, naprosto,
takže to není možné. Ale je to rozhodně práce, která vytváří harmonii, lásku, cit, pocit jednoty. Představte si, že myslíte na
někoho, kdo k vám není milý,... je to hrozné. Lepší je myslet na to, jak milí můžete být k tomu člověku vy. Takže postoj by měl být
takový - ´Jak já budu na toho člověka milý?´ Když se na vás někdo zlobí, je snadné se začít hádat: "Pojď, ty se zlobíš, já se
zlobím." Ne. Jen běžte a polechtejte ho. Takhle jednoduše a těšte se tím. Protože nenávistí se nemůžete těšit; nemůžete se těšit
z rivality, nemůžete se radovat z oddělenosti. Tato ruka se musí těšit touto. Stejně tak se těšte i vy mezi sebou. Pokud se



nedokážete radovat, tak jste nepochopili, o čem to je. Nepochopili jste to. Takže v kolektivním pokroku musíme vědět, že
nemůžeme růst, pokud nemáme pocit kolektivity, že jsme nedílnou součástí jednoho jedince. Jestliže se zatahám za ucho, moje
ucho se neutrhne, ale celé tělo bude cítit bolest. Proto říkám, že je lepší se tahat za obě. Když takto začnete vidět sebe sama,
budete žasnout, jaký sladký humor si v sobě rozvinete. A stanete se opravdu velmi zajímavou magnetickou osobností. A velmi
příjemným člověkem, nesmírně příjemným. Každý bude vyhledávat vaši společnost. Toto je znakem vašeho guru principu, který
je osvícen. Samozřejmě že říkali, že musíte být odpoutaní, že byste neměli mít připoutanost na to a na to. Je to jen mluvení. Ve
skutečnosti pouze introspekce a převzetí, nebo můžeme říct znalost vaší hloubky, vašeho já, vám dá tento pocit. Pokud víte, že
jste sahadža jogínem a že je vaše božskost tak velkolepá, pak je to víc než dostačující k tomu, abyste žili jako nejvyšší guru. Ve
skutečnosti už nejsem guru, nikdy jsem nebyla guru - já jsem Matka, jsem beznadějný guru. Protože guru, který není přísný, je
zbytečný. Musím se připravit, abych něco řekla, víte. Jestliže mají dva lidé problém a je-li tu nějaká časová prodleva, než jim to
musím říct, tak začnu: "Jak být přísná?" říkám si. Jestli něco přijde spontánně - ha - pak řeknu: "Proč toto děláš?" Nanejvýš
spontánně. Takže si musíte uvnitř sebe vybudovat tento speciální typ guruovství, který je pro kolektivní práci. Opět nezapomeňte,
že je to pro kolektiv. Takže dnes uctíváte svůj guru princip ve svém nitru tím, že uctíváte mě. Neřekla bych, že se máte pokoušet
mě následovat, protože jsem v mnoha věcech beznadějný případ. Například nerozumím bankovnictví, nerozumím penězům. Je
opravdu tolik věcí, které neznám. V právu jsem také beznadějný případ. Chci říct, že byste neměli být jako já, ano? Ale měli byste
být schopni jako já říct: "Víte, mám tyto problémy." Každopádně ale musíte mít úplné znalosti o Sahadža józe, nebo musíte mít
přání o Sahadža józe vše vědět. Pokud se to vypracuje, pak budete plavat v oceánu vědění, jako tryska. A cokoliv budete chtít
vědět, budete znát. Ale měla by tu být touha po poznání. Nikdy nebuďte spokojení, že už toho znáte o Sahadža józe dost, nikdy.
Ve všech ostatních věcech můžete být spokojeni. Pouze jediná věc je, že Sahadža jógu ještě musím poznat svým mozkem a
moje srdce by mělo mít toto poznání. Mělo by to být v mém srdci, nejen v mém mozku. Měl bych znát svým mozkem, ale mělo by
to být v mém srdci. Jako když se díváte na film, třeba King Kong. Pak víte, že je to King Kong, v pořádku, je to film, to nevadí.
Normálně je naše poznání takové. Ale kdybyste viděli pana King Konga, jak stojí tady: "O, pane Bože, on je tady." Stejně tak je-li
naše znalost v mozku, je to jen jako nějaký film, je to mimo... není to v našem srdci. Ale jakmile je to v srdci, tak to koná, pracuje
to. Nepracuje to skrze náš mozek. V mozku to jen zůstane, ale v srdci to pracuje. A v srdci sídlí Duch. Je to velmi jednoduché,
jsme lidé, kteří více žijí svými mozky, ne svými srdci. Ale vězte, že teď jsme v realitě a King Kong stojí před námi. Nevidíte film, je
to skutečnost. A v realitě musí pracovat srdce, ne mozek, protože skutečnost je jen skrze srdce, ne skrze mozek. Jakmile to
pochopíte, otevřete své srdce a rozšíříte je: "Nyní je to v mém srdci." Celé to bude ve vaší hlavě tak jasné a vše budete jasně
vědět. Co je třeba udělat, jak reagovat, jak věci vypracovat. Pokud si vložíte veškeré poznání o Sahadža józe do svého srdce -
nejdřív budete muset své srdce rozšířit, jinak do něj nemůžete vložit tento oceán - pak spatříte, že toto je Sahadža jóga. Pro mě je
vše Sahadža jóga, koupě tohoto domu, příchod sem, toto vše je Sahadža jóga. Vidím to zřetelně. Vše, co vidím, si spojuji se
Sahadža jógou, okamžitě: "Toto je Sahadža jóga." Proč je to tak? Toto je díky Sahadža józe. Toto je Sahadža jóga. Všude začnete
vidět Sahadža jógu, když vaše srdce ví, co ví váš mozek. Poznala jsem lidi, co znají velmi dobře všechny mantry, všechno znají,
ale nemají to v srdci. Vložte si to do srdce. V Sahadža józe není guru prostřednictvím mozku, ale prostřednictvím svého srdce.
Nechť vám Bůh všem žehná. Při Guru púdže se nejdřív bude předčítat. Víte, tuto Guru Gítu jsem ještě nikdy nedala nikomu číst.
Důvodem není, že by to nebyla pravda. Říkají, že je to pravda. Šiva říkal Párvatí, co je guru. Ale nedala jsem vám to, protože
všichni tito guruové na trhu říkají: "Tak jo, já jsem váš guru a toto je Guru Gíta." V Guru Gítě se píše, že máte dát všechny peníze,
všechen svůj majetek a celé své já - prána, mana, dana - tělo, mysl a vše máte odevzdat guruovi a stát se hlupákem. Takže jim to
dávají. Proto jsem vám to nedávala. Ale dnes Radžéš - poprvé jsem jej o to požádala - to ale neznamená, že byste měli dělat
totéž, toto popsal Šiva. Radžéš: Óm tvaméva sákšát, Šrí Ádi Guru, sákšát Šrí Ádi Šaktí sákšát Šrí Dákšinámurtí Šrí Mátadží Šrí
Nirmalá Déví namó namaha. V Guru Gítě je Šrí Šiva, který je také znám jako Šrí Dákšinámurtí - Ten, který se dívá na jih, požádán
Šrí Párvatí, aby Jí řekl, co je to guru... Slyšíte všichni? ... nahlas... zesil to... A Šrí Šiva říká v Guru Gítě Šrí Párvatí, kdo je guru.
Nejdříve říká, že ve slově guru první písmeno "gu" poukazuje na symboly máji, zatímco druhé písmeno "ru" ničí iluzi, kterou mája
vytváří. Takže je tím, kdo především ničí iluze, které vyvolala mája. Vytváří je a také je ničí. On jediný má tuto pozici a tudíž je
pozice gurua nejvznešenější a nedostupná dokonce i pro bohy a Šrí Guru je jimi všemi uctíván. Velebíme Šrí Gurua, který
vyprošťuje ty, kteří spadli do oceánu pekla, zatímco sedí na stromě světského světa. Velebíme Šrí Gurua, který je Šrí
Brahmadévou, Šrí Višnuem a Šrí Šivou a který sám je nejvyšším Brahma. Velebíme Šrí Gurua, který stvořil veškeré poznání pro
blaho lidí tak, aby mohli překročit oceán světského světa. Velebíme Šrí Gurua, který otevírá oči těm, kteří oslepli kvůli temnotě
nevědomosti, tím, že jim poskytne pomazání ´kadžalem´ poznání. Velebíme Šrí Gurua za získání osvícení v tomto světě. Ty jsi
můj Otec, Ty jsi má Matka, Ty jsi můj bratr a Ty jsi můj Bůh. Velebíme Šrí Gurua, který je Pravdou. Ve světle této Pravdy se zjevuje
svět a Ty jsi ten, který je radostí, která tento svět okouzluje. Velebíme Šrí Gurua, který je Sat - čisté bytí, Pravda - Ty jsi poznal,



který svět forem a předmětů se přestává zdát skutečný. Velebíme Šrí Gurua, jehož forma je příčinou v akci a který je přítomen
jako příčina všeho dění. Velebíme Šrí Gurua, jehož přítomnost coby příčina dějů přináší jednotu, přináší kolektivitu, sjednocení v
rozmanitosti forem a věcí. Velebíme Šrí Gurua, jehož Lotosová Chodidla rozptylují žár duality a chrání nás před všemi
pohromami. Velebíme Šrí Gurua našimi slovy, naší myslí, naší pozorností, našima očima, protože Guru je vskutku Šrí Šiva i Šakti
zároveň, a Jeho lotosová chodidla jsou červenobílá a nádherná. Medituji o Šrí Guruovi, o slabice "gu", která ukazuje stav nad
třemi gunami a o slabice "ru", která ukazuje beztvaré formy, který nám žehná formou, jež je nad třemi gunami. Klaníme se znovu
a znovu Šrí Guruovi, který ničí skrze seberealizaci karmy, jež jsme nahromadili během všech našich minulých životů. Klaníme se
znova a znova Šrí Guruovi, protože není žádného vyššího principu nad Šrí Gurua. Neexistuje žádné pokání, které byste mohli
vykonat, protože nejvyšší pokání, které je možné vykonat, je dosáhnout Šrí Gurua, a neexistuje žádné poznání, které je vyšší než
Šrí Guru. Klaníme se znova a znova Šrí Guruovi, který nám ukázal formu ničím nerušeného baldachýnu, který pronikl vším živým i
neživým. Klaníme se Ti znova, Šrí Guru, jehož Lotosová Chodidla jsou ozdobena diamanty, které jsou ´šrutis´ a jiskřivými lotosy
Véd. Velebíme Šrí Gurua, který spontánně probouzí v nás všech čisté vědění. Velebíme znova a znova a znova Šrí Gurua, který je
Čaitanjou, je věčně klidný, mimo zmatení, nesmírně čistý, mimo ´nádí´, ´bindu´ a ´kalu´. Zdrojem meditace je forma Šrí Gurua.
Zdrojem púdže jsou Lotosová Chodidla Šrí Gurua. První púdžou je púdža k Lotosovým Chodidlům Šrí Gurua. První mantrou a
původ mantry samotné je řeč Šrí Gurua. První Osvobození, původ všeho osvobození je pouze díky milosti Šrí Gurua. Sákšát Šrí
Mátadží Šrí Nirmalá Déví namó namahá. Všichni lídři prosím předstupte. Pokud jsou dva lídři, měli by přijít oba. Nechť vám Bůh
žehná. Jednou můžeme říct Ganéša mantru, Ganéša mantru. Pak můžeme říct Atharva Šíršu - můžete jednou říct Atharva Šíršu.
A všichni by měli omýt - dát vodu na má chodidla.
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Dnes jsme se zde shromáždili, abychom udělali púdžu k Buddhovi. Jak víte, Buddha byl synem krále. A jednoho dne byl šokován,
když viděl kráčet po ulici vychrtlého ubožáka, velice nešťastného člověka, a byl z toho velmi smutný. Pak si všimnul jednoho
člověka, který byl velmi nemocný a umíral. Pak uviděl člověka, který byl mrtev, a lidé ho nesli na kremaci. To vše ho velice
rozrušilo a začal o tom přemýšlet a pátrat, z jakého důvodu se to všechno lidským bytostem děje. Především, proč se stanou tak
ubohými nebo nemocnými nebo proč umírají tak bídně. Při svém hledání ten důvod nalezl. Obešel celý svět, řekla bych, v tom
smyslu, že četl upanišady, šel za mnoha guruy, šel na mnoho míst za duchovním vzděláním, do Váránasí, šel všude možně. A
nakonec, když seděl pod banyánovníkem, Ádi Šakti náhle probudila jeho Kundaliní a On dostal realizaci. Pak si uvědomil, že
důvodem toho všeho je přání. V Sahadža józe jsme teď pochopili, že všechna ostatní přání nejsou čistá přání. Za prvé, i když se
jakákoli touha naplní, nejsme tím uspokojeni, to je první věc. A za druhé, všechny ty touhy mají dozvuky. Takže, co je to čisté
přání? Jak všichni víte, je to Kundaliní. Kundaliní je síla čistého přání, která naplňuje vaše čisté přání být Duchem, být Buddhou,
být osvíceným. Buddhou se rozumí osoba, která je osvícená. Takže Gautama se stává - stal se Buddhou, tak jako vy lidé jste se
nyní stali sahadžajogíny. Protože však prošel nejrůznějšími druhy pokání, vše, co se naučil, se stalo Jeho nedílnou součástí, ale v
Sahadža józe je to vše sahadž - spontánní. Takže my stále docházíme k závěru, že koneckonců „všechno je sahadž“. A když se
snažíme něco vypracovat, vždycky říkáme: „Ach, to se vypracuje spontánně. To je v pořádku, Matka pro nás udělá všechno.“ To
je v Sahadža józe běžné selhání.

Takže přede Mnou vyvstala otázka, zda vás všechny podrobit tomu zdlouhavému procesu, nebo vám dát realizaci. Protože v
současné zmatené době možná není dost času na to, abyste byli podrobeni všemu, čím prošel Buddha, který byl jeden jedinec,
zatímco Já bych tomu musela podrobit vás všechny. To by bylo velmi obtížné. Nevím, kolik z vás by to vydrželo. Většina by
vypadla v polovině nebo už ve čtvrtině cesty. Takže se to udělalo sahadž způsobem. Nemuseli jste sedět pod banyánovníkem.
Nakonec jste dostali realizaci. Vaše Kundaliní byla probuzena a byli jste osvíceni. Avšak to osvícení, které se upevnilo v
Buddhovi, v nás upevněno není, protože naše čakry nebyly vyčištěny tak, jak si své čakry vyčistil On. Měli jsme stejné tělo, mysl i
stejný postoj, když jsme dostali realizaci. Tak jako jsme hleděli na dům Boží, stále ještě hledíme na dům Boží, vy jste však už
vstoupili dovnitř a musíte se podívat z oken ven. Na to zapomínáte. A i když dnes sedíme na kopci mimo dopravní zácpu a
veškerý provoz, pořád ještě, jakmile uvidíte auto, leknete se. Nevíte, že sedíte na vrcholu kopce, kam vás vaše Matka šikovně
položila. Chováte se takto. Když dostávám zprávy o sahadžajogínech, docela žasnu, že nevědí, že jsou teď realizovanými
dušemi. To je důvod, proč Buddha mluvil o „nežádostivosti“. To před realizací není možné a i po realizaci Mi to připadá těžké.
Existuje něco jako subtilní touha a tam, kde to musíte vypracovat, to nevypracováváte. Vymlouváte se: „Dostaneme z toho ego.“
Takže se chováme podle toho, jak se nám to kdy hodí. Zjistila jsem, že to celé má jediné řešení - je to kolektivní dění. Osoba,
která je individuální, se nikdy nemůže dostat přes své ego. Individualistický člověk se nemůže dostat přes své ego.

Ten, kdo žije individualisticky, chce se ze všeho těšit individuálně, se nikdy nemůže dostat přes své ego, protože vy jste neprošli
vším tím pokáním. Nebo jinak, pokud jste individualističtí, raději projděte vším tím pokáním a pak se vraťte. Řešením tedy je
vyčistit si všechny čakry, vyčistit náš život v kolektivu - takto se řešil problém ega. Dříve to každý vypracovával individuálně.
Například museli jít do Himalájí k nějakému guruovi, pak ho guru třeba vyhodil. Tak šel k jinému guruovi a pracoval pro něj a ten
ho pak zase vyhodil. Pak se znovu narodil do dalšího života a znovu bude vyhozen. Když ho nějaký guru nakonec přijme, v
pořádku, velmi dobře. Je zmlácen, zmučen, zacházelo se s ním nejrůznějším způsobem, třeba ho pověsili hlavou dolů. A pak
konečně, pokud se nějaký guru sblížil s nějakým jednotlivcem, dal mu realizaci. Taková to byla situace. Ale v Sahadža józe jsou
dveře otevřené - každý může přijít, kdokoli, a dostat realizaci. Protože Já věřím v kolektivitu. Tento kolektivní život vám určitě dá
to, k čemu se Buddha dostal osobním individuálním úsilím. Ale zde také selháváme, protože neumíme být kolektivní.
Individualismus je pořád kolem nás. Každým coulem přemýšlíme individuálně. Kdekoli fungovala kolektivita, Sahadža jóga
prosperovala. A všude, kde nefunguje, je problém. Proto je velmi důležité, abychom se zamysleli sami nad sebou, podívali se na
sebe a zjistili, nakolik jsme kolektivní. Těšíte se z kolektivity nebo ne? Jste zaměřeni na kolektivitu nebo ne? Jakmile jsem
pomyslela na Cabellu - to místo, které jste viděli, s představou udělat tam u řeky pro vás malý ášram, lidé hned řekli: „Matko, bude
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v pořádku, když si tu koupíme vlastní domy?“ Hned. K čemu? A pak Mi budou volat: „Matko, prosím, přijď ke mně domů na večeři.
Prosím, přijď do mého domečku na čaj.“ - Nemám zájem.

Takže dokud se v Sahadža józe skutečně nestanete kolektivními v každém směru, nemůžete stoupat ani se sami očistit,
nedokážete se sami vyčistit. To On nevyslovil, ale určitým způsobem to přece sdělil, protože řekl: „Buddham šaranam
gaččhámí.“ Nejprve se odevzdám své seberealizaci. Pak řekl: „Dharmam šaranam gaččhámí,“ což znamená, odevzdávám se
dharmě, která je ve mně. To je spiritualita - duchovnost. A za třetí řekl: „Sangham šaranam gaččhámí.“ Sangha znamená
kolektivitu, odevzdávám se kolektivitě. Ale On v té době nevěděl, jak dávat realizaci hromadně. Tak dostal učedníky, kteří si
museli oholit hlavu, ať král či královna, kteří museli nosit jen jedno oblečení, muži i ženy, kteří museli mít jen jednu rohož na spaní
ve velké hale. Žádný manžel a manželka, žádné manželství, nic. A museli ve vesnici vyžebrat jídlo a živit gurua a také sami jíst tu
stravu, ať už byla dostatečná nebo ne. To v Sahadža józe není. V Sahadža józe je od samého začátku všechno příjemné a vy
byste měli být v Sahadža józe naprosto radostní lidé. To tam je. Ale radost z kolektivity - pokud nevíte, jak se z ní těšit, pak
nemůžete stoupat, protože není jiné cesty. Co je to - jiné pokání? Pro některé lidi dokonce i kolektivita je pokání, dokud se z ní
nezačnou těšit. A jsou dost otravní: „To není dobré,“ jsou velmi kritičtí. Někteří bydlí v ášramu a pořád něco kritizují. „To není
dobré. Nelíbí se mi to, nelíbí se mi tamto.“ Zde tedy, s plným vědomím - chci říci, nemůžete být zhypnotizováni. Pokud jste
zhypnotizováni, pak můžete žít, jak chcete. My se však s plným vědomím a plným pochopením musíme stát kolektivními. To je
jedno z řešení pro naše očištění. Můžeme to říct asi takto - dejme tomu, že mám špinavé ruce, půjdu ke kohoutku a zjistím, že
tam vytéká jen jedna kapka vody, takže se nemůžu umýt. Tak jdu jinam, tam také není žádná voda. Ani na třetím místě není nic k
dispozici. Nakonec dojdu na místo, kde najdu nějakou vodu. Pak se umyji úplně, protože vím, že nenajdu vodu nikde jinde. V
Sahadža józe jste však ponořeni do vody kolektivity. Pokud se těšíte kolektivitou a umíte v ní plavat, neexistuje žádný problém.

Buddha, jak víte, pracuje na naší pravé straně, na naší Ádžně. Je velice překvapující, že božstvo jako On, má pracovat na pravé
straně. Pro pravou stranu řekl, že bychom měli být odpoutaní a bez přání. Myslím, že by nikdo nepracoval, kdyby neměl žádnou
touhu ani žádnou možnost, jak na tom něco vydělat, v běžném slova smyslu. Musíte však pracovat „nežádostivě“. Teprve pak
můžete zvládnout pravou stranu - velmi symbolické. Za normálních okolností jsou pravostranní lidé extrémně hubení, ale Buddha
je velmi tlustý. Za normálních okolností jsou pravostranní lidé extrémně vážní; i když je polechtáte, nebudou se smát. Ale Buddha
se směje pořád, obě ruce má v této pozici a baví se. Porovnejte si ten rozdíl. Takže pokud fungujete bez touhy, teprve potom
může být dosaženo stavu, že se budete po celou dobu smát. Ale ti, kteří mají pocit, že „dělají tu práci“ s nějakým přáním…
Myslím, že někteří jsou na velmi nízké úrovni, chtějí vydělat, jiní zase to či ono; nesmysl, který stále pokračuje. Stává se to však
čím dál subtilnější. Jak se vy sami stáváte subtilnějšími, i touhy začínají být stále subtilnější a subtilnější. A pokud nejste opatrní,
tak to prostě přijde. Pak On, který je umístěn na pravé straně, půjde k levé straně. On je ten, kdo řekl, že na pravé straně musíte
být bez přání. Jaký rozdíl! Obzvláště na Západě jsem viděla, že lidé udělají něco málo a jsou z toho vedle. Co udělali? „Zvedl jsem
lžíci.“ A s tou lžící si sednou. A jsou překvapeni, když vidí, že Já unavená nejsem. Ale Já nedělám nic. Chci říci, že nemám žádné
touhy. Vlastně nikdy nedělám nic, Já jsem prostě Niškrija, nedělám nic. Takže, když se stanete tímto nástrojem, odevzdaným
nástrojem, když víte, že neděláte vlastně vůbec nic, pak dosáhnete mistrovství na pravé straně. Jak dosáhnete mistrovství?
Neděláte nic, ano? Jdete do obchodu a dostanete jackpot, aniž byste cokoli dělali. Netoužíte po ničem a najednou zjistíte, že to,
na co jste nikdy nepomysleli, je před vámi, sedí tam, máte to k dispozici, prostě to máte. Takže, když budete fungovat s touhou
něco dokázat, bude to také mít reakci. Každá akce má reakci. Ale činnost bez touhy nemůže mít reakci, protože touha už
neexistuje, dejme tomu. Když, řekněme, někde na cestě zabloudím, nikdy nejsem znepokojená, protože tam možná mám být.
Řekněme, že chci nebo musím koupit něco, jako řekněme zámek, například. Takže lidé... musím to koupit, víte, to je něco jiného
než toužení. Chci říci, že jsem najednou dostala nápad, zkrátka jsem řekla: „Musím žít v Itálii, tak musím koupit dům.“ Ukázali Mi
nějaký zámek. A vyšlo najevo, že to není ono. Dobrá, nevadí. Pak druhý a všichni byli unešení. „To musíte koupit za každou cenu.“
Mně se to místo nijak zvlášť nelíbilo, ale řekla jsem: „Dobrá, ať se jejich touha splní.“ Nicméně nakonec všichni potřebovali někde
bydlet a museli koupit další dům, který koupit nechtěli. Měla jsem velkou radost, protože Já jsem netoužila po ničem, a ukázalo
se, že je to to nejlepší. Protože Mně se vždycky stane to, co je pro Mě nejlepší. Ať se Mi přihodí cokoli, vím, že je to to nejlepší, že
je to všechno pro Moje dobro, pro dobro Sahadža jógy.

Když někdo kritizuje Sahadža jógu, je to velmi dobré, skvělé. Jako třeba v Indii, hned zpočátku, byl jeden časopis, kde Radžníš
použil někoho, aby mluvil proti Mně. Ta paní však ukradla několik Mých fotografií a dala tam i ty fotografie a celá Moje rodina se
velice zlobila. Moji bratři a Můj manžel chtěli ty noviny žalovat. Řekla jsem: „Představa, že ty noviny žalujeme, se Mi nelíbí.“



Takže, když jsme měli první program v Dillí, bylo tak přeplněno, že jsem si ani nemohla vzít dovnitř auto. Musela jsem proto… chci
říci, že venku bylo také plno a před halu se musely dát reproduktory. Zeptala jsem se lidí, jak to, že tam jsou. Řekli: „Viděli jsme
vaše fotografie v Illustrated Weekly a udělaly na nás velký dojem.“ Nikdy nic nečetli, ani slovo, a všichni tam byli. Jeden z nich je
Harsh a spousta jich přišla odtamtud, jen proto, že viděli tu fotografii. To, že ukradla tu fotografii, bylo tedy pro naše dobro. Chci
říci, že normálně bychom bývali zaplatili spoustu peněz, abychom něco zveřejnili, a takto to tam bylo zdarma. A pak ti lidé, víte,
Moji příbuzní, zjistili, že ten časopis byl na šest měsíců zastaven, museli se dostat do hrozné ztráty. Ani to jsem si nepřála. Když
jste bez přání, jste šťastní, protože nejste nikdy zklamaní, nikdy nejste nervózní. Takže být „bez přání“ neznamená, že se stanete
někým absurdním či asketickým a podobně, ale že nic neočekáváte. „Pokud se zachovám takto, stane se toto. Pokud se
zachovám takto, bude toto.“ Nemějte starosti, dělejte to, co chcete. Měli byste vědět jedno - že se vám nemůže stát nic zlého. A
pokud se vám děje něco špatného, je s vámi něco špatně. Řeknu vám něco jiného. Tentokrát, poprvé, jsem lehce upadla, trochu,
ne moc. Tak řekli: „Už nemůžeš vycházet z domu. Nemůžeš se hýbat, protože prší a dostaneš artritidu.“ Já nikdy nic podobného
dostat nemohu, ale nevadí. Takže jsem byla přinucena zůstat doma a napsala jsem tam knihu. Bylo dobře, že jsem upadla. Jinak
by bývali řekli: „Jeď s námi, pojeď!“ Celá Moje rodina tam byla na dovolené. Díky bohu. Získala jsem čtyři - pět dnů, abych napsala
tu knihu. Takže využijte všechna zklamání co nejlépe. Pokud přijde nějaké zklamání, jen se usmějte a vězte, že je to pro vaše
dobro, abyste objevili něco nového, abyste našli něco lepšího. Ale podmíněnosti jsou velmi silné. Proto říkám: „Buďte v
kolektivu.“ Například máme Indy, máme Francouze, máme to a ono a to všechno. Všechny jejich podmíněnosti jsou pořád kolem
nich. Indové musí mít indické jídlo, kamkoli přijedou. Je to velmi obtížná situace. V tomto jste vy lepší, vy jíte všechno… Jíte
dokonce i chudou indickou stravu. Sama nemám moc ráda indickou stravu, není moc výživná. Je chutnější, ale není výživná. Ale
vám vůbec nevadí jíst jakoukoli stravu, to je na vás dobré, vaše touhy jsou však jiné, trochu odlišné, což sami velmi dobře víte,
nemusím vám to říkat.

Například jsem říkala ženám, aby s sebou nevozily příliš mnoho kosmetiky a těžkých věcí, ale kamkoli přijedou, muži si málem
polámou ruce při zvedání jejich obrovských kufrů. Neříkám teď, že byste měli chodit na veřejnosti neupravení, ale co se tohoto
týče, omezte to na minimum. Nebo jinak - soutěžíte s lídrem - vždycky tam někdo bude. Zjišťuji však, že na Západě to není ani tak
kvůli jídlu, ale kvůli domu, a to i v Indii. Pokud si vezmete indickou ženu nebo Řekyni, bude se snažit udržet si manžela jen pro
sebe, to je běžná věc, viděla jsem to. Jsou podobné Indkám, zkazí manželův vzestup a svůj také. To je fakt. A jsou velmi
dominantní. Indické ženy nebudou dominantní, ale budou se snažit vést manžela k tomu, aby měl další dům, který bude jejich
vlastní. Ale ony neznají… Indové neznají kolektivitu, jsou velmi individualističtí. Teď se Sahadža jógou se ovšem postupně učí, jak
být s druhými jedním. Někteří lidé jsou navíc kulturně odlišní, takže lpí na své vlastní kultuře. Samozřejmě, že to, co je dobré v
každé kultuře, by se mělo přijmout, protože všechno, co patří k univer- zální kultuře, je v Sahadža józe. Je však tolik věcí, kde
právě kvůli svým podmíněnostem klopýtáme. A to je důvod, proč jsme ve stejné době měli další velkou inkarnaci - Mahávíru,
který poukázal na to, jaké tresty postihnou lidi, kteří zabřednou do svých podmíněností. Chci říci, že mluvil o hrozných věcech. Co
se stane s lidmi, pokud mají podmíněnosti, kde skončí, jaká bude jejich situace, do jakého pekla se dostanou, to bylo popsáno.
Hrozné věci. Já o tom samozřejmě dnes mluvit nebudu. Jednu věc však Buddha a všichni jeho současníci, například Buddha,
Kabír a další, měli společnou, Kabír ne tolik jak Buddha, - že je lepší raději nemluvit o Bohu, ale o abstraktním, beztvarém. Protože
nejhorší podmíněnost tehdy byla, že jakmile začali uctívat nějaké božstvo nebo něco podobného, stali se úplnými otroky uctívání.
Podobně Mohamed Sáhib mluvil o Nirákar. Ale ti dva šli ještě dál a říkali: „Neexistuje žádný Bůh, teď je lepší nemluvit o Bohu,
lepší je dostat realizaci.“ Zpočátku jsem dělala totéž. Říkala jsem: „Získejte svou seberealizaci.“ Protože kdokoli může začít
tvrdit: „Já jsem Bůh.“ Takže oni nikdy nemluvili o Bohu, vůbec, a celou dobu říkali: „Neexistuje Bůh, ale vaše vlastní Já.“ Vlastně to
tabuizovali - nazývali to Nirišvarás, Nirišvarvád. Oni nevěřili - žádný z těch dvou nevěřil v Boha, ale v seberealizaci. Věděli, že
musím přijít Já a říct vám o tom.

Takže Buddha hovořil o budoucím Buddhovi, kterým je Maitréja. Ma je matka, která je ve třech formách: Mahákálí, Mahálakšmí,
Mahásarasvatí. Pokud požádáte jakékoli buddhistu, aby se zeptal na otázku Maitréji, dostane svoji realizaci právě takto. Takže
On mluvil o Maitréjovi, protože věděl, že když Maitréja přijde, bude muset lidem říct o Íšvarovi. Podle nich lidé nedosáhli té
úrovně, aby se jim mohlo říct o Íšvarovi. A tak řekli, že Bůh neexistuje, jen aby vyzdvihli seberealizaci, Átmagjan, znalost o vašem
vlastním Já, o seberealizaci. A první buddhisté prý... samozřejmě to byli bhikšukas, asketové, měli však zkušenost s chladným
vánkem Ducha svatého, stejně jako, myslím, gnostikové. Bylo jich však jen velmi málo. Nebylo jich tolik jako vás, byli však na
velmi vysoké úrovni, protože všichni prošli hrozným pokáním. Takže jejich kvalita byla velmi vysoká, a protože rozdíl mezi nimi a
ostatními lidmi, co se týče kvality, byl tak velký, nemohli na ostatní udělat dojem, a tak to prostě odumřelo, řekla bych. Ale ještě



jsme měli Zen, kde Vidditama, další učedník Krista... vlastně Buddhy, získal odezvu. A Tao. Tyto dva směry vyjadřují Buddhovy
ideály o Sahadža józe. Tao není nic jiného než Sahadža jóga. Tao ukazuje, jakým způsobem se vše vypracovává, a zenový
systém - Zen znamená dhjánu. Takže oni také věřili ve zvedání Kundaliní. Tehdy ještě netloukli nikoho po páteři, ale později začali
lidi bít do páteře holí, aby je uvedli do dhjány. Takže Tao i Zen jsou odnože téhož buddhismu v pravém slova smyslu, řekla bych.
Mluví o vzestupu, nikoli o Íšvarovi, o Bohu, ale se stejným cílem - stát se Buddhou. Oba ty směry však také odumřely. Setkala
jsem se s nejvyšším mistrem Zenu, který za Mnou přišel pro vyléčení. Zeptala jsem se: „Jak to, že jste vůdce, vždyť vy nejste ani
kašajapa?“ Kašajapa je ten, kdo je realizovaná duše. A tak Mi řekl - přiznal Mi, že měli celkem jen dvacet šest kašajapů a teprve
od šestého století to začalo, a že jich bylo jen velmi málo a vymřeli. To znamená, že máte velké štěstí, že vy všichni jste
realizovaní. Takže pro nás je naším „banyánovníkem“ kolektivnost. Musíme ze sebe vytvořit jemnější bytosti, které mají být v
jednotě s kolektivem. Je to velmi příjemné a krásné. Ti, kteří to nedokážou, nemohou v Sahadža józe růst, jsou otravní, vytvářejí
problémy a všechny obtěžují. Mají špatnou pozornost a nikdo neví, jak to s nimi vlastně je. Buddhovo poselství tedy samozřejmě
je nerozvíjet ego. Ale jak to udělat? Především, ať už děláte cokoli, musíte si říci: „Nedělám to já. Ten, kdo to dělá, je Matka.“
Nebo: „Bůh je ten, kdo to dělá, já nedělám nic.“ Pokud však máte pocit, že pro Sahadža jógu něco děláte, je lépe přestat to dělat.
Měli byste si říct: „Ne, jen mi to přišlo do cesty. Já jen… já jsem nedělal nic. Jen jsem tam byl.“ To je všechno. V tom případě jste
dosáhli velmi mnoho. Druhá věc je touha, dokonce i přání čehokoli, té nejmenší či největší věci, nebo i láska k dětem, láska k
ženě, všechny ty věci, které jsou „moje“. Všechny ty touhy, pokud nejsou splněny a vás to znepokojuje, pak musíte vědět, že je s
vámi něco špatně. Pokud však chápete smysl kolektivity, dokážete stoupat velmi rychle. Řekla bych, že Indové jsou ohromně
zbožní, disciplinovaní lidé, svým způsobem, ale schází jim smysl pro kolektivitu. Pokud by se přiblížili kolektivitě, mohli by
stoupat velmi rychle. Jediný národ, který je podle Mě velmi dobrý, je Rusko. Díky komunismu jsou kolektivní a bez přání, protože
podle komunistických idejí byly všechny jejich touhy splněny, nemohli si nic vybírat. A také byli kolektivní. Komunismus svým
způsobem vyhovoval lidu, ne vládě. Zatímco demokracie naopak vyhovuje vládě, aby mohla vydělávat peníze, ale veřejnost trpí.

Takže my jsme lidé, kteří dosud nedokázali poznat význam kolektivity. Řekla bych, že na Západě se kolektivnost vyvíjí rychleji,
mnohem rychleji, bezpochyby, ale je tu více „žádostivosti“. Jako kdyby tu někdo měl zuby a někdo jiný jídlo. Pokud dokážeme
vidět sami sebe takové, jací jsme, a zkusíme pochopit, že buď budeme mít tento, nebo onen problém, pokud byste prostě
dokázali nějak neutralizovat tento jednostranný problém, mohli byste tam být. Protože pokud vyřešíte jeden, můžete jít k jinému,
od jednoho k druhému. Jen stát ve středu a pozorovat: „Jaké jsou moje touhy?“ Spočítejte je jednu po druhé. Chci říct, že
musím-li přemýšlet, co je moje touha, jsem bez myšlenek. Opravdu, moje pozice je hrozná. Když mám myslet na to, co bych si
měla přát, zůstanu bez myšlenek. Byla jsem… čas od času jsem si říkala: „Vyvinu si nějaké ego.“ Nevím však, odkud začít. Musím
mít nějaké ego, koneckonců, každý je má, tak proč ne Já? Nevím však, jak je spustit. A pak tu máme také ty podmíněnosti z
rozvíjení té strašlivé věci nazývané pocit viny. Chci říci... Já...tohle je další... za časů Buddhy myslím ten problém nikdo neměl.
Cítit se provinile je moderní technika, je v tom nějaký druh modernismu, protože nevím, jak to vzniklo. A vyhnat tu hroznou
moderní věc zvanou „vina“ je něco, co se opravdu stalo Mým údělem, ne v době Buddhy, On to nikdy neřešil. Jinak by Mi vydláždil
cestu, ale to neudělal. Nechal na Mně vyčistit vaši levou Višuddhi a Moji také, pořád Mě tady bolí. Takže tu hroznou věc, obzvlášť
v západní mysli, neboť Indové žádný pocit viny nemají, je třeba překonat. Jak víte, oba - Buddha i Mahávíra - podporují Ádžňa
čakru. Takže pokud máte mít velmi čistou Ádžňa čakru, pak na jedné straně byste měli být „nežádostiví“, měli byste odpustit,
„kšam“. Kšam je bídža mantra „odpouštím“, bídža mantra pravé strany. Kšam, odpouštím. A levá strana je „ham“. Levostranná
osoba má vždy pocit: „Ach, nejsem k ničemu.“ Musí si říkat: „Ne, já jsem dobrý. Ham - já jsem.“ Takže ham a kšam, to jsou dvě
bídža mantry, které musíme říkat. Samozřejmě, pokud je říkáte, budou působit, protože vaše prány se teď koneckonců staly
pranávami, váš dech se stal osvíceným. Sice dost slabě, řekla bych, ale to nevadí. Vaše mantry mohou působit. Tyto dvě bídža
mantry musíte použít k vyčištění vaší Ádžni. Ale Mahávíra má řešení. Když budete po realizaci mít napadenou Ádžňu, dostanete
hrozné bolesti hlavy. To je Mahávírův styl. Uděláte něco špatného, postihne vás trest. Začnete něčemu propadat, jste potrestáni.
Jdete proti Sahadža józe, jste potrestáni. Já nedělám nic, je to Mahávíra, který pracuje souběžně. Když se pokusíte být příliš
mazaní, přelstí vás.

Takže ty dvě síly pracují zprava doleva a zleva doprava. Přetížíte-li pravou stranu, pak vás těžce zasáhne levá. Přetížíte-li levou
stranu, pak vás těžce zasáhne pravá. Obojí je podobné, opravdu podobné útokům s hroty na obou stranách. Jeden hrot říká:
„Neměj touhu.“ Dobře, máte touhu - jste potrestáni na této straně. Stejně jako někteří lidé říkají: „Musím mít děti, musím mít děti.“
Dáte jim děti a řeknou: „Matko, proč jsi mi dala to hrozné dítě? Je to takový hrozný spratek!“ Pak někdo řekne: „Matko, dej mi
paní, řekněme, z Maháráštry.“ Nedávno jsme měli takový případ. Příliš žadonil: „Matko, dej mi nějakou paní z Maháráštry.“ A



skutečně přišel trest zvláštního stylu. Řekli: „Už nikdy z Maháráštry.“ Ona skutečně byla… Nikdy jsem v Maháráštře neslyšela o
takové ženě. Hrozná. Protože on na tom tak trval, tak to měl, a pak řekl: „Z Maháráštry už ne, baarpre baap.“ „Ne, ne,“ řekla jsem,
„všechny jsou vynikající. To byl výjimečný případ, přišla prostě jako tvůj trest.“ Když tedy máte nějaké touhy, pokud překročíte
určitou hranici, Mahávíra vás potrestá, méně či více. Nebo například, do Londýna přijel hošík, velmi nabubřelý, a chtěl koupit něco
na sebe. Vzala jsem ho do obyčejného obchodu a měli tam velmi pěkný kabát ze stoprocentní vlny a podobně. Nechtěl ho koupit.
„Chci jít do velké prodejny.“ Řekla jsem: „Dobře. Ale já nejdu.“ Poslala jsem jeho otce. A on se vrátil se syntetickým kabátem z té
prodejny, aniž by věděl, že je ze syntetiky, protože on by si z obyčejného obchodu nic nekoupil. Takže ve velkém obchodě mu
pěkně dali velkou cenu a dostali tohle. Každou minutu musí sahadžajogíni vědět, že poblíž sedí Mahávíra. Také je tu Buddha,
který vám naznačuje: „Nedělej to. Neměj tolik přání.“ Dává vám omezení, ale pokud neposlechnete, v pořádku, je tu Mahávíra, aby
vás napravil. Až do okamžiku, kdy odejde. Pak vás začne bolet hlava a řeknete: „Matko, proč mě bolí hlava?“ Koledoval sis o to.
Je to tak strojově automatické, že coby sahadžajogíni musíme být velmi opatrní. Takže po dnešku bychom měli pochopit, že se
všichni máme stát kolektivními z hloubi duše. Neměli bychom nevražit nebo neustále na všechno reptat. Naopak, kolektivitu
bychom si měli užívat. Druhá strana kolektivnosti však znamená, že bychom neměli zkoušet kolektivitu zneužívat. Jinak budete
mít problémy. Viděla jsem, že někteří lidé nevědí, jak používat koupelny. Když jste kolektivní, musíte respektovat kolektivitu
ostatních. Kvůli vaší přítomnosti nesmí jiná osoba ani náhodou trpět a ani by se neměla cítit nějak pohaněna nebo obtěžována.
Když jste v kolektivu, mělo by to být takové, že jiná osoba by se vaší společností měla těšit, užívat si, že jste tam. To je něco, kde
nemusí být žádný problém. Ale pokud jste nároční a stále něco požadujete a neustále myslíte na sebe, nemůžete vůbec být
kolektivní, ani náhodou. Budete za to ale trpět, automaticky budete trpět. Pokud si to uvědomíte a správně to pochopíte, vaše
Ádžňa se vyřeší. Stejně jako hněv. Někteří lidé se stále chvástají: „Jsem na něj naštvaný.“ Chvástají se tím. Tak ten hněv prostě
přeměňte v odpuštění a uvidíte, že ten člověk, místo toho, aby vás dostal do problémů, se sám dostane do problémů.

Hněv rozruší vás, ale odpuštění automaticky rozhodí jeho. Je to největší zbraň, jakou máte - odpuštění. A tohle se ukazuje na
Buddhově povaze po celou dobu. A to vám dá sebeúctu, takže vás nic nevyvede z rovnováhy, víte. Tak jako loď musí být schopna
plavby po moři. Pokud necháte loď vyplout na moře a ona se rozbije, jaký má pak smysl stavět loď? Jaký má smysl sahadžajogín,
který je v každém okamžiku vyveden z rovnováhy? Musíte být způsobilí k plavbě, a pokud jste schopni plavby, nic vás nemůže
rozrušit. Dobrá. Slon se prochází a psi štěkají - v pořádku, nechte je štěkat. Co na tom záleží? Slon se takto podívá stranou, někdy
nabere trochu vody a požehná je tou vodou. „Tak dobře. Uklidněte se, aby se vám zchladila hlava.“ To vám dá sebeúctu a budete
vědět, kdo jste - mnohem výše než ostatní. A takto je možné zbavit se ega, což je obrovský problém, podle vás lidí. „Matko, jak se
dá zbavit ega?“ Egu lze říci: „Odejdi!“ Když to „jáství“ odejde pryč, pravé Já stoupá. Kvůli čemu by se člověk měl cítit zraněn? Kvůli
čemu by se měl cítit špatně? Kvůli čemu by měl urážet jiné? V pořádku, jste podvedeni, dobře, ale alespoň že vy jste nikoho
nepodvedli, radujte se. Jakmile jste však bez ega, znamená to, že jste se odevzdali. Nikdo vás nemůže podvést. Chápete to?
Nikdo vás nemůže podvést, protože existuje vyšší síla, která se o vás stará. Takto bychom měli chápat Buddhu. Takto bychom
měli znát Buddhovy kvality v sobě. Takto může být rozpuštěno naše ego. Když říkáte: „Matko, odevzdáváme se Ti,“ znamená to
jen, že tomu hroznému egu dáváte navěky dovolenou. Tohle to znamená. Takto ego zmizí. Myslím, že právě teď jsou všechny
vaše Ádžni nějak otevřeny, u většiny z vás. A pak se budete všemu smát, budete si ze sebe dělat legraci. Jenom se ze všeho
těšte! Kéž vám Bůh žehná.
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Dneska jsme se tady shromáždili, abychom uskutečnili Ádi Kundaliní púdžu a také púdžu k vaší vlastní Kundaliní. Za prvé, a to je
myslím to nejdůležitější, čemu musíte porozumět o vaší vlastní Kundaliní, je, že seberealizace je sebepoznání. A tou, která vám
dává vaši sebeznalost, je vaše Kundaliní, protože když stoupá, zjistí, jaké jsou problémy vašich čaker. Říkáme, že je to čisté přání,
ale nevíme, co je ta čistota. To znamená vaše cudné přání. Nemá to v sobě žádný chtíč, žádnou nenasytnost, nic takového. Tato
síla je vaší vlastní matkou a je umístěna ve vaší křížové kosti. Je vaší vlastní matkou, ví o vás všechno. Je jako magnetofon.
Všechno o vás ví. A je absolutní znalostí, protože je tak čistá. A jakékoliv čakry se dotkne, ví také, co je s touto čakrou špatného.
Ví to dopředu, je na to připravena a sama se plně přizpůsobí tak, abyste neucítili žádný problém při jejím probuzení. Když je
kterákoliv čakra zúžená, počká a dále pokračuje pomalu, otevírá tuto čakru. Tato Kundaliní je Prapůvodní síla, která je ve vás
odražena. A ve vás, v lidské bytosti, je to jako hodně vláken energie, takže je to jako lano. A tyto energie jsou svázány dohromady,
aby utvářely tuto Kundaliní. A těch sil je v lidské bytosti 3x7, to je 21, umocněno stoosmi. Když je ale vaše Kundaliní probuzena,
jde tato energie jen jedním nebo dvěma vlákny a prochází vaší fontanelní oblastí. Jen jedním nebo dvěmi, protože musí projít tím
nejvnitřnějším kanálkem, který se nazývá Brahma nádí. Kanálky jsou spleteny dohromady do spirály, protože vaše Kundaliní je
jako spirála a tato nádí jsou také jako spirály. Takto. Takže to nejvnitřnější nádí je Brahma nádí. A to úplně vnější je pravý kanál a
druhé nejvnitřnější je Ida nádí. Takže přes Brahma nádí začíná posílat tato vlákna a tím uvolňuje střed. Uvolněním středu se také
začíná uvolňovat sympatický nervový systém. A když se to dostává do Ádžňa čakry, vaše oči se začínají uvolňovat a rozšiřovat.
Vaše oči mohou být jako Mé, úplně černé, absolutně uvolněné. Pak můžete na člověku vidět, jak daleko je jeho Kundaliní. Když
pronikne Ádžňou, pak jeho oči budou zcela rozšířené a budou svítit. Pak vstupuje Kundaliní do Sahasráry. Je to úplně čisté světlo
vědění, lásky, milosrdenství a pozornosti. Všechny tyto tři věci jsou v této energii. Známe mnohé energie jako elektrickou energii,
známe světelnou energii a jiné. Ale tyto energie nedovedou myslet, nemohou se přizpůsobit, nemohou pracovat samy o sobě.
Musí být námi ovládány. Ale tato energie je živou energií a ví, jak sama sebe ovládat. Ona myslí. Když vidíte semeno, jak raší, tak
na vrcholu tohoto semene byste nalezli malou buňku, která ví, jak projít měkkými místy, jak obejít kameny a jak nalézt cestu ke
zdroji. Tato buňka, řekla bych, má v sobě malou Kundaliní - podle toho, jak se pohybuje. Ale ve vás je ohromná síla Kundaliní.
Takže máte zásobárnu milosrdenství, která může být osvícena Duchem. Máte zásobárnu lásky, milosrdenství a vědění a oceán
odpuštění. Když lidé získají seberealizaci, nechápou, že teď musí růst. A proč nerostou? Protože nežádají o tyto energie. Člověk,
který je realizovanou duší, když si řekne: "Měl bych mít více milosrdenství, mé milosrdenství není dost silné, moje starost o druhé
není dost dobrá, má laskavost není v pořádku, využívám druhé, využívám jejich lásku," pak se tato energie začíná pohybovat a
dávat vám větší dimenzi lásky a milosrdenství. Když ale ve vašem vědomí nechcete růst, pak si řekne: "Dobře, to je poloviční
sahadžajogín, nechme ho tak." A nedává vám tu energii, která je ve vás uložena. Říkala jsem vám - 3 krát 7 je 21 a to na
stoosmou. Takže jak obrovskou zásobárnu máte v sobě! Vy máte ale pořád svůj světský způsob myšlení a žádostí! Na začátku,
když jsem začínala Sahadža jógu, tak lidé žádali o práci nebo: "Matka je nemocná nebo otec je nemocný," nebo žádali o peníze a
podobné věci. Ale tato přání nejsou čistá, jak to známe z ekonomie, nejsou čistá. Jsou nečistá, protože ve všeobecnosti nejsou
uspokojitelná. Takže vaše Kundaliní, která je vaší matkou, je tu proto, aby vás opatrovala, aby vás vyživovala, aby se o vás
starala, aby vás učinila velkými. Tím, že vám dává vyšší osobnost. Vyšší osobnost, širší osobnost, hlubší osobnost. Myslíme si o
někom, že když je sečtělý, že je vyšší osobností, nebo někdy si myslíme, že ten, který je bohatý, je vyšší osobností. Někdy si
myslíme, že osoba, která velice tvrdě pracuje, je vyšší osobností. Nebo si myslíme, že osoba, která má nějakou pomatenou
představu o náboženstvích, že je vyšší osobností. Samy naše představy o vyšší osobnosti jsou chybné. Člověk je vyšší
osobností, protože je duchovně rozvinutý, jinak klesne na úroveň psů, nikdo ho nerespektuje. Jsme teď v Německu - Germany.
Germ (=zárodek) znamená kundaliní. Germ - v sanskrtu to nazýváme jako "ankura", to je zárodek. A že v Německu můžeme mít
kundaliní púdžu, je skutečně shoda okolností, nebo myslím, že to zařídila Paramčaitanja. Takže když se podíváme na semeno,
tak vypadá obyčejně, nijak zvláštně. Může mít také velmi tvrdou skořápku, většinou jsou semena ve skořápce, většinou. Jestliže
nejsou ve skořápce, pak mají minimálně nějakou slupku. Nikdy ale nenajdeme semeno jen tak někde viset na stromu. Musí mít
nějakou ochranu, nějakou vnější tvrdost. Ta tvrdost tady je, ale zárodek má tu kapacitu touto tvrdostí proniknout. Jen si
představte tento zárodek, který je tak jemný, že se ho stačí dotknout a může se porušit. Můžete porušit obal, tvrdou skořápku?
Jak to může udělat? Není to fantastické? Že tak tvrdou skořápkou, kterou my dokonce nedovedeme prolomit našimi zuby, tento
jemný zárodek snadno pronikne touto skořápkou. Co se v té době děje? Slupka sama neožije, nepohybuje se sama o sobě. Ale
pohne se a otevře se. Když zárodek začíná růst, pak slupka musí prasknout. A stejným způsobem se to děje s Kundaliní, která je

http://amruta.org/?p=34512


jemná. Když vidíte člověka, který je milosrdný, řeknete: "Ó, Matko, ten je příliš jemný." Každý s ním má soucit, chce ho
ochraňovat. "Matko, je prostě soucitem. Je to příliš." A lidé si myslí, že taková osoba je velmi slabá, že je slabou osobností a že
musí být ochraňována. "Matko, ten ani neví, jak nadávat lidem, jak někoho zbít, ten ani nezabije mravence na cestě. Jak může
něco udělat? Ten není k ničemu." To jsou naše představy! Protože si myslíme, že musíme mít nějakou opravdu tyranskou osobu,
aby věci zvládla. Ale jen se podívejte, v semenu je to ten delikátní, jemný zárodek, který roste a pronikne skořápkou. A stejně tak,
když se staneme skutečně jemnými jako zárodek a rosteme pak v naší jemnosti a v naší kráse milosrdenství, lásky a vědění - což
vás činí skromnými - tato skořápka se pak poruší. Ale je to i naopak, normálně. V Sahadža józe teď máme lídry. Měli jsme lídrů a
lídrů. Někteří z nich skutečně přišli jako tygři. Nevěděla jsem, co jim mám říct. Ale i tygr může být ovládnut bohyní, kterou je
Kundaliní, protože láska má tu sílu prolomit jakoukoliv tvrdou skořápku. Takže o co bychom měli žádat? Měli bychom žádat o
tuto nádhernou, jemnou, milosrdnou povahu a pak vás bude Kundaliní vyživovat. Protože ona má jen tohle! Kundaliní v sobě
nemá nic jiného. Všechna její síla je silou lásky, ničeho jiného než lásky. Takže jak vám může dát něco, co nemá? Řekněme třeba,
že někoho nenávidíte. Co může dělat? Nemůže dělat nic, protože vám nemůže dát sílu nenávidět. Tak řekne: "Ty někoho
nenávidíš, já odpustím." Dává vám sílu k odpuštění. Jako se meči musí nastavit štít, ne meč. Tak jak se říká, násilí může být
poraženo pouze nenásilím. Stejně tak, když máme růst a sahadžajogíni musí za prvé růst, musíme vidět, jak měkce mluvíme, jak
laskavě mluvíme. Jak jsme ohleduplní. Tohle je pohled zvnějšku. Ale když to začnete dělat zevně, energie pro toto začne téct
zevnitř. Můžete říct: "Matko, když myslíme, tak je to jen naše myšlení." Ne. Myslíte takovým způsobem a pro takové myšlení bude
energie přicházet z Kundaliní. Protože ji žádáte o pomoc. Cokoliv v sobě má, to vám dá, co v sobě ale nemá, jak vám to může
dát? Řekněme, chcete se zlobit. Ona v sobě nemá sílu ukazovat hněv. Jak vám může dát zlost a rozčílení? Někdy jsem se
zkoušela podívat, jestli jsem schopna jít do ega. Ale jak jít, to nevím, protože tahle Kundaliní neví, co je toto ego, jak hýčkat ego,
jak udělat s člověkem něco, aby lítal někde v oblacích. Ne. Jakoukoliv energií ona je, takovou vám dá. Takže si, prosím,
zapamatujte: ti, kteří se pokoušejí vést život založený na prosazování se, připoutanostech, egu, ti neporostou, protože nezískávají
energii z Kundaliní, ale z vnějšku, což je úplně zbytečné. Takže silou Kundaliní je absolutní čistota, příznivost, svatost, cudnost,
sebeúcta, čistá láska, odpoutanost, starost o druhé, osvícená pozornost, a to vše, aby vám dala radost. Jako každá matka chce,
aby její dítě mělo radost. Jak je to jen možné, chce dát radost svým dětem. Stejně tak Kundaliní má jedinou sílu - jak dát radost
svým dětem. A to dělá. Řekněme, nevím, jak moderní matky, ale obyčejně... kdybych já šla za svojí matkou a řekla jí: "Nauč mne,
jak se zlobit," řekla by mi: "Běž a usekni si nos." Kdybych jí řekla: "Řekni mi, jak lhát," řekla by: "Běž a usekni si jazyk." Když bych jí
řekla: "Nauč mne, jak vidět špatné věci v druhých," tak by mi řekla: Raději si vypíchni oči, to bude lepší." Všechny tyto představy,
které máme v sobě, tvoří pro Kundaliní velkou překážku, aby pronikla do vaší pozornosti. Vždycky se lidé ptají: "Matko, jak máme
růst, co máme dělat?" A proto vám říkám - introspekce. Musí tu být introspekce. Co chci v tomto životě? Měl bych být schopen
milovat mnohem více lidí bez jakéhokoliv chtíče, nenasytnosti nebo očekávání. Dobře, pak do vás poteče tento proud abstraktní
lásky. Dává vám postoj svědka, dává vám pokoj. Jak hodně věcí vám musí dát, kterými se stanete tak mocnými, tak hodně
mocnými. Nikdo vás nebude moci obtěžovat. Dává vám jistotu, dává vám mír, dává vám moudrost. Když chcete ale žádat o
hloupost, pak to nemůže udělat, je to nemožné, protože ji v sobě nemá. Každý sahadžajogín musí růst a proto musí vědět, co je v
zásobárně jeho vlastní Kundaliní. A pak, když se pokoušíte dělat něco jiného, skočíte doleva nebo doprava. Skočíte-li doleva,
začnete se pohybovat v levé straně a můžete se stát čímkoliv. Cokoliv slyšíme o lidech, kteří vraždí a znásilňují - všechny ty věci
se mohou stát velice jednoduše, protože tato energie leží mimo Kundaliní. Protože se pohnete na tuto stranu: dobře - chceš
bhúty, měj je, chceš nemoci, tady jsou, chceš vniknout do špinavých věcí, prosím, měj špínu. Cokoliv chceš, můžeš mít! To je také
možné! Nikdo vás nemůže zastavit. Chcete být lstiví, chcete mluvit o druhých za jejich zády, prosím, jen tak dál! To je také běžné.
Slyšela jsem, že sahadžajogíni, zvláště ženy, mluví za zády o druhých - tak nikdy neporosteme! Když musíme mluvit, říkejme o
druhých jen to dobré. Jinak nemluvte - to je vůbec nejlepší! Tyto věci nám nepomohou. Nejsme tady v tomto světě, na tomto
jevišti, abychom postavili více kostelů, chrámů nebo mešit - už jich je dost! Už je dost problémů! Teď chceme sestrojit pro sebe
loď lásky a čistoty. Ale ti, kteří tam mají být obyvateli, takovými nejsou, tak jak můžete mít lásku? Bude to pořád žárlivost,
sobeckost a všechny ty věci. Takže když mluvíme o světle Kundaliní, musíme pochopit, že toto světlo se šíří ve vašem životě, vně
vašeho života a projevuje se velmi, velmi krásným způsobem. Všichni říkají, že sahadžajogíni se velmi liší od jiných lidí, na jejich
tvářích je zář, vypadají jako květiny, je jich tolik. Uvolnění, velmi krásní lidé. Například v Cabelle to na lidi udělalo takový dojem,
říkali: "Jsou to mladí lidé, přijíždějí sem, nezápasí mezi sebou, nejsou mezi nimi chuligáni." Byli skutečně překvapeni, jak může
být tolik lidí tak rozumných. Kdekoliv se sejde tolik lidí, mohou okamžitě začít bláznit. I menší skupina se může pomást bez
jakéhokoliv důvodu. Takže tohle naše kolektivní chování bylo tak jasně zřetelné pro tyto jednoduché lidi z vesnice. Musíte si to
prostě přát, musíte mít přání a toto přání pak pracuje správným způsobem. Protože jakékoliv jiné přání máte, bude to fungovat.
Chcete peníze? Prosím, běžte doprava. Získejte peníze tímto způsobem, tamtím způsobem. Dělejte, co chcete. Chcete-li někoho



zabít, prosím, běžte doprava. A setkáte se s hodně lidmi, kteří chtějí někoho zabít. Chcete publicitu? Dobře, běžte doprava.
Všechny tyto věci se mohou stát, cokoliv chcete - podle pohybu, který činíte. Pro vzestup by ale vaše přání mělo být čisté, abyste
získali tuto vyšší osobnost lásky a krásných vztahů. Dneska uctíváte svoji Kundaliní a také uctíváte Ádi Kundaliní. Musíte teď
zjistit, co se děje, když uctíváte Ádi Kundaliní. Když uctíváte Ádi Kundaliní, pak odraz ve vás - vaše vlastní Kundaliní - se cítí velice
šťastná. A také božstva se těší. A v této šťastné náladě můžete získat mnohem hlubší zážitek. Taková je skutečnost. Ale abyste
si to udrželi, musíte meditovat, jinak všechny ty síly, které povstaly v púdži, odejdou a vytratí se. Vím, každý se těší tím, že přijede
na púdžu. Měli byste ale pochopit - co získáme na púdži? Přijíždíme, abychom si přáli vyšší život. Pokuste se ale zbavit toho
nesmyslného života den ze dne! Když to chcete, můžete to dělat, je to opět otázka vašeho přání. Všechno závisí na vašich
přáních. Jaké je vaše přání? Míváme přání - jako například - děti. Někteří lidé chtějí mít děti. Když se pak tyto děti narodí, řeknou:
"Ách ... co s těmito dětmi?! Bože zachraň mně! Pak chcete mít peníze a většina těch na peníze orientovaných lidí je teď ve vězení.
Pak chcete mít slávu. Sláva lidem nikdy nepomáhá. Jenom vyvolává problémy kvůli žárlivosti a všem těm věcem. Kdyby sláva
byla tak dobrou věcí, proč by lidé byli žárliví? Síla Kundaliní, která je vaší vlastní matkou, musí růst, musí se zesilovat, musí se
projevit díky vašemu čistému přání. Takže ve svých introspekcích, ve svých púdžách, ve svých meditacích - když pohlédnete na
to, proč meditujete - je to proto, aby v nás bylo probuzeno čisté přání milosrdenství a lásky - pak už jste v meditaci, už rostete.
Růst začal. A rostete tak rychle, že ta skořápka, což jsou ty lidské předsudky, zvyklosti a ego, se prolomí. A pak ta maličká věc,
která je jen v křížové kosti, představte si - je tam jen tak málo místa - ta pak vystoupí, projeví se a může zachránit celý svět. Jen
se podívejte na tu ohromnost, na tu rozpínavost, na tu velikost této Kundaliní, která je ve vás a která vzestoupí a ukáže se v plné
síle, ukáže ohromné věci. Takoví jsou lidé, kteří jsou velicí. Ne ti, kteří se snaží předvádět. Nosí značkové oblečení a předvádějí
se. Všech těchto nesmyslných představ a hloupostí se sahadžajogíni musí vzdát. Tak, aby tato Kundaliní mohla nést nádherné
květiny. Vaše slova začnou vonět, váš pohled bude konejšit, váš úsměv bude uspokojovat. Všechno, celá vaše bytost nevyzařuje
nic jiného než dobrotu, spravedlivost, mír a nade vše radost. A to je ta radost, kterou teď společně vnímáme - když jsme včera
tleskali a zpívali písničky a cítili tu radost při velmi jednoduchém koncertu bez nějakých drog nebo řevu ... všechnu tu radost
jsme cítili, protože Kundaliní tancovala, ona byla tak šťastná, protože to, o co jste žádali, bylo těšit se kolektivitou. Kolektivita
neznamená, abychom všichni byli přilepeni k sobě nějakým lepidlem nebo abychom byli všichni jako skála Gibraltaru, ne tohle to
neznamená. To znamená, že kdekoliv jste, jste spojeni. To je kolektivita. ´Spojen´ neznamená, že nenávidíte tu osobu. Ne. Když
jste spojeni, tak to znamená, že milujete tuto osobu, máte o ni starost. Jste spojeni láskou, ne nenávistí. Takže když jste spojeni
s jinou osobou nebo osobami, pak jste v kolektivitě. Lidé ale budou žít spolu a každý den si půjdou na nervy. Z některých Mě
skutečně někdy bolí hlava, protože nejsou vůbec nijak blízko skutečného růstu Sahadža jógy. Takže můžete být v Americe, v Indii,
kdekoliv, a jste prostě spojeni a zajímáte se o věci. Jakmile je někde problém v nějaké části světa, pak protože jste spojeni, jste
efektivní, můžete na něm pracovat. Ale když nejste spojeni, ale jen přilepeni k sobě, pak je velice nepohodlné žít v takových
podmínkách. Myslím, že někteří lidé dokonce ani nechápou význam kolektivity - kde ten druhý není, ´ananya´, kde není ten druhý,
není druhá osobnost. Tyto osobnosti jsou od vás odděleny zleva nebo zprava. Nebo to může být obojí. Ale vy jste zcela sami
sebou, když jste úplně odpoutaní a vaše Kundaliní tancuje. Pak jste sami, ale nikdy ne osamoceni. Tato jednota s celkem vám
dává plnou jistotu, kterou si přejete, úplnou radost, kterou si přejete. A proto probuzení Kundaliní znamená kolektivnost. Dokud
pro svoji bytost nechcete čistou kolektivnost, Kundaliní nebude stoupat. Někdy cítím smutek, když mi lidé říkají: "Tento muž je
takový, tahle žena je taková, ta říká takovéto věci a jen by ostatním rozkazovala," nebo něco takového. Pak Já opravdu nedokážu
pochopit, co tady takovíto lidé dělají?! Nechceme Hitlery. Náš přístup byl zatím na jiné úrovni - chci více bohatství, více peněz,
domů, aut, manželek, mužů, dětí. Ale celá ta věc se Sahadža jógou mění. Vším se těšíte - dobře, to je tvá hala, Já se jí těším, je
lepší za ni neplatit a těšit se jí, peníze jiných lidí... koberec někoho jiného, nevadí, je krásný, přináší mi radost, možná ten, čí je, se
může starat, aby se nezničil, ale Já se jím mohu těšit. Takže když přijde tato vaše odpoutanost, pak se můžete skutečně těšit. A
pouze v této odpoutanosti se můžete těšit druhými, protože jste od toho tak odpoutaní. Nic od nikoho nechcete, jen se lidmi
těšíte. To znamená, že se těšíte Duchem druhého člověka prostřednictvím svého Ducha. Jen prostřednictvím svého Ducha se
můžete těšit Duchem jiného člověka. A pak, jak víte, Duch je zdrojem vědomostí. Světlo Ducha je světlem lásky, milosrdenství,
odpuštění, všeho. To všechno začíná zářit vašimi tvářemi. Podle tváře můžete poznat sahadžajogína. Ani nemusíte vztahovat
ruce. Podle tváře poznáte - tohle je sahadžajogín, nemůže to být nikdo jiný. Vztah k Ádi Kundaliní je, že jste jejím odrazem. Jakým
odrazem ale? Vezměte například indické zrcadlo a zjistíte, že nejste podobní ničemu, co je na zemi. Prostě vás rozdělí na tři
části. Když ale vezmete, řekněme, belgické zrcadlo, pak odraz je celý, ale pořád ne třírozměrný. Ale toto je čtyřrozměrný obraz,
čtyřrozměrný! Říkám vám, nazývá se to ´turija´ stav, tuto čtyřrozměrnou osobnost jste získali díky odrazu vašeho čistého přání.
Zrcadlem je přání a odraz je úplný. Když uctíváte Ádi Kundaliní, tak to, co děláte, je, že se pokoušíte vyčistit svoji Kundaliní a
zároveň potěšit božstva. Protože to je ten předmět a ten se nemění. Ale odraz se může změnit. Pohyb Kundaliní je závislý také



na povaze osoby. Jaké přání má ten člověk vůči Kundaliní, zda si přeje, aby stoupala. Zaprvé, jsou lidé, kteří pochybují. Ti
dokonce ani nevěří, že existuje Kundaliní, a i když věří, tak si říkají, že ten vánek může přicházet odjinud. Nechtějí věřit. To je ale
nepoctivost. Kundaliní vám ale nemůže dát nepoctivost. Může vám dát poctivost a víru v poctivost. Dává vám tedy víru v dobro,
víru v čestnost. A není to jen kázáním, přenáškami nebo čtením Bible, nic takového, ale uskutečněním vlastní zkušenosti.
Řekněme, chcete jít do zahrady, prostě jen chcete jít do zahrady. A najednou zjistíte, že jste v zahradě. A pak budete vědět, že
vaše přání bylo čisté a že to fungovalo. A pak nebudete vědět - šel jsem já do zahrady nebo zahrada přišla ke mně? Všechny tyto
věci se vám stávají, nazývají to zázraky. To ale nejsou zázraky! Je to prací čistého přání, protože je mocné. Prostě to uskuteční. A
když se to takhle stává, pak v sobě vypěstujete víru. Takovou víru, když je ve vás, - nikdo nemůže zpochybnit víru, která není
slepá, ale která je vírou založenou na vlastní zkušenosti, vírou, která je ve vás pevně usazena. Když tomu věříte, stane se to. A
proto vám říkám, abyste nevyslovovali nějaké věci jen tak, protože vy jste sahadža jogíni, jste spojeni. Když řeknete - ať se to
letadlo zpozdí - pak se zpozdí. Není třeba říkat takové věci. Máme tolik takových zkušeností. Říkala jsem sahadžajogínům -
neříkejte věci jen tak, protože vězte, že jste spojeni a vaše čisté přání je teď vyplněno. Jste spojeni, jste božskými, realizovanými
dušemi. Jste odlišní od jiných lidí, nedokážete si to představit. K žádným jiným lidem nemohu mluvit takovým způsobem.
Vezměte si například nějakou církev z Francie, nic z tohoto bych jim nemohla vysvětlit, nebo k nim takto mluvit. Je to nad jejich
chápání. Ale vámi byly všechny ty subtilní znalosti vstřebány, protože vaše Kundaliní je vstřebává. Víte, že se vždycky velmi
potím. Proč? Protože absorbuji vaši horkost, absorbuji tak hodně, že se potím. A vy máte hezký chladný vánek a mně je horko.
Také vaše Kundaliní absorbuje a cokoliv absorbujete, je absorbováno Mnou. A to se pak pro vás stává barometrem. Okamžitě
víte - to je tak, to je tak, tento člověk je horký, ten je takový. Okamžitě víte, bez přemýšlení, bez dotazů víte, že ten je takový. A
tentýž člověk bude přátelský k druhým, ale vy ho nemůžete vystát, protože vaše Kundaliní je barometr, řekne vám, co je špatného
na druhých a také na vás. Například, každý říká: "Ádžňa je problém, Matko, Ádžňa je problém." Ale: "Já jsem egoistický", to
neřekne nikdo. Takže vy jste těmi, kteří mohou znát sebe, to je sebeznalost, a můžete se také dovědět věci o druhých díky čistotě
Kundaliní a tomu, že je zrcadlem. A čím lepším zrcadlem se stáváte, tím více vám Kundaliní ukazuje. Takže pro nás je důležité,
abychom věděli, že naše Kundaliní je probuzena, že je čistým přáním, že je naší matkou, naší individuální matkou. A že tato
Kundaliní, kterou máme oddělenou, odlišnou od druhých ve smyslu, že její vědomí o nás je odlišné. Ale ve svých funkcích, ve
svých metodách je stejná v každém. Ona ví o mně, o každém z vás, je rozdílná ve smyslu znalostí. Ale způsob, jakým pracuje v
každém člověku, ten je stejný. Nenajdete něčí Kundaliní v břichu, něčí v krku. Je ve stejném místě, pohybuje se stejným
způsobem, léčí stejným způsobem, pracuje stejným způsobem. Má v sobě ale vědění. Když například máte dva Mercedesy,
pracují stejným způsobem, úplně stejným. Když například musím jet do Frankfurtu, cesta je klikatá, takže musí jet klikatě. Ale
vezměme jiný Mercedes, který pojede jinou cestou, která je přímá, pojede rovně. Ale ta práce je stejná. Zná vás skrz naskrz velmi
dobře. Pamatujte si to. Nemůžete ji obelhat. Zná vás velmi dobře. A to je důvod, proč jsme dnes tady, abychom uctívali naši
Kundaliní, abychom jí vzdali veškerou čest: "Ó, Božská Matko, dala jsi nám tyto velké síly, dala jsi nám subtilní znalost o nás, dala
jsi nám lásku, která obklopí celý svět." A čím více jste si vědomi spojení s ní, velice jemného spojení - budete překvapeni. Na
jedné mé fotografii jste mohli vidět vycházet hodně světla, ale paprsky velice jemné, ostré, tenké paprsky - a takovými jsme. Teď
jsme všichni realizované duše, jediné, co musíme dělat, abychom se rozvinuli - musíme žádat o něco velmi krásného. Ale naše
pozornost se pohybuje po nesmyslných věcech. Jak potom chcete růst? A proto říkám - musíme meditovat, abychom se dostali
do bezmyšlenkového vědomí, a tím dovolíme Kundaliní růst. Doufám, že po této púdže lidé zaměří svoji pozornost na svoji
Kundaliní a ne na defekty druhých. Za prvé - vy musíte růst. Vypěstujte si osobnost milosrdenství, lásky a všeho a pak teprve -
budete překvapeni, jak porostete do něčeho skutečně nádherného, nádherného obrazu dokonalosti lidské bytosti. Nechť vám
Bůh žehná! Nechtěla jsem se pouštět do detailů matematiky. Tři a půl... atd. Zapomeňte na to! Není potřeba se zabývat všemi
těmito matematickými kalkulacemi. Není třeba. Svým způsobem je to jako matematika lásky. A jaká je matematika lásky? Píšu
knihu, pokud se o tom chcete dozvědět, dostanete ji později. Až se ovšem stanete něčím velkým, jinak to opět půjde jen do vaší
hlavy. Ádžňa je příliš těžká. Proč máte tak těžkou Ádžňu? Neřekla jsem vám dnes nic, čím bych se vás dotkla, že? Lepší? Všichni
si položme pravý prsteníček na Ádžňu a masírujme ji. Tady se skutečně staneme bezmyšlenkově vědomými a odpoutanými.
Pomalu masírujte. Je to lepší, mnohem uvolněnější.
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Klaním se všem hledačům pravdy. Na úvod musím říci, že pravda je to, co je. Nemůžeme ji chápat jako pojem, tento pojem
nemůžeme vytvořit, ani ho nemůžeme změnit. Bohužel, ani ji nemůžeme poznat s tímto lidským vědomím. Musíme se stát
jemnější, subtilnější bytostí, abychom poznali pravdu, což znamená, že musíme být duchem. Proto je nutno chápat, že je to
živoucí evoluční proces. Je to živoucí dění v našem nitru, které nás činí duchem, za což nemusíte platit. Nemůžete na to vynaložit
žádné úsilí, prostě to funguje, protože jste hledači pravdy. Cokoliv vám teď říkám, musíte tomu naslouchat s otevřenou myslí
vědce. Pokud se potvrdí, že to je pravda, jako čestní lidé to musíte přijmout, protože je to pro vaše blaho a pro blaho celého
světa. Vidíme zde krásné květy, ale považujeme je za samozřejmé. Ani nemyslíme na to, že pocházejí z maličkých semen.
Podívejme se na naše oči, co je to za mikrokameru, a my to bereme jako samozřejmost. Takže musíme chápat, že existuje
nějaká síla, která dělá tu živoucí práci. Tedy první pravda je, že vy nejste toto tělo, tato mysl, toto ego či podmíněnosti, nýbrž vy
jste čistý duch. Druhá pravda je, že existuje jemná síla božské lásky, která dělá všechnu tu živoucí práci. Touto silou jsme se
dostali z úrovně améby na tuto úroveň a existuje velmi malý průlom, kterého musíme dosáhnout, abychom poznali pravdu.
Nevíme, co je ta absolutní pravda. Proto se hádáme navzájem, bojujeme spolu, válčíme. Ale pokud všichni poznáme pravdu, je
pouze jediná. Tak jako vy všichni vidíte, jak zde sedím, všichni víte, že tu teď sedím, není o tom žádný spor. Ale když se stanete
duchem, můžete cítit Všepronikající sílu, kterou jste nikdy předtím necítili. Ucítíte ji na špičkách svých prstů a také pocítíte
chladný vánek Ducha svatého, jak vychází z vaší hlavy. Podle Bible existuje Bůh všemocný, což je Bůh Otec a Bůh Syn. A třetí ze
svaté Trojice je Duch svatý. Ale jak můžete mít Otce a Syna a žádnou Matku? Ženy se nazývají "druhořadými občany", protože se
říká, že Ona nebyla u stolu s dvanácti apoštoly u Poslední večeře. Ale jak to, že tam máte Pavla, který také neseděl u stolu? Lidé
cítili, že Matka Krista je Bohyně, tak ji nazvali Madonou. A já nechápu ty, kteří ji nechtějí za Bohyni, že ji v Polsku uctívají jako
Černou Madonu. Stejným způsobem se vytvořily v každém náboženství problémy, protože to chtěli mít zorganizováno tak, jak to
chtěli mít. Takže lidé z toho usoudili, že není žádný Bůh, protože ať vyznáváte jakékoliv náboženství, mohou se dopustit
jakéhokoliv hříchu. Ztratili víru v Boha. Když se stanete duchem, budete vědět, že Bůh Všemocný existuje a Jeho láska je jeho
Všepronikající živoucí síla. Sahadža jógou se může dokázat, že existuje Bůh a že existuje Jeho síla lásky. Pokud věříte v Boha
slepě či v něho nevěříte, je to totéž. Mnoho lidí přichází za mnou a říkají: "Matko, modlíme se k Bohu a nic se neděje." Jsme jako
lidé, kteří nevěří v Boha. Důvod je, že nemáte spojení s Bohem. Pokud tento stroj není napojen na hlavní vedení, nebude fungovat.
Jestliže váš telefon není napojen, nebude fungovat. Takže první věcí je získat spojení s touto Všepronikající silou. A vy všichni
máte božskost uvnitř sebe. Vy všichni můžete dostat Seberealizaci a spojit se s touto Všepronikající silou. Neměli byste mít před
tím žádný ostych. Je to tak jednoduché. "Sahadža" znamená, že je to vrozené, a všichni máte právo získat to spojení, - jógu, bez
jakýchkoli těžkostí. Výsledkem toho se všechny vaše fyzické, mentální, emocionální problémy mohou vyřešit. Dokonce i vaše
materiální problémy se vyřeší. A nad to všechno, vstoupíte do Božího království, což je oceán radosti. Toto se vám stane. Je to
extrémně jednoduché, což nemůžete dosáhnout četbou, studiem či čímkoliv takovým. Není to mentální čin, ale živoucí dění.
Dnes, myslím, jste slyšeli o Kundaliní a síle, která je ve vašem nitru. Zítra vám povím o povaze ducha. V tomto krátkém čase je
obtížné předat vám úplnou ideu tohoto vědění od základů. Určitě jsem udělala aspoň čtyři tisíce přednášek na toto téma jen v
angličtině. Tak jako je zde tolik světel, která můžeme rozsvítit jedním vypínačem, ale pokud vám musím vyprávět o elektřině a její
historii, jak přišla sem do Prahy, budete se nudit. Jen jedním vypínačem lze rozsvítit světlo protože vše je tak vystavěno. Stejným
způsobem je vše zabudováno uvnitř vás. Takže je lépe dostat osvícení a pak se dozvědět o subtilních věcech. Ale v každém
případě bych chtěla, abyste mi v krátkém čase položili pár otázek. Pouze žádám, abyste se mě neptali na věci, které nemají
žádný vztah k tomuto předmětu. Prosím, snažte se pochopit, že jsem sem nepřijela, abych si od vás cokoliv vzala. Přijela jsem,
abych vám dala to, co je již vaše vlastní. Můžete mi klást otázky. Odsuňte to vše odsud, můžete to posunout dále, protože mne
lidé nevidí. To je v pořádku, jen si vezmu brýle. Nahlas. Pomáhala jste mi ve Vídni, s ušima. Ale ona neslyší tak dobře. Dobrá, to je
jiné. Podívám se na to znovu, meditoval jste? Dobře, podíváme se na to ještě. Dobrá posaďte se, podíváme se znovu. Podíváme
se na to zítra. Nemají žádné otázky? Báječní lidé! [neslyšitelná otázka] Především jsem vám říkala, nemějte žádný ostych, a
neposuzujte sami sebe. Otázka zněla, co když nejsou připraveni. Vaše Kundaliní o vás ví všechno. Ona je vaše matka, vaše
individuální matka, a ona touží dát vám vaše druhé zrození. Už slyšíte? Abychom probudili Kundaliní, musíme dlouho meditovat.
Co znamená "dlouho meditovat"? Už jste to všechno udělali v předchozím životě. Proto jste zde. Jste předurčeni být zde. Jak
vidíte budoucnost Země? Čeho? Země. Naší planety Země, na které žijeme. V Praze nebo? Jak vidíte budoucnost lidstva? Skvělá!
V současné době je ve světě mnoho válek a velice násilných. A moje otázka je, co musí přijít předtím, než přijde radost? Víte, tyto
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války existují, kvůli problémům lidských bytostí, které je vytvořili. Pokud byste mohli transformovat lidské bytosti, tyto problémy
se vyřeší automaticky. Jestliže bude transformován jistý počet lidí, oni to spustí. Už jsou jich tisíce, kteří byli transformováni, a vy
můžete transformovat další, když jste transformováni sami. [neslyšitelná otázka o Romech] Jakákoli rasa, ať už jsou cikáni nebo
jakékoli rasy mohou být transformováni. Nemá to nic do činění s vaší rasou, národností nebo vaším náboženstvím, nemá to, co
dělat. Je to něco niterného, vrozeného. Pokud jste lidská bytost, bude to fungovat. Nejlepší na tom je, že takzvané špatné karmy
jsou také smyty. Pouze lidské bytosti si myslí, že mají špatnou karmu, zvířata ne. [neslyšitelná otázka o Kristu] Ovšem, ovšem.
Kristus řekl, že ti, kteří nejsou proti nám jsou s námi. Všechny tyto inkarnace a všichni proroci jsou navzájem spřízněni. Ale my je
vidíme odděleně a to vytvořilo nenávist mezi lidmi. Existuje jedna navíc. Věříte, Ježíš Kristus byl zabit za naše hříchy, aby nám
pomohl? Ano, On pro nás trpěl. Musel to udělat. Ale inkarnace vlastně nikdy netrpí. Musel to udělat, o tom vám řeknu později,
protože způsob jak On musel projít centrem Ádžni - to optické překřížení bylo tímto uzavřeno. Takže On se musel nechat kvůli
tomu ukřižovat. Jeho poselství je jeho vzkříšení, ne ukřižování, ale zmrtvýchvstání. Nyní už nemusíme trpět. Ti, kteří říkají, že
musíte trpět, se absolutně mýlí. Hodláte trpět více než Kristus? Jak můžeme pomoci lidem, kteří nechtějí dostat realizaci, získat
ji. Nemohou. Nemohou, nemůžete jim ji vnutit. Kundaliní je síla čistého přání. Jestliže nemáte čisté přání, nemohu překročit vaši
svobodu. Musí to být osobnost jako dobré semeno, které je zasazeno do Matky Země. Ale musíte mít přání, jinak se to nemůže
vypracovat. Nemůžete přinutit semeno, aby vzklíčilo. Á, tento pán má otázku. [neslyšitelná otázka] Fajn, to je dobrá otázka: že
zvedáním Kundaliní jiným a také upevňováním sebe sama se stáváte řádným člověkem a ten druhý se také stává řádným
člověkem. Skutečně se stanou svatými lidmi. Jsou mírumilovní, bez jakéhokoli chtíče a chamtivosti. Koneckonců, tento svět je
vytvořen lidskými bytostmi, a pokud se lidské bytosti transformují, svět se promění. [neslyšitelná otázka] Nevím, co říkáte,
nerozumím. Neměl byste se o mě bát. Nic vám o sobě neřeknu. Kristus řekl, že je Syn Boží, což byl. A protože to řekl, ukřižovali
Ho. Lidé nechtějí slyšet pravdu, dokud nejsou realizované duše. Takže já se nechci nechat ukřižovat, ještě musím dělat svoji
práci. A proto říkám, že nemůžete brát peníze. Všichni ti lidé, kteří si udělali z náboženství kšeft a podnikání z šíření všech těch
falešných guruů, ti všichni jsou proti mně. Také náboženství si udělala obchod, v současné době si všechna náboženství z toho
udělala obchod, takže mě nemají rádi. Nemůžete si udělat obchod z Boha. Takže teď si uděláme lekci seberealizace. Proto
znovu musím říci, že nemohu vnutit nikomu nic. Pouze ti, kteří to chtějí a přejí si to, by měli zůstat v hale. Jinak by měli opustit
halu. A ti, kteří nechtějí, by neměli zůstat sedět, prosím. Tak na úplný úvod musím zase říci, mějte plnou sebedůvěru, že vy všichni
dostanete svoji realizaci. Za druhé, jsou tři podmínky, které musíte pochopit. První podmínka je, že musíte zapomenout na
minulost, a nemáte se cítit vůbec vinni. Koneckonců, jste lidskými bytostmi, a ať už jste udělali jakoukoli chybu, je to v pořádku,
nejste Bůh. Ale pěstování pocitů viny je něco jako duševní mučení. A také když se cítíte vinni, toto centrum zde na levé straně
bývá postiženo a vy fyzicky mučíte sami sebe. Protože když je centrum to postiženo, pak dostanete angínu, bolestivost obratlů a
všechny ty nemoci. Takže jaký to má užitek cítit se vinen? Prosím, nemějte pocity viny. Když říkám, neciťte se vinni, mnoho lidí
odchází, protože se chtějí cítit vinni a onemocnět. No a třetí podmínka je, že byste měli odpustit všeobecně každému. Někteří lidé
říkají, že je to velmi obtížné, ale ať odpustíte nebo neodpustíte, neděláte nic. Když neodpustíte, trápíte sami sebe pro nic za nic.
Neměli byste ani myslet na lidi, kterým máte odpustit. Prostě řekněte "odpouštím každému" a hned se budete cítit lépe. To je
vše. Teď si vezmeme na pomoc Matku Zemi, musíte si zout boty, toť vše. Prosím, dejte pravé a levé chodidlo od sebe. Jen asi na
pět, deset minut, to je vše. Jak vám bylo řečeno - existují dvě síly, levá a pravá. Proto položte svoji levou stranu na jednu stranu a
pravou stranu na druhou. Levá strana představuje sílu vašeho přání, pravá strana představuje sílu vaší činnosti. Tak prosím,
položte svoji levou ruku na levou stranu na klín a pravou stranu použijeme pro vyživování našich center na levé straně. Nejprve si
ukážeme, jak přikládat ruce k různým centrům na levé straně, abychom je vyživovali, tak prosím, nejprve se dívejte a pak budeme
muset zavřít oči. Položte pravou ruku na srdce. Toto je centrum, kde se odráží Bůh Všemohoucí jako duch. A Kundaliní je odraz
Ducha Svatého, čili prapůvodní Matky. Nyní prosím dejte svoji pravou ruku na horní část břicha. Toto je centrum vašeho
mistrovství. Když se stanete duchem, stáváte se svým vlastním vůdcem. Teď dejte svoji pravou ruku na dolní část břicha na levé
straně. Je to centrum čistého vědění, s nímž vypracujeme všechnu božskou práci. Pak zvedněte svoji ruku na horní část břicha
na levé straně. Zvedněte ruku na ohyb krku a ramene a otočte hlavu doprava. Toto centrum je postiženo, když se cítíte vinni. Nyní
prosím položte ruku na čelo a skloňte hlavu, kam až je to možné. Je to centrum, kde musíte každému odpustit. Pak položte svoji
pravou ruku na zátylek a zakloňte hlavu. Toto je centrum, kde aniž byste se cítili vinni, aniž byste si připomínali chyby, jen pro
svoje zadostiučinění si máte říci, máte požádat božskou sílu o odpuštění. Nyní musíte rozevřít svoji dlaň. Položte střed své dlaně
na oblast fontanelní kosti, která byla ve vašem dětství měkká kost. Propněte prsty a sehněte hlavu dolů, jak jen je to možné. Tak
aby byl dostatečný tlak na vaši pokožku hlavy, propněte prsty. Položte hlavu dolů. Pohybujte pomalu kůží na hlavě sedmkrát ve
směru hodinových ručiček. Skloňte hlavu dolů. Nuže, to je vše, co máte udělat. Teď prosím položte obě svoje nohy od sebe, levou
ruku směrem ke mně, a neseďte příliš zakloněni nebo předkloněni, ale pohodlně. Dále prosím položte svoji pravou ruku na srdce.



Levou ruku směrem ke mně na klín. Teď prosím zavřete oči. Zde mi musíte položit zásadní otázku, třikrát, můžete mě nazývat
Matkou nebo Šrí Mátadží - "Matko, jsem duch?" Nahlas. Jestliže jste duch, stanete se svým vůdcem, svým mistrem. Tak prosím
posuňte pravou ruku na levou stranu břicha, na jeho horní část. Pracujeme pouze na levé straně. Zde mi musíte položit další
otázku: "Matko, jsem svůj vlastní mistr?" Řekněte tu otázku třikrát. Jak už jsem vám řekla, nemohu vám vnutit čisté vědění,
protože respektuji vaši svobodu. Musíte mě o ně požádat. Posuňte prosím svoji pravici na dolní část břicha a silně stlačte. Tady
musíte říci šestkrát, protože to centrum má šest okvětních lístků, "Matko, prosím, dej mi čisté vědění." Šestkrát. Jakmile
požádáte o čisté vědění, Kundaliní začíná stoupat nahoru. Takže teď musíme vyživit hořejší centra svojí sebedůvěrou. Nyní
zvedněte pravou ruku na horní část břicha na levé straně. Zde musíte říci s plnou důvěrou desetkrát: "Matko, já jsem svůj vlastní
mistr." Už jsem vám řekla, že nejste toto tělo, nejste tato mysl, ani toto ego nebo tyto podmíněnosti, ale jste čistý duch. Tak tedy
zvedněte pravou ruku na srdce a zde máte říci s plnou důvěrou desetkrát - dvanáctkrát, "Matko, já jsem duch." Desetkrát až
dvanáctkrát. Tato Všepronikající síla je silou soucitu a lásky. Je oceánem absolutního vědění. Nahlas, nahlas. Ale především je
oceánem odpuštění, ať už jste udělali jakoukoli chybu, tento oceán ji může rozpustit velice snadno. Tak prosím odpusťte sami
sobě a položte ruku na ohbí krku a ramene a otočte hlavu doprava. Zde s plnou důvěrou řekněte šestnáctkrát, "Matko, já nejsem
vůbec vinen." Už jsem vám řekla, že ať odpustíte nebo neodpustíte, neděláte nic. Ale pokud neodpustíte, pak nahráváte na
špatnou stranu. Tak dále zvedněte pravou ruku přes na čelo a skloňte hlavu co nejníže. Zde musíte říci s plnou důvěrou a od
srdce, nezáleží na tom kolikrát, "Matko, odpouštím každému všeobecně." Pak prosím dejte pravou ruku na zátylek a zakloňte
hlavu, jak je možné. Zde, aniž byste se cítili vinni, aniž byste počítali své chyby, jen pro svoje zadostiučinění máte říci od srdce,
nezáleží kolikrát "Ó božská Sílo, pokud jsem udělal nějaké chyby, prosím odpusť mi." Nyní roztáhněte úplně prsty, a střed své
dlaně položte na vrcholek hlavy. Nyní propněte prsty. Prosím skloňte hlavu dolů. Tady nemohu překročit vaši svobodu. Musíte
požádat o svoji seberealizaci. Dále pohybujte pomalu pokožkou hlavy ve směru hodinových ručiček a žádejte: "Matko, prosím,
dej mi seberealizaci" - sedmkrát. Nyní prosím dejte ruce dolů. Prosím, obě ruce nasměrujte ke mně takto. A teď položte pravou
ruku směrem ke mně takto. Prosím položte pravou ruku směrem ke mně a hlavu skloňte dolů a zkuste svojí levou rukou, zda vám
vychází studený nebo teplý vánek z hlavy. Nahlas, nahlas, nahlas. Je-li horký, znamená to, že jste neodpustili, tak prosím
odpusťte a nemějte pocit viny. Nyní levou ruku směrem ke mně, ale sehněte hlavu. Nyní prosím zkuste svojí pravou rukou, zda
vám vychází z hlavy chladný vánek nebo teplý vánek. Nepokládejte ruku na vršek hlavy - kousek nad hlavou. Někdy to je dost
daleko. Nyní prosím položte zase pravou ruku, skloňte hlavu a zkuste si to opět levou rukou. Nyní zvedněte obě ruce k nebi, takto.
Nahlas, nahlas. A zakloňte hlavu. A položte libovolnou z těchto tří otázek třikrát: "Matko, je to chladný vánek Ducha svatého?"
"Matko, je to síla božské lásky?" "Matko, je to Paramčaitanja?" Zeptejte se libovolnou z těchto otázek, každou otázku třikrát. Nyní
dejte ruce dolů. Položte ruce takto směrem ke mně. Dívejte se na mě, aniž byste přemýšleli. Ti, kteří cítili studený nebo teplý
vánek na konečcích prstů nebo na svých rukách nebo v oblasti fontanely, prosím, zvedněte obě ruce. Praho! Všichni jste se nyní
stali světci. Klaním se vám všem! Váš svatý život začal. Zítra přijedu znovu a vysvětlím vám vše o duchu. Nechť vám Bůh žehná.
Prosím, informujte své přátele, pozvěte je, protože já jsem zde jen zítra. Ti, kteří cítili studený nebo teplý vánek se zítra ustálí a ti,
kteří necítili vůbec nic, ho také ucítí. Nechť vám Bůh žehná. Také jim řekněte, aby o tom nevyprávěli. Je to mimo vaši mysl. Buďte
v tichosti. Nediskutujte o tom.
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Klaním se všem hledačům pravdy. Na úvod musím říci, že pravda je to, co je. Nemůžeme ji chápat jako pojem, tento pojem
nemůžeme vytvořit, ani ho nemůžeme změnit. Bohužel, ani ji nemůžeme poznat s tímto lidským vědomím. Musíme se stát
jemnější, subtilnější bytostí, abychom poznali pravdu, což znamená, že musíme být duchem. Proto je nutno chápat, že je to
živoucí evoluční proces. Je to živoucí dění v našem nitru, které nás činí duchem, za což nemusíte platit. Nemůžete na to vynaložit
žádné úsilí, prostě to funguje, protože jste hledači pravdy. Cokoliv vám teď říkám, musíte tomu naslouchat s otevřenou myslí
vědce. Pokud se potvrdí, že to je pravda, jako čestní lidé to musíte přijmout, protože je to pro vaše blaho a pro blaho celého
světa. Vidíme zde krásné květy, ale považujeme je za samozřejmé.

Ani nemyslíme na to, že pocházejí z maličkých semen. Podívejme se na naše oči, co je to za mikrokameru, a my to bereme jako
samozřejmost. Takže musíme chápat, že existuje nějaká síla, která dělá tu živoucí práci. Tedy první pravda je, že vy nejste toto
tělo, tato mysl, toto ego či podmíněnosti, nýbrž vy jste čistý duch. Druhá pravda je, že existuje jemná síla božské lásky, která dělá
všechnu tu živoucí práci. Touto silou jsme se dostali z úrovně améby na tuto úroveň a existuje velmi malý průlom, kterého
musíme dosáhnout, abychom poznali pravdu. Nevíme, co je ta absolutní pravda. Proto se hádáme navzájem, bojujeme spolu,
válčíme. Ale pokud všichni poznáme pravdu, je pouze jediná. Tak jako vy všichni vidíte, jak zde sedím, všichni víte, že tu teď
sedím, není o tom žádný spor.

Ale když se stanete duchem, můžete cítit Všepronikající sílu, kterou jste nikdy předtím necítili. Ucítíte ji na špičkách svých prstů a
také pocítíte chladný vánek Ducha svatého, jak vychází z vaší hlavy. Podle Bible existuje Bůh všemocný, což je Bůh Otec a Bůh
Syn. A třetí ze svaté Trojice je Duch svatý. Ale jak můžete mít Otce a Syna a žádnou Matku? Ženy se nazývají "druhořadými
občany", protože se říká, že Ona nebyla u stolu s dvanácti apoštoly u Poslední večeře. Ale jak to, že tam máte Pavla, který také
neseděl u stolu? Lidé cítili, že Matka Krista je Bohyně, tak ji nazvali Madonou. A já nechápu ty, kteří ji nechtějí za Bohyni, že ji v
Polsku uctívají jako Černou Madonu. Stejným způsobem se vytvořily v každém náboženství problémy, protože to chtěli mít
zorganizováno tak, jak to chtěli mít.

Takže lidé z toho usoudili, že není žádný Bůh, protože ať vyznáváte jakékoliv náboženství, mohou se dopustit jakéhokoliv hříchu.
Ztratili víru v Boha. Když se stanete duchem, budete vědět, že Bůh Všemocný existuje a Jeho láska je jeho Všepronikající živoucí
síla. Sahadža jógou se může dokázat, že existuje Bůh a že existuje Jeho síla lásky. Pokud věříte v Boha slepě či v něho nevěříte,
je to totéž. Mnoho lidí přichází za mnou a říkají: "Matko, modlíme se k Bohu a nic se neděje." Jsme jako lidé, kteří nevěří v Boha.
Důvod je, že nemáte spojení s Bohem. Pokud tento stroj není napojen na hlavní vedení, nebude fungovat. Jestliže váš telefon
není napojen, nebude fungovat.

Takže první věcí je získat spojení s touto Všepronikající silou. A vy všichni máte božskost uvnitř sebe. Vy všichni můžete dostat
Seberealizaci a spojit se s touto Všepronikající silou. Neměli byste mít před tím žádný ostych. Je to tak jednoduché. "Sahadža"
znamená, že je to vrozené, a všichni máte právo získat to spojení, - jógu, bez jakýchkoli těžkostí. Výsledkem toho se všechny
vaše fyzické, mentální, emocionální problémy mohou vyřešit. Dokonce i vaše materiální problémy se vyřeší. A nad to všechno,
vstoupíte do Božího království, což je oceán radosti. Toto se vám stane.

Je to extrémně jednoduché, což nemůžete dosáhnout četbou, studiem či čímkoliv takovým. Není to mentální čin, ale živoucí
dění. Dnes, myslím, jste slyšeli o Kundaliní a síle, která je ve vašem nitru. Zítra vám povím o povaze ducha. V tomto krátkém čase
je obtížné předat vám úplnou ideu tohoto vědění od základů. Určitě jsem udělala aspoň čtyři tisíce přednášek na toto téma jen v
angličtině. Tak jako je zde tolik světel, která můžeme rozsvítit jedním vypínačem, ale pokud vám musím vyprávět o elektřině a její
historii, jak přišla sem do Prahy, budete se nudit. Jen jedním vypínačem lze rozsvítit světlo protože vše je tak vystavěno. Stejným
způsobem je vše zabudováno uvnitř vás. Takže je lépe dostat osvícení a pak se dozvědět o subtilních věcech.
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Ale v každém případě bych chtěla, abyste mi v krátkém čase položili pár otázek. Pouze žádám, abyste se mě neptali na věci,
které nemají žádný vztah k tomuto předmětu. Prosím, snažte se pochopit, že jsem sem nepřijela, abych si od vás cokoliv vzala.
Přijela jsem, abych vám dala to, co je již vaše vlastní. Můžete mi klást otázky. Odsuňte to vše odsud, můžete to posunout dále,
protože mne lidé nevidí. To je v pořádku, jen si vezmu brýle. Nahlas. Pomáhala jste mi ve Vídni, s ušima. Ale ona neslyší tak
dobře.

Dobrá, to je jiné. Podívám se na to znovu, meditoval jste? Dobře, podíváme se na to ještě. Dobrá posaďte se, podíváme se znovu.
Podíváme se na to zítra. Nemají žádné otázky? Báječní lidé! [neslyšitelná otázka] Především jsem vám říkala, nemějte žádný
ostych, a neposuzujte sami sebe. Otázka zněla, co když nejsou připraveni. Vaše Kundaliní o vás ví všechno.

Ona je vaše matka, vaše individuální matka, a ona touží dát vám vaše druhé zrození. Už slyšíte? Abychom probudili Kundaliní,
musíme dlouho meditovat. Co znamená "dlouho meditovat"? Už jste to všechno udělali v předchozím životě. Proto jste zde. Jste
předurčeni být zde. Jak vidíte budoucnost Země? Čeho? Země.

Naší planety Země, na které žijeme. V Praze nebo? Jak vidíte budoucnost lidstva? Skvělá! V současné době je ve světě mnoho
válek a velice násilných. A moje otázka je, co musí přijít předtím, než přijde radost? Víte, tyto války existují, kvůli problémům
lidských bytostí, které je vytvořili. Pokud byste mohli transformovat lidské bytosti, tyto problémy se vyřeší automaticky. Jestliže
bude transformován jistý počet lidí, oni to spustí. Už jsou jich tisíce, kteří byli transformováni, a vy můžete transformovat další,
když jste transformováni sami.

[neslyšitelná otázka o Romech] Jakákoli rasa, ať už jsou cikáni nebo jakékoli rasy mohou být transformováni. Nemá to nic do
činění s vaší rasou, národností nebo vaším náboženstvím, nemá to, co dělat. Je to něco niterného, vrozeného. Pokud jste lidská
bytost, bude to fungovat. Nejlepší na tom je, že takzvané špatné karmy jsou také smyty. Pouze lidské bytosti si myslí, že mají
špatnou karmu, zvířata ne. [neslyšitelná otázka o Kristu] Ovšem, ovšem. Kristus řekl, že ti, kteří nejsou proti nám jsou s námi.
Všechny tyto inkarnace a všichni proroci jsou navzájem spřízněni. Ale my je vidíme odděleně a to vytvořilo nenávist mezi lidmi.

Existuje jedna navíc. Věříte, Ježíš Kristus byl zabit za naše hříchy, aby nám pomohl? Ano, On pro nás trpěl. Musel to udělat. Ale
inkarnace vlastně nikdy netrpí. Musel to udělat, o tom vám řeknu později, protože způsob jak On musel projít centrem Ádžni - to
optické překřížení bylo tímto uzavřeno. Takže On se musel nechat kvůli tomu ukřižovat. Jeho poselství je jeho vzkříšení, ne
ukřižování, ale zmrtvýchvstání. Nyní už nemusíme trpět. Ti, kteří říkají, že musíte trpět, se absolutně mýlí.

Hodláte trpět více než Kristus? Jak můžeme pomoci lidem, kteří nechtějí dostat realizaci, získat ji. Nemohou. Nemohou,
nemůžete jim ji vnutit. Kundaliní je síla čistého přání. Jestliže nemáte čisté přání, nemohu překročit vaši svobodu. Musí to být
osobnost jako dobré semeno, které je zasazeno do Matky Země. Ale musíte mít přání, jinak se to nemůže vypracovat. Nemůžete
přinutit semeno, aby vzklíčilo. Á, tento pán má otázku.

[neslyšitelná otázka] Fajn, to je dobrá otázka: že zvedáním Kundaliní jiným a také upevňováním sebe sama se stáváte řádným
člověkem a ten druhý se také stává řádným člověkem. Skutečně se stanou svatými lidmi. Jsou mírumilovní, bez jakéhokoli chtíče
a chamtivosti. Koneckonců, tento svět je vytvořen lidskými bytostmi, a pokud se lidské bytosti transformují, svět se promění.
[neslyšitelná otázka] Nevím, co říkáte, nerozumím. Neměl byste se o mě bát. Nic vám o sobě neřeknu. Kristus řekl, že je Syn Boží,
což byl. A protože to řekl, ukřižovali Ho. Lidé nechtějí slyšet pravdu, dokud nejsou realizované duše.

Takže já se nechci nechat ukřižovat, ještě musím dělat svoji práci. A proto říkám, že nemůžete brát peníze. Všichni ti lidé, kteří si
udělali z náboženství kšeft a podnikání z šíření všech těch falešných guruů, ti všichni jsou proti mně. Také náboženství si udělala
obchod, v současné době si všechna náboženství z toho udělala obchod, takže mě nemají rádi. Nemůžete si udělat obchod z
Boha. Takže teď si uděláme lekci seberealizace. Proto znovu musím říci, že nemohu vnutit nikomu nic. Pouze ti, kteří to chtějí a
přejí si to, by měli zůstat v hale. Jinak by měli opustit halu. A ti, kteří nechtějí, by neměli zůstat sedět, prosím.

Tak na úplný úvod musím zase říci, mějte plnou sebedůvěru, že vy všichni dostanete svoji realizaci. Za druhé, jsou tři podmínky,



které musíte pochopit. První podmínka je, že musíte zapomenout na minulost, a nemáte se cítit vůbec vinni. Koneckonců, jste
lidskými bytostmi, a ať už jste udělali jakoukoli chybu, je to v pořádku, nejste Bůh. Ale pěstování pocitů viny je něco jako duševní
mučení. A také když se cítíte vinni, toto centrum zde na levé straně bývá postiženo a vy fyzicky mučíte sami sebe. Protože když
je centrum to postiženo, pak dostanete angínu, bolestivost obratlů a všechny ty nemoci. Takže jaký to má užitek cítit se vinen?
Prosím, nemějte pocity viny. Když říkám, neciťte se vinni, mnoho lidí odchází, protože se chtějí cítit vinni a onemocnět.

No a třetí podmínka je, že byste měli odpustit všeobecně každému. Někteří lidé říkají, že je to velmi obtížné, ale ať odpustíte nebo
neodpustíte, neděláte nic. Když neodpustíte, trápíte sami sebe pro nic za nic. Neměli byste ani myslet na lidi, kterým máte
odpustit. Prostě řekněte "odpouštím každému" a hned se budete cítit lépe. To je vše. Teď si vezmeme na pomoc Matku Zemi,
musíte si zout boty, toť vše. Prosím, dejte pravé a levé chodidlo od sebe. Jen asi na pět, deset minut, to je vše. Jak vám bylo
řečeno - existují dvě síly, levá a pravá.

Proto položte svoji levou stranu na jednu stranu a pravou stranu na druhou. Levá strana představuje sílu vašeho přání, pravá
strana představuje sílu vaší činnosti. Tak prosím, položte svoji levou ruku na levou stranu na klín a pravou stranu použijeme pro
vyživování našich center na levé straně. Nejprve si ukážeme, jak přikládat ruce k různým centrům na levé straně, abychom je
vyživovali, tak prosím, nejprve se dívejte a pak budeme muset zavřít oči. Položte pravou ruku na srdce. Toto je centrum, kde se
odráží Bůh Všemohoucí jako duch. A Kundaliní je odraz Ducha Svatého, čili prapůvodní Matky. Nyní prosím dejte svoji pravou
ruku na horní část břicha. Toto je centrum vašeho mistrovství. Když se stanete duchem, stáváte se svým vlastním vůdcem.

Teď dejte svoji pravou ruku na dolní část břicha na levé straně. Je to centrum čistého vědění, s nímž vypracujeme všechnu
božskou práci. Pak zvedněte svoji ruku na horní část břicha na levé straně. Zvedněte ruku na ohyb krku a ramene a otočte hlavu
doprava. Toto centrum je postiženo, když se cítíte vinni. Nyní prosím položte ruku na čelo a skloňte hlavu, kam až je to možné. Je
to centrum, kde musíte každému odpustit. Pak položte svoji pravou ruku na zátylek a zakloňte hlavu. Toto je centrum, kde aniž
byste se cítili vinni, aniž byste si připomínali chyby, jen pro svoje zadostiučinění si máte říci, máte požádat božskou sílu o
odpuštění. Nyní musíte rozevřít svoji dlaň.

Položte střed své dlaně na oblast fontanelní kosti, která byla ve vašem dětství měkká kost. Propněte prsty a sehněte hlavu dolů,
jak jen je to možné. Tak aby byl dostatečný tlak na vaši pokožku hlavy, propněte prsty. Položte hlavu dolů. Pohybujte pomalu kůží
na hlavě sedmkrát ve směru hodinových ručiček. Skloňte hlavu dolů. Nuže, to je vše, co máte udělat. Teď prosím položte obě
svoje nohy od sebe, levou ruku směrem ke mně, a neseďte příliš zakloněni nebo předkloněni, ale pohodlně. Dále prosím položte
svoji pravou ruku na srdce. Levou ruku směrem ke mně na klín.

Teď prosím zavřete oči. Zde mi musíte položit zásadní otázku, třikrát, můžete mě nazývat Matkou nebo Šrí Mátadží - "Matko,
jsem duch?" Nahlas. Jestliže jste duch, stanete se svým vůdcem, svým mistrem. Tak prosím posuňte pravou ruku na levou
stranu břicha, na jeho horní část. Pracujeme pouze na levé straně. Zde mi musíte položit další otázku: "Matko, jsem svůj vlastní
mistr?" Řekněte tu otázku třikrát. Jak už jsem vám řekla, nemohu vám vnutit čisté vědění, protože respektuji vaši svobodu.
Musíte mě o ně požádat.

Posuňte prosím svoji pravici na dolní část břicha a silně stlačte. Tady musíte říci šestkrát, protože to centrum má šest okvětních
lístků, "Matko, prosím, dej mi čisté vědění." Šestkrát. Jakmile požádáte o čisté vědění, Kundaliní začíná stoupat nahoru. Takže
teď musíme vyživit hořejší centra svojí sebedůvěrou. Nyní zvedněte pravou ruku na horní část břicha na levé straně. Zde musíte
říci s plnou důvěrou desetkrát: "Matko, já jsem svůj vlastní mistr." Už jsem vám řekla, že nejste toto tělo, nejste tato mysl, ani toto
ego nebo tyto podmíněnosti, ale jste čistý duch. Tak tedy zvedněte pravou ruku na srdce a zde máte říci s plnou důvěrou
desetkrát - dvanáctkrát, "Matko, já jsem duch." Desetkrát až dvanáctkrát.

Tato Všepronikající síla je silou soucitu a lásky. Je oceánem absolutního vědění. Nahlas, nahlas. Ale především je oceánem
odpuštění, ať už jste udělali jakoukoli chybu, tento oceán ji může rozpustit velice snadno. Tak prosím odpusťte sami sobě a
položte ruku na ohbí krku a ramene a otočte hlavu doprava. Zde s plnou důvěrou řekněte šestnáctkrát, "Matko, já nejsem vůbec
vinen." Už jsem vám řekla, že ať odpustíte nebo neodpustíte, neděláte nic. Ale pokud neodpustíte, pak nahráváte na špatnou
stranu. Tak dále zvedněte pravou ruku přes na čelo a skloňte hlavu co nejníže. Zde musíte říci s plnou důvěrou a od srdce,



nezáleží na tom kolikrát, "Matko, odpouštím každému všeobecně."

Pak prosím dejte pravou ruku na zátylek a zakloňte hlavu, jak je možné. Zde, aniž byste se cítili vinni, aniž byste počítali své
chyby, jen pro svoje zadostiučinění máte říci od srdce, nezáleží kolikrát "Ó božská Sílo, pokud jsem udělal nějaké chyby, prosím
odpusť mi." Nyní roztáhněte úplně prsty, a střed své dlaně položte na vrcholek hlavy. Nyní propněte prsty. Prosím skloňte hlavu
dolů. Tady nemohu překročit vaši svobodu. Musíte požádat o svoji seberealizaci. Dále pohybujte pomalu pokožkou hlavy ve
směru hodinových ručiček a žádejte: "Matko, prosím, dej mi seberealizaci" - sedmkrát. Nyní prosím dejte ruce dolů. Prosím, obě
ruce nasměrujte ke mně takto.

A teď položte pravou ruku směrem ke mně takto. Prosím položte pravou ruku směrem ke mně a hlavu skloňte dolů a zkuste svojí
levou rukou, zda vám vychází studený nebo teplý vánek z hlavy. Nahlas, nahlas, nahlas. Je-li horký, znamená to, že jste
neodpustili, tak prosím odpusťte a nemějte pocit viny. Nyní levou ruku směrem ke mně, ale sehněte hlavu. Nyní prosím zkuste
svojí pravou rukou, zda vám vychází z hlavy chladný vánek nebo teplý vánek. Nepokládejte ruku na vršek hlavy - kousek nad
hlavou. Někdy to je dost daleko. Nyní prosím položte zase pravou ruku, skloňte hlavu a zkuste si to opět levou rukou. Nyní
zvedněte obě ruce k nebi, takto.

Nahlas, nahlas. A zakloňte hlavu. A položte libovolnou z těchto tří otázek třikrát: "Matko, je to chladný vánek Ducha svatého?"
"Matko, je to síla božské lásky?" "Matko, je to Paramčaitanja?" Zeptejte se libovolnou z těchto otázek, každou otázku třikrát. Nyní
dejte ruce dolů. Položte ruce takto směrem ke mně. Dívejte se na mě, aniž byste přemýšleli. Ti, kteří cítili studený nebo teplý
vánek na konečcích prstů nebo na svých rukách nebo v oblasti fontanely, prosím, zvedněte obě ruce.

Praho! Všichni jste se nyní stali světci. Klaním se vám všem! Váš svatý život začal. Zítra přijedu znovu a vysvětlím vám vše o
duchu. Nechť vám Bůh žehná. Prosím, informujte své přátele, pozvěte je, protože já jsem zde jen zítra. Ti, kteří cítili studený nebo
teplý vánek se zítra ustálí a ti, kteří necítili vůbec nic, ho také ucítí. Nechť vám Bůh žehná. Také jim řekněte, aby o tom
nevyprávěli.

Je to mimo vaši mysl. Buďte v tichosti. Nediskutujte o tom.
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Jogín se ptá, zda může fotit během řeči Šrí Mátadží. Když mluvím, nemělo by se. Musíte zazpívat ještě jednu píseň, něco
kratšího. Klaním se všem hledačům pravdy. Jak už jsem vám říkala včera, pravda je, to co je. Nemůže být uchopena pojmy,
konceptualizována a nelze ji pociťovat tímto lidským vědomím. Musíte se kvůli tomu stát jemnější bytostí, kterou nazýváme
duchem. Dnes vám povím o povaze ducha. Duch je odrazem Otce, Boha Všemohoucího. Jeho sídlo je na vrcholu oblasti
fontanelní kosti, ale jeho odraz je v našem srdci, zatímco Kundaliní je odrazem Ducha Svatého čili prapůvodní Matky. Když je
tento duch osvícen naší pozorností, naše pozornost se stává aktivní v tom smyslu, že pokud dáme na něco pozornost,
neodehraje se to tam, ale naopak kamkoliv zaměříte pozornost, jedná to podle vás.

Naopak, osvícená duše dokonce letmý pohled takové osoby může přinést mír, klid a radost v jiném člověku. Když se duch začíná
projevovat skrze váš centrální nervový systém, rozvíjí se na vašich nervech nová dimenze, čímž pociťujete své čakry což je
sebepoznání a pociťujete čakry druhých. Je to absolutně přesná informace, kterou dostanete na špičkách svých prstů. Pokud
víte, jak dát tato centra do pořádku, dostáváte úplnou fyzickou, duševní a emoční rovnováhu. Centrum vypadá takto, a když ho
začneme používat příliš na pravé nebo na levé straně, přiškrtí se. Někdy je může narušit nějaký šok a pak si rozvíjíte nemoci,
fyzické a duševní. Ale když Kundaliní prochází těmito centry, dává je do pořádku a osvěcuje je, protože se teď spojuje s duchem.
Tak nám duch říká, co je s námi v nepořádku, co děláme špatně. To je ten "poslední soud". A také je to čas "vzkříšení".

Budeme soudit sebe sama a vzkřísíme se sami pomocí Sahadža jógy. Duch je zdroj pravdy, absolutní pravdy. Máte-li deset dětí,
které jsou realizované duše, a zavážete-li jim oči a postavíte před ně někoho a zeptáte se, co je špatně, všichni zvednou jeden
prst. To znamená, že všichni řeknou, že je něco v nepořádku s krkem toho pána. A jestliže se zeptáte toho pána, "máte nějaký
problém s krkem? ", on řekne, "ano, ale jak to víte?" Ve světle ducha postupně pochopíte božskou Sílu, která prostupuje vše. A
pokud víte, jak vypracovat onu božskou Sílu, můžete také zvedat Kundaliní druhým a dát jim realizaci. Také poznáte, který člověk
je pravdomluvný a který není, protože ihned, jakmile namíříte prsty k takové osobě, ucítíte hrozné horko, jestliže je to darebák.
Totiž ve vašem vědomí si rozvinete novou dimenzi nazývanou kolektivní vědomí.

Nejdříve si rozvinete stav, který nazýváme nirvičára samádhí, což znamená bezmyšlenkové vědomí. Na příklad je tu pěkný
koberec, dívám se na něj a začnu o něm přemýšlet. Ale po osvícení něco vidíte a žádné myšlenky nejsou. Myšlenky totiž
pocházejí z minulosti nebo z budoucnosti, ale v přítomnosti žádná myšlenka neexistuje. Když něco vidíte, ať už je radost
vytvořená umělcem jakákoliv, zaplaví vás a úplně vás ztiší. Váš stres, vaše obavy, to vše zmizí, protože duch je zdroj klidu a míru.
Je mnoho lidí, kteří začínají hovořit o míru, ale nemají (přitom) žádný mír uvnitř sebe. Také dostávají Nobelovy ceny za mír, ale k
čemu to je - oni nemají žádný mír uvnitř sebe. Ale je to podobné jako na otáčejícím se kole: jste-li na obvodu, jste vyvedeni z
rovnováhy, ale jdete-li k ose kola, jste v klidu. Stejně je váš stav jako u osy, když například stojíte ve vodě a přicházejí vlny a vy se
bojíte těch vln - jako myšlenek zleva i zprava, z budoucnosti i minulosti, ale když vstoupíte do člunu, pak už se vln nebojíte.

Ale naučíte-li se plavat, můžete se pustit do vln a dovést jiné lidi zpět do člunu. To je třetí, to je druhý stav, do kterého přijdete, je
vědomí bez pochybností, Nirvikalpa samádhí, v němž se stanete velmi zasvěcenými. Světlo ducha osvítí váš mozek. To, co
známe pomocí lidského vědomí, je velmi malé, ale když váš mozek je osvícen, začínáte objevovat nové věci. Máme některé
vědce, kteří po příchodu do Sahadža jógy objevili spoustu věcí. Dá to novou dimenzi vaší kreativitě. Máme mnoho umělců,
hudebníků, kteří se po příchodu do Sahadža jógy stali světově proslulí. Fyzicky se cítíte v pořádku, všechny nevyléčitelné nemoci
mohou být léčeny, většina z nich může být Sahadža jógou vyléčena. Některým lidem to zabere více, některým méně času, ale
většina z nich je vyléčena. Ale neplatí to pro lidi, kteří jsou lehkomyslní či pro lidi, kteří nechtějí svoji seberealizaci.

Platí to pro lidi, kteří vážně a čestně hledají pravdu. Dokonce lidé, kteří byli zkaženi falešnými guruy nebo ti, kteří praktikovali
nějaké náboženství špatným způsobem, všichni se mohou zachránit. Ve světle ducha se stáváte svým vlastním mistrem, protože
vidíte pravdu. Poprvé cítíte Všepronikající sílu, která dělá všechnu živou práci. Potom, když víte, jak zacházet s touto skvělou
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energií, můžete se stát mistry. Stáváte se extrémně dynamickými, nebojácnými, ale současně velmi soucitnými. A to se musí stát
vám všem. Pouze ti, kteří nechtějí nebo ti, kteří nejsou předurčeni, to nedostanou. Ale není to umělý růst, kterým můžete vyrobit
tisíce syntetických květin - je to skutečnost. V Sahadža józe je důležité "stávání se".

A především vaše duchovnost, vaše božskost se začne projevovat sama a vy se automaticky stáváte spravedlivými a těšíte se ze
svých ctností. Dnes největší věc kolem Sahadža jógy je, že je to kolektivní dění. Předtím se lidé museli pročistit tak, že odešli do
Himalájí nebo se ukryli v nějakých jeskyních. Jako pokání toho museli dělat spoustu. Ale v Sahadža józe vás kolektivní práce
udělá absolutně dokonalými. Je to podobné zlomenému nehtu, který už neporoste - musí být spojený s celkem. Jakmile jste
spojeni s touto božskou silou, stáváte se nedílnou součástí celku. Nejste jen vedeni ale také velice chráněni a požehnáni.
Obzvláště to vám dává radost. Radost nemůže být vyjádřena, nemůže být popsána.

Nemá dualitu štěstí a neštěstí, je svou povahou absolutní. Prostě se to musí zažít a to je to, co se vám stane. Dnes pokud opět
máte nějaké otázky, bych je ráda zodpověděla. Ale musím znovu opakovat, že jsem sem nepřijela proto, abych si od vás cokoliv
vzala. Tak prosím ptejte se na jakoukoli otázku, která je k věci. Velmi děkuji. Může být energie Kundaliní aktivována napořád?
Ano, ovšem. Nepřetržitě. Musíte vědět, že za to nemusíte platit.

Všechno vědění je absolutně zadarmo. Za boží práci nemůžete platit. Rád bych se zeptal, proč se ty věci a události stále opakují?
Jsou to všechno naše chyby, to jsou lidské omyly. Lidské bytosti se musejí změnit, musejí se transformovat. Otázka byla, zda
může být tato energie probuzena nějakým cvičením. Ne, nemůže. Nemůže být probuzena žádným cvičením, četbou, čímkoliv. Je
to živoucí proces. Jako semeno, nemůžete je donutit, aby vzklíčilo.

Musíte je vložit do Matky Země. Proč se některá náboženství bojí jenom i vyslovit slovo "jóga"? Oni všichni musejí být rozčilení.
Všechna náboženství jsou jen na vydělávání peněz. "Jóga" znamená spojení s božským. Všechna písma říkají, že se musíte
znovu narodit. Nikdo tomu nevěnuje pozornost, všichni jsou příliš zaneprázdněni shromažďováním peněz. Mluvili jste o
znovuzrození nějaké energie, ale říká, že nikdo nemůže potěšit Boha a Ježíš Kristus říká, že jsme zrozeni z Ducha Svatého a ne z
nějaké naší vlastní energie... Nikdy to tak neřekl. Raději si znovu přečtěte bibli. Slovo Bůh tam bezpochyby je.

Nazdar! Cituji z bible ve jménu Ježíše Krista. "Ježíš Kristus odpověděl: Amen, Amen, říkám vám, kdo se nezrodil z vody a ducha,
nemůže vstoupit do Božího království." Co to je? To není - to je ovšem slovo Boží. Haló, poslyšte, sedněte si. Já vám něco řeknu.
Sedněte si. Já vám řeknu co. Je to tak, že Kristus řekl, že je to slovo Boží a já sama používám slovo Boží. Posaďte se.

On také řekl, "Pošlu vám Ducha svatého". Pokud jsem Duch svatý, jsem také Bůh. Prosím sedněte si. Pokud jsem Duch svatý, jak
Mě rozpoznáte jako křesťan? Jak Mě rozpoznáte? Já jsem Duch svatý. Musím to říci, protože jestliže sem přinesete bibli, budu
muset vám to říci. Protože já dávám útěchu - vyléčili jsme tolik lidí na celém světě. V Sahadža józe jsou tři lékaři, kteří dostali titul
doktor lékařských věd. V Rusku je čtyřicet lékařů, kteří praktikují Sahadža jógu.

A já vám radím, říkám vám, co Kristus nemohl, protože za tři a půl roku byl zabit. Byli to titíž lidé, kteří četli bibli tvrdíce "on není
náš spasitel" a zabili Ho. A třetí věc je spása. Duch Svatý musí být Spasitel, a tak to je: Dávám vám realizaci. Tentokrát ji
nepropásněte. Tři a půl roku dovolili Kristu žít, a používají jeho bibli, když jsem zde. Když existoval Kristus, používali Starý zákon,
aby Ho hanobili a mluvili přitom o Mojžíšovi. Pokud byste vy, lidé, čehokoliv dosáhli čtením bible, viděli byste to. Sama jsem se
narodila v křesťanské rodině. A víte, co křesťané udělali s touto biblí?

Pojedete-li do Jižní Ameriky, budete v šoku. Miliony a miliony indiánů bylo zabito křesťany, kteří jim ukázali bibli. V Indii přinášeli
bibli v jedné ruce a pistoli ve druhé. Nepropásněte to. Nadešel čas, abyste dostali svoji realizaci, abyste byli znovuvzkříšeni.
Narodili jste se v křesťanském náboženství, tak věříte v bibli. Ale ti, kteří jsou zrozeni v islámu, věří jen Koránu. Oni si myslí, že
všichni křesťané půjdou do pekla, a křesťané si myslí, že všichni muslimové půjdou do pekla. A co židé? Když máte klapky na
očích, když si nasadíte klapky na oči, nevidíte jednotu Boží.

To má... Lidé, kteří čtou Korán, Bibli, Gítu, cokoliv, ať následují jakékoliv náboženství, spáchají jakýkoliv hřích. Jsou spravedliví?
Kristus žádal, abyste byli pokorní. Kde jsou křesťané, kteří jsou pokorní? Ráda bych je viděla - jsou tak arogantní. Kristus šel do



extrémů morálky: "Nebudeš míti cizoložné oči." Podívejme se, kteří křesťané mají takovéto oči. Pouze sahadža jogíni mají tyto
nevinné oči. Všichni se máte znovuzrodit, měli byste uskutečnit křest. Měli byste cítit chladný vánek Ducha Svatého vycházet z
oblasti vaší fontanely.

Máme dost kázání, přednášek a čtení bible. Čtěme knihu reality, knihu skutečnosti. Slepá víra není potřeba. Musíte cítit
všeprostupující Sílu. Sahadža jógou můžete dokázat, že Kristus byl Syn Boží - vy to dokázat můžete, oni to nemohou dokázat.
Můžete dát seberealizaci? (Raději si najděte jinou halu a dávejte adresu tam. Nikdo vás nechce. Prostě ho vyhoďte.) Neměli
byste věřit slepě ničemu, vůbec ničemu.

Musíte mít na všechno důkaz. Pokud nemáte důkaz, proč věříte bibli, proč věříte Gítě, proč věříte Koránu, právě jim slepě věříte?
Prosím, rád bych se vás zeptal jménem této paní a ona by vám ráda řekla, oč se jedná... Mohu ji léčit později. Bezpochyby vás
budeme léčit. Paní, zabere to nějakou dobu? Budeme vás léčit, dobrá? Právě teď chci dát seberealizaci jim všem. To je velmi
důležité. Přišli sem, aby dostali seberealizaci. Dobrá.

(Požádejte je, aby těch chlapcům dali nějaké bandhany.) Lituji, ale musela jsem to říci. Musela jsem říci - přišel čas, abych to
řekla, víte, jsem tak šťastná. Ti, kteří nechtějí mít seberealizaci by měli prosím opustit sál. Není to zdvořilé přijít na něčí setkání a
vyrušovat. Je to božská práce, která pokračuje, a nemáte právo ji rušit. Takže lidé jsou placeni za tento druh práce, já vím. Ale
proč bych nehledala vaše dobro? Proč lpět na těch myšlenkách a nechat se navždy zruinovat? V tomto druhu slepé víry není
žádná moudrost.

Nyní tolik muslimů a židů uctívá Krista, protože je to pro ně důkaz. Není to protože chodí do kostela a někoho poslouchají a pak
něco přijmou. Jestliže je to důkaz, pak jako čestní lidé to musíte přijmout. V angličtině se říká, že důkaz pudinku je v jeho
snědení, ne v mluvení nebo čtení něčeho. Jste-li hladoví, pochopíte to. Ne ti, kteří žijí slovy a knihami. Jeden básník v Indii řekl -
jmenoval se Kabíra - řekl, že dokonce vzdělaní lidé zhloupnou, když čtou příliš mnoho. Nuže, jak víte, uvnitř nás existují dvě síly:
jednu nazýváme levý sympatický a pravý sympatický nervový systém. Fungují, když se ocitáme ve stavu nouze. Ale třetí síla se
nazývá parasympatikus, a ta zásobuje energií, aby přivedla celý systém do rovnováhy.

Vlastně levá strana je síla přání a pravá je silou aktivity. Kristus nemohl mluvit o všech těch věcech, protože ho ukřižovali. To je
ten problém, že Jeho práce se musí dokončit. Nyní budeme používat naši levou sílu přání, což vyjádříte svojí rukou takto. Ale jsou
tři podmínky, které musíte mít: máte-li čisté přání získat realizaci, pak buďte jistí, že vy všichni svoji seberealizaci dostanete.
Neměli byste mít žádný ostych. Nechte to být, na tom nezáleží. Jsou to neužiteční lidé, víte. Někdo je podplatil. Zapomeňte na to.

Tak jsou tři podmínky: zaprvé byste měli mít důvěru, že všichni seberealizaci dostanete. Dobrá. Potom druhá podmínka je, že se
vůbec nemáte cítit vinni. Musíte zapomenout na minulost. Musíte být v přítomnosti. Pokud cítíte vinu, pak je toto centrum ošklivě
zasaženo a výsledkem je, že si vypěstujete i fyzické problémy kromě mentálního utrpení. Rozvinete si angínu, spondylitidu a
mnoho nemocí z letargických orgánů. Dobrá. A třetí podmínka je, že musíte odpustit každému každému všeobecně, nemyslet na
někoho, kdo vás trápil. I ten pán, který se pokusil vás rušit: odpusťte mu, prostě mu odpusťte.

Protože ať už odpustíte nebo neodpustíte, neděláte nic. Ale pokud neodpustíte, nahráváte na špatnou stranu. Logicky musíte
odpustit. Vlastně neděláte nic. Ale proč bychom měli mučit sami sebe kvůli druhým, když oni sami se radují. A nepovažujte sami
sebe za něco horšího. Jste lidskými bytostmi a nyní je poslední průlom, kterého musíte dosáhnout, což je uskutečnění svého
křtu. Musíte si vyzout boty na asi deset minut a položte svá chodidla na Matku Zemi. Na klín. Připomíná to, že si přejete mít
seberealizaci.

Budeme vám říkat o centrech na levé straně, která sami budeme vyživovat. Položte prosím svoji pravou ruku na srdce, kde sídlí
duch. Na srdce. Levá strana, levá strana. Pokud ve vás září duch, povede vás. Takto se stanete svým vlastním mistrem. Nyní
posuňte ruku na horní část břicha na levé straně. Zde je centrum vašeho mistrovství. To centrum zde bylo vytvořeno všemi
proroky, které když je osvíceno, učiní vás mistrem v zacházení s božskou silou. Prosím sedněte si.

Alespoň nás nerušte. Jste-li křesťané, sedněte si. Prosím nerušte nás. Sedněte si. Poslyšte, buďte pokorný. Prosím usaďte se.



Aspoň se chovejte jako křesťané. Nyní musíte dát pravou ruku na podbřišek na levé straně. To je centrum čistého vědění, ne
knižního vědění, ale čistého poznání, které funguje, kterým pracuje božská síla, pomocí kterého dáváte realizaci druhým, léčíte
druhé atd. Nyní zvedněte pravou ruku na horní část břicha na levé straně.

A zase na srdce. Na srdce. Dále na ohbí ramene a krku a otočte hlavu doprava. Již jsem vám řekla, že to centrum přestává
fungovat, když se cítíte vinni. Vůbec nemějte pocit viny. Dál si položte čelo do dlaně pravé ruky. Skloňte hlavu. Zde musíte
odpustit každému, všeobecně. Teď prosím položte ruku dozadu na zadní část hlavy zakloňte hlavu dozadu. Aniž byste se cítili
vinni, zde musíte říci pro svoje zadostiučinění bez toho, že byste vypočítávali svoje prohřešky: "Ó, božská Sílo, ať už jsem udělal
cokoliv, prosím odpusť mi."

Nyní prosím roztáhněte svoji dlaň a položte střed dlaně na oblast fontanelní kosti a zatlačte na hlavu. Propněte prsty tak, abyste
mohli pořádně zatlačit. A pohybujte pomalu kůží na hlavě sedmkrát ve směru hodinových ručiček. Teď dejte ruku dolů. To je vše,
co musíme udělat. Můžete si sundat svoje brýle, protože máte zavřít oči a také, pokud vás něco tísní zde nebo v pase, prosím
sundejte to. Nyní položte zase levou ruku směrem ke mně, obě chodidla od sebe, zavřete oči a položte pravou ruku na srdce. Zde
mi položíte jednu velice zásadní otázku, můžete mě nazývat "Matka" nebo "Šrí Mátadží" - třikrát: "Matko, jsem duch?" Položte tu
otázku třikrát. Nahlas.

Pokud jste duch, jste svým mistrem. Tak prosím položte pravou ruku na horní část břicha a položte mi další otázku: - na levé
straně - "Matko, jsem svým vlastním mistrem?" Už jsem vám řekla, že respektuji vaši svobodu a nemohu vám čisté vědění vnutit.
Tak prosím dejte svoji pravou ruku na dolní část břicha na levé straně. Máte požádat o čisté vědění. Tak prosím sedmkrát:
"Matko, prosím dej mi čisté vědění." Nahlas. Jakmile požádáte o čisté vědění, Kundaliní, odraz Ducha Svatého začíná stoupat.
Nyní prosím dejte pravou ruku na horní část svého břicha na levé straně. Musíme vyživovat ta centra s plnou důvěrou.

Zde máte říci s plnou důvěrou: "Matko, já jsem svým vlastním mistrem." Už jsem vám řekla, že zásadní pravda o vás je, že jste
čistým duchem. Vy nejste tímto tělem, ani nejste touto myslí, nejste tímto egem ani těmito podmíněnostmi, nýbrž jste čistým
duchem. Nuže, zvedněte pravou ruku na srdce a s plnou důvěrou řekněte dvanáctkrát: "Matko, já jsem čistý duch." Božská Síla je
silou soucítění a lásky, je oceánem čistého vědění, ale především je oceánem odpuštění. Ať jste se snad dopustili jakýchkoliv
omylů, ten oceán odpuštění je může svojí silou rozpustit. Takže nyní zvedněte pravou ruku na ohbí krku a ramene a otočte hlavu
doprava. Zde musíte říci s plnou důvěrou šestnáctkrát: "Matko, nejsem vůbec vinen." Už jsem vám řekla, že logicky ať odpustíte
nebo neodpustíte, neděláte nic. Ale jestliže neodpustíte, nahráváte do špatných rukou a mučíte sami sebe.

Takže teď zvedněte pravou ruku na čelo a skloňte hlavu. Zde libovolněkrát ze srdce řekněte "Matko, odpouštím každému."
Položte pravou ruku na zadní stranu hlavy a zakloňte ji. Zde, aniž se cítíte vinni a aniž vypočítáváte svoje poklesky, máte pro
vlastní uspokojení říci: "Ó, božská Sílo, pokud jsem nějaké chyby prosím odpusť mi." Řekněte to od srdce kolikrát libo. Nyní
roztáhněte dlaň a prosím položte střed dlaně na oblast fontanelní kosti, kost, která byla měkká ve vašem dětství. Nyní sehněte
hlavu. Propněte prsty a vyviňte tlak na svoji pokožku hlavy. Pomalu pohybujte kůží na hlavě sedmkrát. Ale zde vám opět nemohu
vnutit seberealizaci.

Já respektuji vaši svobodu. Řekněte tedy sedmkrát: "Matko, prosím dej mi seberealizaci." Nyní dejte ruce dolů. Prosím položte
ruce takto směrem ke mně a dívejte se na mě, aniž přemýšlíte. Takto, takto. Nyní skloňte hlavu a levou rukou zkuste, zda vám z
vaší vlastní hlavy vychází chladný nebo horký vánek - musíte se sami o tom ujistit. Nepokládejte ruku na vrchol hlavy ale kousek
nad ni a sami si to zkuste. To je důkaz. Nyní prosím položte levou ruku směrem ke mně znovu skloňte hlavu a zkuste si to pravou
rukou. Někteří to mají dost vysoko nad hlavou.

A znovu pravou rukou. Nyní prosím zvedněte obě ruce k nebi takto a položte jednu otázku, položte jednu z následujících otázek:
"Matko, je to chladný vánek Ducha Svatého?" nebo "Matko, je to božská láska Boha?" nebo "Matko, je to Ruh čili Paramčaitanja?"
Libovolnou z těchto otázek položte třikrát. Teď prosím položte ruce dolů. Ono to dostali! Ruce dolů, prosím. Položte je nyní takto.
Ti, kteří vnímali chladný nebo horký vánek ze své fontanely nebo na rukách či konečcích prstů, prosím zvedněte obě ruce.

To je důkaz. Ať vám Bůh žehná. Teď jste se stali skutečnými křesťany. Teď jste se stali svatými. Musí to růst, vaše božskost musí



vyrůst. Jak jsem vám říkala, poroste v kolektivitě. Máme zde velmi dobré středisko a je mnoho lidí, kteří znají Sahadža jógu velmi
dobře. Všichni byste měli přijít a stát se velkými sahadža jogíny. Musíte zachránit zde své krajany a rychle se stanete mistry. Za
nic nemusíte platit.

Nechť vám Bůh žehná. Ráda bych se s vámi, lidé, dnes večer setkala, je-li možno. Teď by měli přijít nahoru... Nemluvte s nimi.
Jsou to negativní lidé. [Šrí Mátadží pracuje na hledačích.]
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Dnešek je nejšťastnějším dnem pro vás všechny, pro celý vesmír, protože byl stvořen Šrí Ganéša. Byl stvořen, aby vyzařoval
příznivost prostřednictvím své 'čaitanji' (božských vibrací). Nejdříve byl celý vesmír naplněn touto 'čaitanjašriští' (stvořením
božských vibrací). Pak vstoupil do hry Brahmadéva a stvořil veškerou hmotu. Největším požehnáním božské síly však bylo
symbolizovat ´čaitanju´ a tato 'čaitanja' má mnoho aspektů, ale speciálně u Šrí Ganéši je to příznivost. V dnešní moderní době
lidé ztratili smysl pro příznivost. Všechno, co vyzařuje vibrace, 'čaitanju', je příznivé, je 'šubh', a cokoliv to nevyzařuje, není ani
náhodou příznivé. Takže především, cokoliv uctíváte, cokoliv přijímáte, všechno to musí být příznivé. Každý tvar má koeficient a
všechny tyto tvary, které vidíte, nemusí nutně dávat vibrace. Ale i mezi lidskými bytostmi najdeme mnoho lidí, jako jste vy, v nichž
proudí 'čaitanja'. Ale když tato ´čaitanja´ proudí, bereme Šrí Ganéšu jako samozřejmost. Nechápeme, že Šrí Ganéšu v sobě
musíme probudit - to znamená co? Co musíme udělat? Šrí Ganéša už ve vás existuje, a jak jsem řekla, nevinnost nelze ztratit,
takže Šrí Ganéša je věčná bytost, věčné dítě - nelze Ho ztratit a nelze Ho zničit. Takže stále tam je. Možná, že nějaká mračna
vašich špatných skutků zakrývají tuto velkou osobnost nevinnosti. Ale je tam stále přítomen. Co bychom tedy nyní měli udělat,
aby v nás tento Ganéša stále zářil? Nejprve je třeba si uvědomit, že jste byli stvořeni podle stejného vzoru jako Šrí Ganéša. Ale
Jeho Kundaliní je v Jeho břiše; Jeho čisté přání je v Jeho břiše - je velmi důležité, abychom pochopili, proč je Jeho Kundaliní v
Jeho břiše. Znamená to, že vůbec nemusí překonávat pokušení Muládháry. Ale má svou Kundaliní ve svém břiše - to znamená,
že je také mimo pokušení jídla, moci nebo čehokoliv jiného, protože Jeho břicho představuje absolutní zřeknutí se, absolutní
svobodu. Netrápí se tím, jak vypadá, v dnešní době je velká móda, že nesmíte mít velké břicho. Chci říct, že se z toho stává nejen
velká móda, ale i velký byznys. Ale s přibývajícím věkem ho musíte mít. I malé děti ho mají a vypadají tak roztomile. Lidé, kteří
jsou velmi hubení, si musí uvědomit, že možná získávají nějaké ceny v soutěži krásy, ale nemají v sobě tu vznešenost, tu
královskou důstojnost, jakou by měli mít. Takže Šrí Ganéša všechno přijímá. Má hlavu s chobotem. Přijímá to. Samozřejmě, je
důležité, aby ji měl. Protože hlava slona naznačuje, že není jako lidská bytost, která rozvíjí ego, superego, podmíněnosti, ale je
zkrátka stále zajedno s Božským. Přijímá své tělo, přijímá svou hlavu, přijímá své uši, přijímá vše, z čeho je stvořen. O nic
neusiluje - když nějací podnikatelé předloží nějaké nápady, On by se za nimi nerozběhl. Nebude se snažit změnit sám sebe,
nebude se snažit vytvořit nějakou módu a podobně. Je tím, čím je, protože je to spokojená duše. Kundaliní v břiše ukazuje
úplnou, sám se sebou spokojenou osobnost Šrí Ganéši. Když v sobě máte všechny síly a víte, že jste mocní, pak po všech těchto
věcech netoužíte a nesnažíte se získat postavení nebo zapůsobit na ostatní. Nikdy by například nečetl knihy typu "Jak působit na
lidi", což je velmi běžné. Takže nyní, když jste stvořeni ke stejnému obrazu Šrí Ganéši, musíte pochopit, že musíte přijmout vše,
co vám Bůh dal; jakékoliv postavení vám dal. Stejně jako Kristus - Kristus přijal svého otce, který byl pouhým tesařem. Netoužil
po něčem vyšším nebo po nějakém zvláštním postavení či moci, protože byl tak mocný - jakou další moc může mít? Lidé se Mu
sice posmívali, smáli se Mu a nemohli přijmout to, co říkal, ale přesto byl spokojený sám se sebou; věděl, co to znamená. Takže
pro sahadžajogína je první věcí být spokojený sám se sebou. Jak jsem vám řekla, základem západního života je vidět a být viděn.
Obě věci v inkarnaci Šrí Ganéši zcela chyběly. Když řeknu tyto věci, lidé si najednou začnou myslet: "Staňme se hipíky, nebo
pankáči nebo se staňme tím či oním." Nemusíte se ničím stávat. Ať už máte cokoliv - své tělo, tvář, vlasy - všechno je tu, určeno
jen a jen pro vás. Nemusíte navenek nic měnit, protože uvnitř je úplná 'čaitanja'. Šrí Ganéša se nikdy nesnažil změnit sám sebe.
Přestože se nad Jeho bytostí stahovalo tolik mraků, přestože Ho mnozí lidé uráželi, mučili Ho, věšeli, ukřižovali, přesto se tato
věčná bytost netrápila. Takže první a nejdůležitější věcí pro sahadžajogína je přijímat, neustále všechno přijímat. Ale když říkám
přijímat, musím říct i druhou stranu. Neznamená to, že začnete přijímat bhúty, všechny špatné vlastnosti ostatních. 'Matko, řekla
jsi, že musíme přijímat,' takže začnou přijímat všechny tyto špatné vlastnosti. 'Co je na tom špatného? Vždyť jsi to řekla.' Cokoliv
řeknu, má vždycky druhou stránku. Jako jsem řekla: "Teď jste se stali svým vlastním guruem." Takže: 'Proč bychom měli
poslouchat někoho jiného?' Takhle, jak vidíte, se stále odkláníme od reality, jen abychom se podvedli. A to přichází proto, protože
nemáme žádnou moudrost. Nemáme moudrost, protože nevíme, co je pro naše dobro, co bychom měli dělat pro naše dobro. A i
když to víme, nechceme to dělat. Takže to, co nám chybí, je moudrost. Je to začarovaný kruh, musím říct, že Ganéša má být
probuzen, aby vám dal moudrost - je dárcem moudrosti, je dárcem moudrosti - a má vám dát moudrost, má být probuzen; ale vy
nejste moudří, protože není probuzen. Je to velmi začarovaný kruh. Jak tento začarovaný kruh prolomit? - 'Kéž má moudrost
prozáří mou pozornost.' 'Kéž Šrí Ganéša vrhne své světlo do mé pozornosti.' Z mentálního hlediska jste vy, lidé, bezpochyby
velmi bdělí. A vždycky se můžete pěkně obelstít. Bod, kde byste mohli vidět sami sebe, je introspekce, kterou jsem viděla u Rusů.
Jen si udělejte introspekci - 'Proč dělám to, co dělám? Proč nemůžu meditovat? Copak si to nechám utéct? Proč nemohu dělat
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něco, co je pro mě dobré?' Introspekce je jediný způsob, jak můžete vidět sami sebe, jak daleko jste od Šrí Ganéši. Dokonce jsem
si všimla, že když něco řeknu - obecně, lidé si vždy - mysl je velmi chytrá - myslí, že mluvím o někom jiném, ne o nich. Je to
vypouklá mysl, vypouklá, která do sebe nikdy nic nepřijímá, protože v ní není žádná moudrost. Jste-li moudří, pak nejen že to
přijmete, ale pochopíte to a pronikne to do vaší pozornosti prostřednictvím centrální nervové soustavy. Prostě víte, že to tak je.
Víte, že když k této svíčce přiložíte ruku, může se stát, že si popálíte prsty. Díky zkušenostem to zcela jistě víte a neuděláte to.
Díky zkušenostem jste se naučili nedávat ruku do svíčky. A tahle moudrost tam je, nemusím vám to říkat. Ale je to nový život,
který jste začali - duchovní život. Když se vydáte na cestu duchovního života, snažte si připomínat své zkušenosti, jednu po druhé
- jak jste se proměnili, jak jste se změnili, jak postupně zmizelo mnoho špatných věcí, které jste měli, a jak jste se stali tak milými.
To vás zbaví deprese - pro začátek. Pak byste si měli říci: 'Co mám dělat dál? Jsem opravdu moudrý, nebo jsem hloupý?' Mezi
absolutní hloupostí a absolutní moudrostí je mnoho stupňů a já se se všemi těmi odstíny, kombinacemi a permutacemi
setkávám každý den. A překvapuje mě, že po získání seberealizace, když Šrí Ganéša září ve vaší pozornosti, - byste měli jasně
vidět svůj odraz a snažit se ho napravit. Máte-li jen tolik moudrosti, že: 'Musím pracovat na tom, co je pro mne dobré,' tak to
uděláte. Například znám někoho, kdo by ráno nikdy nevstal. Ale jednou jsem ho viděla připraveného už kolem šesté hodiny ranní,
což mě překvapilo - jak tento pán, který nemá žádnou sebekázeň, najednou vstal v šest hodin a byl připraven někam jít. Zeptala
jsem se: "Kam jdeš?" - "Nevíš?" - "Ne." - "Mám teď práci a musím tam být v osm hodin a cesta tam trvá dvě hodiny. Také si
nechávám nějakou rezervu. Musím hned jít. Nemůžu s tebou ani mluvit." Zcela čilý, bdělý. Nuže, co se týče peněz, je v tom
spousta moudrosti. Nemusíte jim to říkat - je to automatické. Moudrosti ohledně peněz je poměrně hodně, moudrosti ohledně
práce je poměrně hodně. Protože tyto věci znamenají prestiž ve společnosti, znamená to jistotu ve společnosti. Takže tento druh
moudrosti najdete u mnoha lidí a u některých chybí i to. Dokonce ani nechápou, že si musí vydělat na živobytí. Ale to je přece
minimum, - nemůžete být parazit. Pak je druhý stupeň, jak už jsem řekla, je jich mnoho: že my tu nejsme pro peníze, peníze jsou
pro nás. Když je pozornost zaměřena na vašeho Ducha, na princip Ganéši, celá situace se změní. Vaše priority se změní. A lidé
najednou řeknou: "Matko, co se stalo s tímto pánem? Byl to hloupý blázen, a teď se z něj stal takový moudrý člověk." Takže
abyste mohli probudit Šrí Ganéšu, měli byste v sobě mít alespoň minimální moudrost. Chci říct, že když tam není ani to, jak to
můžete vypracovat? Není to určeno pro hloupé lidi - 'mudhy' - není to určeno pro 'mudhy'. Nuže, co je tedy naše dobro? Podívejme
se na to. Jsou to peníze? Ne. Ti, kdo mají peníze, nebývají vždy šťastní. Co je tedy další? Je to práce? Ti, kdo mají práci - v
pořádku, měli byste mít práci, neříkám, že byste měli být nezaměstnaní. Chci říct, že ihned zaujmou druhou stranu - tak rychle,
víte, že: "Matka říká, že můžeme být bez práce, víte? Hezký!" Okamžitě - únik. Pak je tu moc - chcete mít politickou moc,
společenskou moc, tuhle moc, tamtu moc - naprosto bezradostná snaha. Jděte a podívejte se na lidi, kteří jsou tak zvaně mocní,
jak jsou na půli cestě k peklu, jednou nohou tam a druhou tady a chystají se být spolknuti krokodýly. Můžete to jasně vidět.
Zvláště v této Kali juze je to tak zřejmé, tak jasné. Nechceme být jako oni, chceme být jako Šrí Ganéša. Takže jakmile začnete
přijímat svoji životní situaci, přijímat své tělo, přijímat svou tvář, všechno, uvidíte, že ušetříte spoustu času. Dalším problémem,
kterému čelíme, je plánování. A to u Šrí Ganéši zcela chybí. Vůbec nic neplánoval. Přála bych si, aby si to trochu naplánoval, bylo
by to mnohem lepší. Nevěří v plánování, protože je tak mocný. Cokoliv chce, dokáže to zařídit. Chceš slunce? Dobře, slunce je
tady. Chceš měsíc? Měsíc je tu. Chceš hvězdy? Hvězdy jsou tu. Prach z Jeho nohou může stvořit celý vesmír - vesmír za
vesmírem. Pro takového člověka není třeba všechno plánovat, protože cokoliv chce, to se stane. Ale proč, proč se to stane? Proč
má takovou moc? Protože On je v tomto stavu. Jste v tomto stavu? Ještě jste tohoto stavu nedosáhli. Někomu řeknete: "Musím
jít a chytit letadlo." Vedle vás je deset lidí a všichni začnou panikařit. Já musím jít a oni se znepokojují, jako by jim něco vybuchlo
v hlavě. Nevím, co se děje, začnou šílet. Nikdy jim to takhle neříkám. Říkám: "Na odlet je ještě čas a nebojte se, až tam dojedu,
tak letadlo poletí, takže si nedělejte starosti." Ale kvůli těmto předpokladům a plánovacímu systému mysli si prostě myslíte, že
dnes mám v plánu jet, že musím odjet. Proč? Já nechci jet. Na poslední chvíli se mohu rozhodnout, že nechci jet. Nechám letadlo
odletět. Udělali jsme to mnohokrát, to dobře víte. Chtěla jsem koupit římský ašrám, tak jsem se postarala, aby letadlo nikdy
nedorazilo. Ale musíte být v tom stavu. Speciálně při koupi této Cabelly, víte, co se stalo. Na mé hlavě sedělo pět velkých
intelektuálů. Nevěděla jsem, jak zvládnu těchto pět intelektuálů se vším tím plánováním, tím a oním; nutili mě běhat sem a tam,
dělat to a ono, nakonec sem všichni museli přijet. Ale říkala jsem jim: "Jděte a podívejte se." Nikdo se na to nepodíval, nikdo mě
neposlouchal, nikdo o tom nechtěl vědět. Jak se věci vypracovávají - je to vaše čisté přání, které může vypracovat cokoliv, co
chcete. Ale také nebudete chtít divné věci. Stejně jako Šrí Ganéša by nechtěl následovat nějakého podnikatele, který říká: "Udělej
si punkovou hlavu," nebo podobně. Je to hloupost, nejrůznější hlouposti. Protože jste hloupí, tito podnikatelé se mají velmi dobře,
mohou nás neustále balamutit. Ve svém stavu je sám na vrcholu čistého přání. Čisté přání je pěkně uvázané v Jeho břiše. V
Sahadža józe je vidět, jak se věci řeší, jak zázračně se řeší, a to se může stát i vám. Všechny tyto síly mohou přijít i k vám. Víte o
lidech, kteří k nám přišli a vůbec neuměli zpívat. Chci říct, že neměli žádný hlas, měli něco velmi legračního - chci říct, že jsem



nevěděla, kde se naučili vůbec mluvit. Když otevřeli pusu, tak když jste byli na jedné notě, oni byli na jiné a zpívali dál a dál, aniž
by vůbec poslouchali, co zpívají. Po nějaké době jsem zjistila, že zpívají nádherně. Kundaliní to tedy sama zpracovává,
zpracovává to čisté přání, ale co vy? Co s tím děláte vy, to se teprve uvidí. Je tolik věcí, které by se daly velmi snadno pochopit
prostřednictvím životního stylu Šrí Ganéši. První a nejdůležitější věcí pro Něj je poslouchat svou Matku - nikdy neříkat 'ne', to je
vyloučeno, a také se neptat 'proč'. Půjde a bude bojovat se všemi bohy a bohyněmi, s každým. A to je to, co řekl Kristus: "Cokoliv
proti mně jsem ochoten tolerovat, ale nic proti Duchu svatému." Neměly by zde být žádné otázky, nemělo by zde být žádné
vysvětlování. Někdy mi dokonce dochází trpělivost, jak nechtějí přijmout to, co jim říkám. Nakonec se samozřejmě všichni
vzpamatují, bezpochyby - nakonec. Ale člověk ztrácí tolik času jejich přesvědčováním. Z jakého důvodu? Nemají dost moudrosti,
aby věděli, kým je jejich Matka. Například znáte příběh o Šrí Ganéšovi, že Jeho Matka řekla: "Tomu, kdo obejde Matku Zemi, dám
dárek." Tedy, Ganéša opět přijímá malou myšku jako dopravní prostředek - představte si to. Dnes tomu lidé nemohou uvěřit, že
by Šrí Ganéša - tak mocný - přijal za svůj dopravní prostředek pouhou myš. Protože je tak skromný, nemusí se nikomu chlubit
svým Lincolnem nebo Mercedesem, je se svou myškou velmi spokojený. Co tedy udělá? Pomyslí si, v mžiku pochopí, že Jeho
Matka je mnohem větší než Matka Země. 'Tak proč bych měl objíždět Matku Zemi?' Jeho bratr cestuje na pávovi. On jen obejde
svou Matku a dostane dárek. Je to tak jednoduché pochopit, protože On je nejmoudřejší člověk. Nejmoudřejší člověk ví, co je co,
ví, kdo je kdo, ví, jaké jsou kvality těchto osob. Povrchní věci na Něj nedělají dojem, ne. Když je někdo dobře oblečený, tak na lidi
dělá velký dojem a pak se z nich vyklubou bankovní lupiči. Vykračují si s deštníky a v oblecích s podšívkou, jako by přicházeli
nějací velcí manažeři, a pak zmizí i s celým lupem. Takže pro moudrého člověka není povrchní chování přitažlivé, nezajímá ho. Je
to jakýsi druh velmi pronikavé inteligence, jednoduše jako počítač. Ve vteřině víte, že co je to za džentlmena. Může přijít s velkým
povykem a může vás vychvalovat a dělat to a ono a vy toho člověka velmi dobře znáte. Pokud je někdo nadmíru přátelský, velmi
milý, velmi příjemný, nemusí to nutně znamenat, že si vás opravdu váží, ale možná se kouká po vaší peněžence, možná po
něčem jiném. Ale nejen na této úrovni, je to i na duchovní úrovni, kde to musíme pochopit - jak se vás lidé snaží duchovně
potlačit, co zkoušejí, jaké triky na vás zkoušejí. Může to být váš manžel, manželka, děti, příbuzní, přátelé, kdokoliv, jakýkoliv
sahadžajogín. Ale v případě Šrí Ganéši je to naopak. Říká se, že když dáte jedno špatné jablko, všechna jablka se zkazí. Ale když
dáte Šrí Ganéšu mezi špatná jablka, všechna se dají do pořádku, protože On je životodárná síla. To je jedna z nejskvělejších
vlastností, že ví, že je zdrojem života a dává život, dává 'čaitanju'. Neříká: "Dejme tomu, že teď dám 'čaitanju', dám život tomuto
člověku, moje ego se zvedne." - To je velmi častý problém. "Matko, nechci to dělat, protože by se objevilo mé ego." Každý si dělá
psychoanalýzu: "Protože se stane tohle." Vždyť vy všichni jste teď realizované duše, vy všichni jste svatí. Falešní lidé mluví tak
velikášsky a vy, kteří něco máte, si stále myslíte: "Moje ego se zvedne, tohle se stane." - Ne, ne, vy máte síly! Ale jakmile je budete
držet 'pod pokličkou' - jak řekl Kristus, světlo zhasne. Musíte to dávat druhým, musíte to sdílet. A podle toho budete posuzovat
svůj stav. 'Jaký je můj stav? Podívejme se, kde se nacházím?' Tuto důvěru, věřte mi, byste měli mít i vy. Všichni to musíte
vypracovat. Mnozí říkají: "Matko, moje muladhára je napadena." Jak se někdo opovažuje napadnout Muládháru? To je hněv Šrí
Ganéši. Jak se opovažuje? Jak někdo může? To, co chybí, je naprostá víra v sebe a víra ve vaši Matku. Nedávno v Rusku... v
Praze byla paní, kterou přivedli na jeviště, velmi stará paní, nemohla chodit, prostě ji nesli a dostavila se a sedla si přede mne na
židli. Řekla: "Já vím, že budu vyléčena. Jsem ve vaší přítomnosti, vím, že budu vyléčena." Řekla jsem: "Tak vstaňte." Vstala.
Můžete se zeptat těch, kteří se mnou byli v Praze. Sešla dolů a začala utíkat a všichni se smáli. Ale její víra - nebyla
sahadžajogínka jako taková, ale byla si jistá, že mě zná. A prostě se rozběhla a všichni se na ni dívali. Totéž se stalo v Rusku
mnoha lidem - velmi vážně nemocným. Takže jedna věc je jistá - buď nevíte, že jste realizované duše, nebo nevíte, kdo jsem já,
jedna z těchto dvou věcí. Proč byl tak poslušný vůči své Matce? Proč? Protože to bylo to nejmoudřejší, co mohl udělat. Je lepší
nechat se vést někým, kdo všechno ví. A mnohokrát jsem viděla, jak se lidé snaží dělat věci, aniž by mi o tom řekli - důležité věci -
a padají do pastí. Pak se ke mně vrátí a já jim řeknu řešení, které funguje. Není nutné, abyste mi říkali všechno. Ale když jste v
nesnázích, vždycky můžete jít jednoduše do sebe a zeptat se sami sebe: "Co by udělala Matka?" A dostanete odpověď. Jste na
docela vysoké úrovni. Ale přesto, i když jste na stromě a stále si myslíte, že padáte dolů, nejste nikde. Upevněte se. To je to,
čemu říkáme 'adhišthan' Šrí Ganéši. Je to stálost, neochvějnost vašich pokroků v Sahadža józe. Víra v sebe sama, že jste
vstoupili do nového světa, do nové atmosféry, abyste to vypracovali. Šrí Ganéša na to jen čeká. Není však pro lidi, kteří nemají
odvahu. Takový odvážný člověk, který mohl jít a bojovat se všemi božstvy - protože věděl, že Šakti (Síla) je s Ním. Dnešní den je
pro mě velmi radostný, protože máme děti a zabýváme se dětmi. Většina z nich se narodila realizovaná. Jsou z velmi zvláštní
kategorie, jak jsem vám už mnohokrát říkala, ale my je kazíme. Protože my jsme se nenarodili realizovaní. Takže nevíme, jak s
těmito speciálními dětmi zacházet a kazíme je. Nejenže je rozmazlujeme, ale zasahujeme do školy, zasahujeme do tamtoho,
jako bychom byli nejmoudřejší rodiče, jací kdy žili. Protože jsme sahadžajogíni, musíme být mnohem rozumnější než ostatní
rodiče. Jak můžete zasahovat do jakékoliv školy kdekoliv? Ale v Sahadža józe to děláte. Je to proto, že tam není žádná moudrost



a žádné pochopení toho, co je pro vaše dítě dobré a prospěšné. Pokud své dítě milujete, musíte myslet na jeho dobro. Musíte se
poučit z toho, co se stane s dětmi, když je takto necháte. Nemůžete své dítě rozmazlovat; nemůžete, protože je to speciální
kategorie dětí. Nejsou to děti, které se mohou stát pobudy, nemohou se stát zloději. Takže z nich uděláte něco směšného -
nejsou ani tady, ani tam. Narodily se realizované a je třeba je správně nasměrovat, aby dosáhly úplného projevu svého Ducha. Je
tedy třeba vzdát se majetnických vztahů a hloupých připoutaností k dětem. Nic vás nenutí - pokud chcete své dítě zničit, můžete
ho zničit. Ale ohledně doporučení - kdybyste byli Ganéšové, pochopili byste to, nemusela bych vám to tolik vysvětlovat. Co je
dobré pro vaše dítě, protože musíme mít krásné děti. Rodí se jako krásné děti, to vám říkám. Pokud jsou zkažené, je to kvůli vám.
Vy jste je zkazili. Vy jste je zničili. Vy jste za to zodpovědní. Vím o tolika dětech - jsou velmi velmi milé. Také s nimi pořádám
konference a připadají mi mnohem přívětivější a mám s nimi mnohem lepší vztah, než mohu mít s vámi. Nikdy se nehádají, nikdy.
Nikdy neřeknou 'ne' a jsou o vás všech velmi dobře informováni. Takže je to tak pěkná věc, že byste si dnes měli přát, aby se
naše děti velmi brzy staly obrazy Šrí Ganéši, Jeho gany, kteří toho musí tolik vypracovat. Je to obrovský úkol. Sahadža jóga je
největším úspěchem duchovního vývoje. A všichni se tomu musíme zasvětit. Nemusíme obětovat nic, jako obětovali svatí - nic,
ničím nemusíme trpět. Jediné, co musíte mít, je moudrost. Proto jsem velmi šťastná, že dnes uctíváme Šrí Ganéšu. Čisté přání by
tedy mělo znít: "Šrí Ganéšo, prosím, dej nám božskou moudrost." To je vše. Má to v sobě všechno. Nechť vám Bůh žehná!
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Dnes jsme se tu sešli, abychom udělali Navarátri púdžu. Bylo to devětkrát, co se projevily nejdůležitější inkarnace Matky vesmíru.
Projevily se za určitým cílem. Tím cílem bylo ochránit své bhakty, své žáky, své děti. Byla to zavazující láska, nemohla tomu
uniknout. Mateřská láska je zavazující, nedá se jí uniknout. Ona ji musí projevit, vypracovat to a dát ochranu všem svým dětem.
Tato ochrana na sebe vzala v moderních časech jinou podobu. V minulosti se zlo pokoušelo ubližovat lidem, ničit ty, kteří byli
čestní, kteří byli bhaktové, kteří dělali dobré věci, kteří chtěli vést velmi zbožný život. Takže se zrodila, aby je zachránila. Narodila
se, aby je ochránila. Ale oni věděli, co je dobré. Věděli také, co je špatné, a chtěli si uchovat svůj dobrý život, svůj drahocenný
život. Nestarali se o peníze, nestarali se o moc, ale chtěli jen svůj život, což znamená, že chtěli žít, aby mohli uctívat Bohyni. A
když je tyto zlé síly trápily nebo jim ubližovaly nebo je ničily, tak se musela projevit. Ale v moderní době je to mnohem složitější,
protože moderní doba je složitá. V první řadě vstoupil do myslí, do životního stylu, do společnosti dobrých lidských bytostí,
počestných lidských bytostí strach ze zla. Lidé se např. bojí svých kněží, svých církví, svých chrámů, svých mešit, které jsou
všechny falešné. Nebojí se Boha. Nevěří v Boha. Myslí si, že oni stvořili Boha a že mohou řídit Boha. Takže, kdo je Bůh? Z toho,
jak se chovají, můžete jasně vidět, že neuznávají existenci Boha, Boha všemohoucího, který je rozhněvaným Bohem. Vůbec si
nedělají starosti s tím, co se jim stane. Nevěří dokonce v druhý život. Nevěří v opětovné vzkříšení. Jsou velmi krátkozrací, zlí lidé
páchající všemožné zlo. Takže, tak či onak, jakmile se narodíte, narodíte se s nějakým ´cejchem´. Jste toto, jste tamto, jste
tamto. Jen co se narodíte. Takže první ´cejch´, který tento moderní člověk dostane, je náboženství, ke kterému patří. Nedá se
tomu vyhnout. Musí být rád, že patří k nějakému náboženství. Dokonce i v cestovním pase - nyní už s tím skončili - jinak se vždy
ptali: „Jaké je vaše náboženství?“ A v Indii, když jste řekli, že žádné nevyznáváte, tak vám nedali pas, protože ještě nejste
zákonně způsobilá osoba, neboť nenásledujete způsobilé zlé lidi. Takže tito velmi jednoduší, naivní, dobří lidé, velice čestní věřící,
si rozvinuli tento druh strachu, který vložili do jejich hlav tito falešní lidé. Jako např.: „Jestliže neuděláte toto, jestliže nám
nezaplatíte peníze, pak se na vás Bůh rozhněvá. Jestliže nepřijdete ke zpovědi, tak se na vás bude Bůh hněvat. Jestliže nebudete
tolerovat naše nesmysly, tak se na vás bude Bůh hněvat.“ Všechny tyto věci se začaly velice rychle vstřebávat do lidských
mozků. V některých náboženstvích věří, že pití není hřích. V některých náboženstvích věří, že není hřích oženit se s mnoha
ženami. V některých náboženstvích věří, že můžete mít kastovní systém. Všechno to je proti Bohu. Činnost absolutně proti Bohu,
ve společnosti udržovaná těmito knězi, kteří jsou považováni za správce náboženství. Tedy, toto je první hrozná podmíněnost,
kterou máme, když začínáme Sahadža jógu. Takže začít něco nového se zdá velmi obtížné. První ochranou, kterou vám Matka
musela poskytnout, bylo zbavit vás břemene této podmíněnosti. Druhá podmíněnost je ohledně země. Ať náležíte k té nebo té
zemi, v dnešní době všechny země vzájemně soupeří ve všech druzích korupce, mafie, v nejrůznějších věcech - všechny země.
Přijde to znenadání. Věříte jedné zemi - dobrá. Ó ne, ne, podporují tajně určitou osobu! Takže ať je to demokratická země nebo
ne, je tu druh mafie, který má prsty všude. Takzvané zákony jsou také jen pro lidi, kteří jsou jednoduší, důvěřiví, poctiví občané a
ne pro ty, kteří jim tyto zákony dali. Ti berou úplatky, všechny druhy věcí, ale dosud jsou to oni, kdo jsou zodpovědní za právo,
dělajíce všechny druhy nezákonných věcí - protože vytvořili zákon, tak vědí, jak ho obejít. Toto je tedy druhý typ strachu, který je v
myslích lidí v moderní době. Třetí věcí byla válka. Jedna válka střídala druhou. Takže mnoho lidí dostalo z války strach a jako
reakci si rozvinuli druh hloupého ega - jen, jak řekli, aby se chránili. Proto, aby se chránili, si vytvořili velké ego a nyní se stali
velmi, dalo by se říct, agresivními lidmi. Tento strach, řekla bych, širšího rozsahu může být obrácen kterýmkoliv směrem. Může
být obrácen proti komukoliv. Pak je tu strach z původu - rasismus. Řekli mi, že neonacismus nabral nový směr a zdvíhá se jako
malý had. Takže toto je další rozvíjející se oblast, která je velmi nebezpečná. Nyní - v myslích hledačů, kteří navštívili mnoho
guruů při svém hledání, přečetli všechny druhy knih - ale stále hledají, víte? Při hledání můžete pít jakoukoli vodu, rozvinout si
jakékoli nemoci. Co naděláte? Hledáte, koneckonců jste žízniví. To je omluvitelné. A tak si rozvinou mnoho problémů, nejen ve
svém těle, ale i ve svém mozku. A nyní je to velice choulostivá věc. Jestliže někomu řeknete, že jste byli u toho a toho gurua,
nechce to slyšet, protože pro něj je teď ten guru tím posledním. Nemůžete říct nic proti jeho guruovi. Když začne trpět, pak to
může přijmout. Ale odstranit gurua je také velmi ožehavé, protože když chcete odstranit gurua, může mu ublížit. Takže je to
velice choulostivá věc. O moderní společnosti se dá říct jen málo dobrého. Normy moderní společnosti vytvořili lidé, kteří byli
bezcharakterní, jako Freud, kteří neměli žádný smysl pro morálku nebo byli opilci, třebaže nemají přímo sochy opilců, většina jimi
byla. Pokles našeho hodnotového systému nastal díky pití. Pití zde bylo i dřív, ale myslím, že ne v takové míře. Každý nebyl
opilec, ale dnes může být opilcem každý. A nikdo se za to nestydí. S tímto pitím náš hodnotový systém začal upadat a lidé nyní
přijímají tento pád jako normální věc. To je další způsob. Dřív rodiče podporovali člověka, našel-li zalíbení v Bohu, našel-li zalíbení
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v počestném životě nebo v něčem vyšším. Chci říct, jestliže viděli tyto kvality ve svém dítěti, bývali šťastní, ale dnes je to opačně.
Rodiče to nemají rádi. Jako kdyby rodiče ztratili všechno uvnitř sebe, chtějí se upoutat ke svým dětem, vnoučatům a vlastnit je.
Hloupá stvoření, protože jejich mozky již byly vymyty. V jejich mozcích nic není. Bojovat s rodiči je také velký problém. Takže
tento druh obav je tam také, že: „Jen aby se to nedozvěděla moje matka, jen aby se to nedozvěděl můj otec.“ Dá se říct, že
plameny strachu pálí ze všech stran. A my jsme teď v Kali juze začali Sahadža jógu. Takže způsob, jakým musíme pracovat pro
naši ochranu, musí být vzájemný. Matka je zde samozřejmě po celý čas, aby vás chránila. Její síly jsou zde, aby vás chránily.
Avšak v této moderní době je zde kupodivu jedna podmínka, která musí být splněna. Protože tehdy bylo dobro dobrem a zlo
zlem. Nebylo to promícháno. Takže jakmile požádali o Bohyni, přijali Ji. Přišla ve své skutečné podobě a vyřešila to. V moderní
době ale musíte vědět, že všechny tyto zlé věci přetrvávají také ve vaší hlavě - tu a tam. Lidé jsou nesmírně povrchní. Jsou velice
náchylní k výčitkám, k pózám, módě a podobným věcem. Druh jejich osobnosti není tak rozvinutý jako těch bhaktů, kteří věděli,
že mají pravdu, kteří věděli, že jsou počestní, kteří věděli, že cokoliv dělají, je správné, a že pevně stojí na svých nohou. Takže
moderní sahadžajogíni jsou velmi odlišní od sahadžajogínů dávných časů. Protože za dávných časů nebylo snadné získat
realizaci - jeden z miliardy nebo z bilionu - a museli na tom pracovat velice tvrdě. Díky tvrdé, velmi tvrdé práci se očistili, upevnili
se a lopotili se. Jako jakýkoliv umělecký kus, který vyžaduje čas a který je dělán s péčí, je určitě tisíckrát lepší, než tito moderní
umělci, kteří jen udělají dvě tři čáry. Dnešní lidská bytost je jako moderní umělec, víte? Uděláte jednu čáru a řeknete: „Musíte to
vidět v tom člověku, musíte se s tím ztotožnit.“ Ale, jak se s tím můžete ztotožnit? S jednou čárou? Řeknete: „Najděte tu
totožnost.“ Sahadžajogíni, kteří jsou dnes tady, si musejí uvědomit, že všechny tyto věci nás obklopují a že tyto zlé síly jsou tu
také. Některé jsou v nás a některé jsou mimo nás. Takže to vypadá jako velmi těžký úkol, ale není. Protože stačí pochopit jedinou
podmínku - a to, že mě musíte rozpoznat. Vím, že jsem Mahámája. Jsem v tom opravdu velmi obratná. Ale jsem pravdivá.
Neroním krokodýlí slzy. Nemůžu. Jsem pravdivá, ale pořád jsem Mahámája. Takže, co byste měli udělat, abyste mě rozpoznali?
Když se vám to podaří, tak jste chráněni. Nejjednodušší cestou v Sahadža józe, jak se očistit, je být kolektivní. Jestliže nejste
kolektivní, pak vězte, že je s vámi něco špatného. Jestliže jste kolektivní, pak je to jako byste se koupali v řece Ganze. Nemusíte
chodit do Himalájí, nemusíte ani moc dělat samostatně (sad- dhana), nemusíte - jen buďte kolektivní. Jestliže jste kolektivní,
jestliže se těšíte kolektivitou, pak byste měli vědět, že jste čistí, bez poskvrn. Jste úplně v pořádku. Druhá část této práce
Mahámáji je, že jsem vám musela být velmi blízko. Musela jsem být mimořádně blízko, hovořit k vám, mít s vámi spojení, říct
vám vše o józe, učinit vás naprosto vědomými si sebe sama. Toto se muselo stát a musela jsem to vypracovat se všemi těmito
komplikacemi ve vaší mysli, ve vašem srdci, ve vašem těle. Přijít blízko ve skutečné podobě by bylo velice nebezpečné, takže
jsem musela být Mahámája. Ale navzdory tomu, jestliže Mne dokážete rozpoznat, rozumět mi, že jsem božská osobnost -
inkarnace - to je vše, co božstva chtějí. Pak se o vás budou starat všemi způsoby. Dají vám všechny síly. Dají vám všechno
uspokojení, všechnu ochranu, kterou chcete. Toto je podmínka, které racionální mysl jen velmi stěží porozumí - jak může být Ádi
Šakti v jednom těle? Jak se může nekonečno stát konečným? Ale lidské bytosti to nemohou udělat. Pouze lidské bytosti, Bůh to
udělat může. Koneckonců je Bohem. A když se tak stane, máte tak mnoho zázraků, máte tak mnoho fotografií, tak mnoho věcí k
vidění, ale to je to, co člověk musí rozpoznat. Potkávám lidi, kteří se Mnou začínají mluvit trochu lehkovážně, ne s tou hloubkou,
ne s tím porozuměním, že jsem Mahámája. Někteří z nich dokonce reagují. Někteří, jestliže jim něco řeknu, jsou připraveni Mi dát
odpověď, vysvětlení. Samozřejmě, že jsem jim tuto svobodu záměrně dala, ale musíte porozumět, že ke Mně musíte hovořit
způsobem, jako když hovoříte s Ádi Šakti - to je velice důležité. To, jak se chováte, je velice důležité. Nemělo by to být strojené,
nemělo by to být povrchní. Ale nejlepší je položit svoji ruku na srdce, obě ruce; a jen se to pokuste vnímat. Vaše Matka je Ádi
Šakti. Ona stvořila celý tento vesmír. Ona stvořila celý tento svět a Ona vám poskytuje vaši ochranu. Dokonce ani Šrí Krišna
nemohl chránit Pánduovce. Museli jít do lesa, museli trpět, ale sahadžajogíni ne. Jen co se dozvím o vašich problémech, Moje
pozornost může pracovat. Sám Šrí Ráma musel jít do džungle. Všechno toto je vám dáno, tato ochrana, protože jste hledači
pravdy, a pravda je, že já jsem inkarnovaná Ádi Šakti. Jakmile se s touto pravdou ztotožníte, není se čeho bát, protože všechna
božstva tuto skutečnost znají. Vědí velmi dobře o této inkarnaci. Jsou na to všichni připraveni a budou dělat všechno, aby
odůvodnili vaši víru. Snaží se vám dát všemožnými způsoby Moje fotografie - na obloze, toto, tamto; chci říct - různé věci. Bůh ví,
co se chystají udělat dnes. Jsou tak dychtiví! Jsou za jevištěm, před jevištěm, na všech stranách jeviště. Poslouchají mě a cítí se
šťastně, že vám říkám pravdu. Ale to, jak mě uznávají, a to, jak se chovají - nikdy neodmlouvají! Jestliže se chováte stejným
způsobem, jste úplně chráněni od všech problémů, o kterých jsem vám říkala. Nebudu vám říkat, že nemáte nikoho nenávidět -
nic takového. Nebudu vám říkat, že nemáte krást, neřeknu: „Nevydělávejte peníze na Sahadža józe,“ ne. Dokonce vám neříkám:
„Nepijte, nekuřte.“ Nikdy nic takového neříkám. Ale automaticky, jakmile jednou víte, komu stojíte tváří v tvář, pod čí jste
ochranou, automaticky toho necháte - automaticky. Nebudete mít žádný strach. Jakmile Mne rozpoznáte, nebudete mít z nikoho
žádný strach. A čím víc ukazujete toto rozpoznání, čím víc si to uvědomujete, tím se dostáváte výš a výš, nejen duchovně, ale ve



všech směrech - duševně, společensky, ekonomicky, politicky. Je to velmi pozoruhodné, že nejenže mě rozpoznáte jako Matku,
která vás velmi miluje, ale i jako Matku, která má sílu vás chránit - obrovskou sílu. Jestliže si to uvědomíte a jestliže to cítíte ve
svém srdci... Dejme tomu, že vás někdy opravím, pak místo abyste se cítili sklíčeně, byste měli chápat, že: „Jaké mám štěstí, že
mě opravuje samotná Ádi Šakti! Ona se o mne zajímá! Jaké mám štěstí, že jsem se narodil v tuto dobu, abych mohl být s Ní při
Její velké práci! Co jsem udělal?“ Samo toto rozpoznání naplní všechny inkarnace Navarátri. Takže dnes uctíváme Durgu, Kálí,
všechny tyto velké bohyně, tyto síly, dokonce i Rádhu. Byla to Rádha, kdo zabil Kamsu, ne Šrí Krišna. Musel požádat Rádhu, aby
přišla a zabila ho. Je to síla, co zabíjí. Takže jestliže si uvědomíte, že vaše Matka je Ádi Šakti - vím o mnoha lidech. Jeden pán
pracuje na londýnském letišti. Někdo se mu pokoušel dělat problémy. Řekl: „Víš, buď opatrný, neboť moje Matka je velice
mocná.“ Příští den ten muž přišel o práci, o svůj obchod a všechno možné. Pak přišel za ním a řekl: „Kdo je tedy tvá matka? Ukaž
mi ji.“ Jeden farmář žil blízko Rahuri. Jednou v noci mu šli tři muži ukrást cukrovou třtinu. Druhý den přišli a řekli: „Kterou bohyni
uctíváš?“ On řekl: „Proč?“ „Tři statní lidé hlídali, strážili tvé pole a my jsme přišli jen - mysleli jsme si: ´Proč si nevzít trochu
cukrové třtiny, konec konců, vypadá tak pěkně...´ A oni nás zbili, ovšem nezranili nás.“ Jenom za tímto rozpoznáním jsou všechny
síly. Existuje tolik, tolik příběhů. Můžu vám říct, jak se co přihodilo a jak se to vyřešilo. Ale jestliže pořád ještě pochybujete, jste
napůl tady a napůl tam, tak to nebude fungovat. Neměli byste si dělat starosti o svoji pověst. Jen běžte plnou rychlostí jakýmkoli
směrem a vězte jednu věc, že jste mým dítětem a že já jsem Ádi Šakti. Vše, co vypadá hrozivě, se zlepší. Viděli jsme to teď v té
francouzské kauze, co se stalo. Nedělejte si s ničím starosti, jen vězte, že já jsem Ádi Šakti. Že všechny síly bohů a bohyň jsou
uvnitř Mne a že jsou uvnitř Mne a všechna se o vás starají. Ale jestliže zde takové rozpoznání není, pak vás ani oni nerozpoznají.
Takže pro dnešní Navarátri vám musím říct, abyste se pokusili mít na paměti, že dnes uctíváte Ádi Šakti a nejen Durgu. A že
uctíváte Durgu a všechny tyto bohyně, abyste jim poděkovali, protože pokud by vás tenkrát nezachránily, stali byste se tak
vystrašenými a špatnými lidmi, že byste teď tady nebyli. Proto cítíme vděčnost, že nás zachránily a poskytovaly nám ochranu v
době, kdy jsme byli tak bezmocní. Nechť vám Bůh žehná!
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Omlouvám se, ale musela jsem před vstupem něco říct, ale je dobře, že se to stalo, protože teď vám musím říct některé důležité
věci týkající se života, a musím to říct speciálně ženám. Všimla jsem si, samozřejmě jsem také žena, že ženy mají určitou sílu
vody, díky které pláčou, naříkají a myslí si, že jsou velmi nešťastné a všechny tím trápí. To je jejich síla. Všimla jsem si toho. Chci
říct, že tahle píseň je ta nejhorší, jakou si kdy můžete zazpívat, ale někomu se to dostalo do hlavy, je velmi negativní a nejen to,
ukazuje člověka, který nikdy nemůže být šťastný a nechce, aby byl někdo jiný šťastný. Takže uvnitř každé ženy je mateřství, jsou
tam velké schopnosti, obětavost, všechno tam je. Zároveň by měly vědět, že jsou levostranné. A naše radost, o které mluvíme, v
srdci se musí projevit i navenek. Lidé musí vidět, že jsme radostní, že jsme šťastní lidé, že nejsme jako ostatní, kteří začnou
brečet kvůli maličkostem. Třeba když zemřel můj otec, překvapilo mě, že najednou jsem byla bez myšlenek, absolutně bez
myšlenek. Asi tři dny jsem byla bez jakýchkoliv myšlenek. Nepřicházely ani myšlenky na bolest, ani na neštěstí, ani na nic jiného,
prostě jsem byla bez myšlenek. A všichni se divili, protože jsem se o něj starala a byl ke mně velmi připoutaný, měl mě velmi rád,
všechno to tam bylo. Byli překvapeni, jak snadno jsem se najednou stala bezmyšlenkovou. Jste-li sahadžajogínky, pak byste se v
době krize měly stát bezmyšlenkovými. To je jedna z charakteristik. Viděla jsem to na sobě, když v rodině nastane nějaká krize,
stanu se bezmyšlenkovou. Co to znamená? Že se vás Bůh prostě ujme ve vašich problémech. Vloží svou ruku, poskytne svou
ochranu a vytáhne vás z toho a učiní vás naprosto bezmyšlenkovými. A v tom bezmyšlenkovém vědomí objevíte, co je správné,
co je špatné. Takže i během krizí je toto bezmyšlenkové vědomí neustále mimořádně bdělé. Je mnohem bdělejší než obvykle. To
je znak sahadžajogína a sahadžajogínky. Ale všimla jsem si, velmi překvapivě, zvláště u francouzských Indek, které sem přišly.
Byla jsem šokovaná, že jsou velice levostranné, plačtivé typy, nesmyslné, a slyšíc tuhle písničku znovu, byla jsem překvapená:
"Jak můžou zpívat takovou písničku - z Francie?" Víte, Francie má problém v tom, že se tam hodně pije. Mrzí mě to, dneska
Francouzi udělali takovou krásnou věc, ale radši to řeknu. Když pijí, tak si myslí, že jsou velice šťastní, že jsou velmi veselí, ale
víte, jak dlouho to trvá. Prostě to skončí a oni trpí. Ale díky pití se stávají velmi levostrannými, a když vidíte Francouze, je vždycky
nešťastný. Dokonce se stydí říct, že je šťastný, protože by si lidé mysleli, že je ignorant. Takže by měl být nešťastný člověk - "Les
Misérables". Pokud jím není, pak není Francouz. Ale my nejsme. Jsme v Božím království. Ani v nejmenším nejsme nešťastní, ani
v nejmenším. Některé věci se v životě koneckonců stávají. Život už je takový. Někdo musí zemřít. Všichni neumírají společně.
Představte si, že všichni zemřou. Co se stane s lidmi? Kdo nás pohřbí? Jen si představte, že když se všichni narodíme společně,
kdo nás porodí? Takže každý, kdo se narodí, musí zemřít, ale způsob, jakým se smrt stala jakousi významnou součástí života. Je
to jenom okamžik, jenom okamžik, kdy zemřete, odejdete a převléknete se a zase se vrátíte. Ale v tomto životě, pokud máte něco
dělat, je těšit se. Takže jejich filozofií je, že byste měli chodit do hospody, protože bůhví, co se stane, až umřeme. Takže to berou
jinak. To jsou Angličané. Neříkám, že Francouzi. Ale v Indii, když někdo umře, tak si pozvou kapely a všechny druhy hudby a hrají
před tělem mrtvého. A proč hrají? Protože kdyby tam byli nějací bhúti nebo něco takového, tak všichni utečou. Také byste se
neměli cítit smutní. Přijměte, že to, co pro vás Bůh udělal, je pro vaše dobro. A pak mají velkou večeři, jeden den po desátém
nebo třináctém dni se musí uspořádat velmi velká večeře. Je to velmi překvapivé, víte, že země, která je tak chudá, má takový
problém, že když zemře otec, tak celá rodina je jako sirotčinec. Přes to všechno tam nenosí žádné černé šaty, naopak tady jsem
viděla lidi v černých šatech. A jedna paní byla velmi rozrušená, řekla: "Banka se otevře v deset hodin a já musím jít na pohřeb a
moje ozdoby jsou v bance." Ale já jsem jí řekla: "Ale ozdoby se přece nenosí na pohřeb, ne?" "Ne, ne, mám speciální. Víte, mám
jeden moc pěkný tmavočerný." A nejlepší na tom je, že v den smrti si musí dát šampaňské. Když někdo zemře - šampaňské. Když
se vrátí domů, musí mít oběd a velkou párty. Takže je to takový rozporuplný život, který jsme vedli, protože v křesťanském
náboženství se o smrti moc nemluví. Chci říct, že kdyby nechali Krista žít, mluvil by o tom. Ale On řekl, že Duch je věčný.
Bezesporu mluvil o reinkarnaci, ale tito lidé o tom nemluvili. Smrt tedy nyní znamená, že člověk je navždy ztracen. Nebo tento
život je navždy ztracen. Pak visíme někde v prázdnotě nebo někde jinde a nikdy se nevrátíme. To je naprosto scestné. Tak to
není. Takže to, čeho musíte v tomto životě dosáhnout, to nejvyšší, je váš vzestup a vaše místo v Božím království. Zvláště pro
ženy, musím vám to říct, protože když čtete všechny ty tragické věci, všude se připomíná tolik tragédií, řecká tragédie, tahle
tragédie, tamta tragédie. Prostě to začne působit na ženské nervy. Když někdo řekne sebemenší věc, je z toho něco jako bomba.
Prostě se začnou chovat jako: "Panebože, co se to stalo? Tohle mi neměl říkat." Ale to, co děláme sami sobě, bychom měly vidět
jako první. Jakou škodu si působíme, nad tím nikdy nepláčeme. Viděli jste, jak se na Západě ženy zničily. Nikdy kvůli tomu
nepláčou - nikdy, nikdy. Ale pláčou, když jim někdo řekne byť jen slůvko. V Indii samozřejmě také. Ale na Východě i na Západě
jsem viděla i velmi rozumné ženy, které mají velký smysl pro snášení věcí a mají majestátní postoj k životu. Jako když kráčí slon
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a psi štěkají - co na tom záleží? Tato majestátnost přichází, když uvnitř máte tuto radost. "Nikdo mě nemůže učinit nešťastnou."
Tohle by měla být naše zásada. "Nic mě nemůže udělat nešťastnou." Jinak se začnete pohybovat směrem doleva. Když žena
začne naříkat, muž se vydá doleva a najednou zjistíte, že na něm sedí deset bhútů. Jak k nim přišel? "Nikdy jsem nebyl na
hřbitově. Nikdy jsem na žádném takovém místě nebyl, Matko. Nikdy jsem nikoho neviděl umírat." - "Tak jak jsi přišel k bhútům?"
"Nikdy jsem nebyl u žádného gurua." Podívejte se na manželku. Manželka je plačící panenka. Kvůli všemu pláče. Když tohle
neuděláš - pláč. Tohle je další druh projevu ega, řeknu vám - tahle záležitost s pláčem. Takže dnes chci od vás všech slib, že
nebudete vůbec plakat. Místo květin mi dejte jen tuto květinu slibu. Já nikdy nepláču. Samozřejmě, že někdy - Sandra Karuna - mi
může ukápnout jedna nebo dvě slzy - koneckonců jsem matka. Ale ne takhle - sedět, plakat, brečet, přecházet v hysterii. Musíte
mít svou důstojnost. Všechny jste sahadžajogínky. Nečtěte žádnou knihu, kde se mluví o pláči, ale knihy, které jsou hluboké, vás
také silně dojímají a máte chuť plakat - to je v pořádku. Když v kině uvidí ženu, která mučí svého manžela, budou plakat. Přijdou
domů a mučí manžela. K čemu to je? Viděla jsem hodně takových. V kině budou plakat. Když je to někdo jiný, cítí bolest. Když
jsou to ony samy, nikdy nevidí, co dělají. Takže mým dnešním požadavkem je, abyste neplakaly. Nyní jste v Božím království a v
Božím království se nepláče. Teď jsme měli svátek Všech svatých, to a ono, v Indii také mívali takové nesmysly. Dobře, dejte jim
to, co jim náleží, ale neslavte to pláčem. To je jedna ze známek toho, že se opravdu radujete. Chci říct, že jsem byla v šoku, jakou
píseň jsem to slyšela. Kdo tu píseň navrhl? Můžu se zeptat viníka? Vím, že to musela být nějaká Indka, musela. [řeč v hindi]
Podívejte se na ty krásné věci, které vytvořily. Kdyby v sobě neměly krásu, seděly by a plakaly. Co jiného? Samozřejmě! Lidé, kteří
jsou krásní, ti nikdy nepláčou. Možná někdy krokodýlí slzy, aby se zviditelnili, ale uvnitř nepláčou, protože jsou tak sebevědomí.
Těší se svou krásou. Těší se svou slávou. Těší se sami sebou. Proč by měli plakat? K čemu to je? A takové marné slzy jsou k
ničemu. Takže dnes jsme tady, abychom se těšili z naší radosti, z naší Átmanandy, Niránandy a Paramánandy. To vše je tu proto,
abychom se těšili, protože to vše má věčnou hodnotu. Musíte pochopit a uvěřit, že nyní jste v Božím království a že se vám
otevírají všechny jemné krásy vašeho bytí. Sami uvidíte všechny krásy. Ale když už máte zavřené oči, když už máte zavřené srdce
a nechcete vidět něco tak krásného, jak vám mám říct, jak krásnou věc vytvořili? V životě je velmi důležitá věc, a to mít velmi
pozitivní přístup. Také pro Sahadža jógu. V Sahadža józe musíme rozvíjet sami sebe uvnitř. Ale tak to není. Lidé řeknou: "Moje
matka je nemocná, můj otec je nemocný, můj bratr je nemocný, můj ten a ten je nemocný." Prvním bodem je toto. Někdy jsem si
říkala, že místo ašrámu budu muset založit nemocnici. Pak druhá věc je: "Můj manžel je takový. Moje děti jsou takové. Můj tenhle
je takový." Tohle "můj můj můj" nejste vy. Co jste vy? Jste sahadžajogín. a v sahadž musíte vědět, že máte všechny důkazy,
všechno před sebou, abyste věděli, že jste sahadžajogíni. Když vím, že jsem Ádi Šakti, dejme tomu, když vím, že jsem Ádi Šakti,
tak to vím, pak nemusím nikoho žádat o pomoc. Koneckonců jsem Ádi Šakti. Předpokládá se, že všechno zvládnu. Je to moje
práce, protože mám tu moc a mám tu sílu, prostě sahadž, mám ji při sobě. Takže to musím dělat. Teď mohu také říci, že jsem
žena. Měla bych si sednout a plakat. Ne, nemám na to právo. Nemohu to udělat, i kdybych chtěla. Mým úkolem je povzbuzovat
vás, říct vám o vašich vnitřních jemnostech, o vaší kráse. Víte, co jste za krásnou bytost? Promluvme si o naší vnitřní kráse. Jací
jsme? Jsme těmito všemi bláznivými lidmi? Jsme všemi těmito lidmi, kteří jsou po celou dobu nešťastní? Nebo jsme všemi
těmito lidmi, kteří se neustále hádají, těmi, kteří se pachtí za věcmi, které ovládá tahle hmota? Ne, my jsme Duch. Jsme Duch.
Jsme odrazem Boha všemohoucího, který je čistota, který je pravda, který je poznání. Jsme tímto. Nejsme jako obyčejní lidé. Jak
můžeme žít na této úrovni? Pouze pokud jste posedlí, pokud jste měli špatného gurua nebo něco podobného, možná se
pohybujete jako jo-jo, nahoru a dolů, nahoru a dolů, nahoru a dolů, ale ti, kteří překročili všechny tyto hranice, dosáhli tohoto
stavu, by si měli vážit toho, že jsou Duchem - tolik Duchů zde sedí, sedí a odráží Boha Všemohoucího. Jsem tak hrdá matka a vy
všichni jste schopni osvítit tolik lidí na tomto světě. Ale krása ve vás spočívá v tom, že jste absolutně nezávislí na nikom jiném.
Jste závislí pouze sami na sobě, na zdroji svého Ducha, na radosti svého Ducha. Neočekáváte, že vám radost poskytnou druzí.
Řekněme, že zítra někdo přijde a slovně mě napadne. Řeknu: "Dobře. Na tom nezáleží." Nikdy se mě to nedotkne, protože jsem
sama se sebou. Říká tyto věci. Buď bude trpět, nebo nebude trpět. Není to moje věc. Když začnete spoléhat jen sami na sebe,
představte si dům, který stojí na skále. Takoví jste vy. Zkuste to vnímat. Vnímejte skálu ve svém nitru. Zkuste to pochopit.
Nebudeme se chovat jako ostatní lidé. Je v pořádku, že lidé, kteří postavili své domy na písku, se musí bát. My však ne. My jsme
je postavili na skále. Proto musíme být velmi odvážní. Musíme být velmi stateční. A zároveň nesmírně pokorní. Když je strom
obtěžkán plody, sklání se. Takže uctíváme Matku Zemi. Uctíváme Slunce. Uctíváme Měsíc. Uctíváme vše kolem nás, co nám
pomáhá. Uctíváme své rodiče, každého. Ale především uctíváme sami sebe. Protože jsme uctívání hodní. Nyní jste se všichni
stali svatými. To neznamená, že si necháte narůst vousy a budete mít směšné šaty a podobně. Nic takového. Jste svatí, protože
uvnitř vás je vůně - krásná vůně vašeho lotosu. Což je Duch. Tohle je lotos, který jste zde pro mne vytvořili. Takový krásný lotos,
sedím v krásném lotosu. Stejně tak se ve vašem srdci odráží krásný lotos. Vnímejte tento lotos, jak je krásný, jak je jemný. Je
růžový, protože růžový je lotos, který všechny zve, je znakem velkorysosti, pozvání. Růžová barva přitahuje všechny druhy hmyzu,



každého. Takže lotos je růžový a všechno zve, je otevřený všemu, ničeho se nebojí. Ale vynořuje se z bahna, vynořuje se z
naprosto příšerných rybníků. Plazí se kolem něj spousta červů, dobrá, ale vyzařuje vůni a dělá celý rybník tak krásným. To je to,
co jste. Ať už budete kdekoli, můžete tuto krásu vytvořit. Můžete nechat proudit tuto krásu. Můžete lidem ukázat, co je to
duchovní člověk. Vy jste zrcadlem Sahadža jógy, ne já. Vy musíte zrcadlit Sahadža jógu. Ale takoví lidé jsou vždy v radosti a v
moudrosti. Šrí Ganéša je dárcem moudrosti - moudrosti, jak se v jakou dobu chovat, co kdy říkat, jak dalece se vším zajít. Prostě
by se to mělo stát vrozeným, sahadž. Nemusíte to řešit, ale prostě vědět: "Jsem sahadžajogínka." Každé ráno byste si měly říkat:
"Jsem sahadžajogínka. Jak daleko bych tedy měla jít? Jak bych se měla chovat? Jaký by měl být můj postoj?" To vše lze velmi
snadno pochopit, pokud rozvinete tento lotos moudrosti. Jak se objeví lotos? Existuje semínko, které vyklíčí. Takto vzniká
moudrost - to semínko už je ve vás. Všichni jste ho dostali a nyní se začalo otevírat, protože jste realizované duše. Dovolte své
moudrosti, aby převzala vládu. Takže jak to udělat? Řekla bych, že existuje jeden způsob. "Řekněme, že by Matka měla tento
problém, co by udělala?" - Velmi dobrý nápad. "Jak by to řešila Ona?" Opět můžete říci, že nerozumíte Matčinu stylu. Je plná triků.
Je to tak, jsem. Ale existuje velmi jednoduchý způsob, jak to udělat. Můžete to odevzdat mé moudrosti a moudrost, která je ve
vás, bude sama působit. Bude konat. Tomuto bodu bychom také měli porozumět. Moudrost ve vás je aktivní. Jeden pán pracoval
na letišti v Londýně. Je to sahadžajogín, ale nechodí do kolektivu, nemá čas. Takže někdo mu řekl něco hrubého. Šel domů a řekl:
"Není správné, že mi to řekl. Konec konců, jsem sahadžajogín." A druhý den se dozvěděl, že ten člověk spadl z kola. Ten člověk
možná nechápal, že se mu to stalo, protože řekl všechny ty věci, ale on to věděl, protože božstva jsou s vámi. V moudrosti tedy
chápete, že všechna božstva jsou jednoduše s vámi a ať se vám stane cokoli, stojí před vámi. Nikdo vám nemůže ublížit. Nikdo
se vás nemůže dotknout. Jste tak chráněni. Lotosy chráněné nejsou. Jste tak chráněni, že kdokoli se vám pokusí ublížit,
okamžitě je tu ochrana. Také vaše vlastní ochrana je tam, jak jsem řekla, že skočíte do bezmyšlenkového vědomí. Někdy si
škodíme víc než kdokoli jiný. Jedna moje kamarádka, kterou jsem znala, byla už od dětství taková, pořád kvůli všemu plakala.
Vždycky brečela úplně pro nic, protože byla tak rozmazlené dítě, že pořád brečela. Překvapilo mě, že ve velmi mladém věku
oslepla. "Jak jsi tak oslepla?" zeptala jsem se. Musela používat velmi tlusté brýle. Řekla: "Tolik jsem plakávala, pamatuješ?" Řekla
jsem: "To si pamatuji, ale plakávala jsi i po škole?" "Ano, pořád jsem takhle brečela." Takže je to taková osobnost, kterou si
vypěstujete: "Jsem taková, prostě brečím." Proč si ale nevytvořit osobnost "jsem pořád v radosti"? "Cokoli vidím, cítím radost.
Cokoli slyším, cítím radost." Pak se tento lotos vaší vůně zdokonalí a činnost vaší moudrosti pak bude taková, že vše, co je velmi
krásné, snadno přijmete. Budete přijímat vše, co je velmi uspokojivé, velmi radostné. Je to jakýsi druh aktivity této moudrosti ve
vás, která vás prostě vede k lidem, kteří jsou nesmírně milí, k situacím, které jsou velmi krásné, kde objevíte hezké věci nebo
takové krásné výtvory, které byste nikdy nečekali, že uvidíte. Je velmi, velmi důležité, abyste pochopili, že když mi říkáte: "Matko,
stal se ten a ten zázrak," že to nic není, je to vaše vlastní moudrost, váš vlastní Duch, který to řeší. Nemusíte nic dělat. Jediné, co
si musíte pamatovat, je, že jste sahadžajogínka a že vaše povaha by měla být povahou sahadžajogínky, že vaše myšlenky by
měly být myšlenkami sahadžajogínky. Totéž platí pro sahadžajogíny. Sahadžajogíni, protože jsou muži, se moc neprojevují, ale
existují určité jiné způsoby, jak dávají najevo svůj vztek. Začnou se vztekat a někdy jsou tak vzteklí, že se začnete rozhlížet: "Co
se s tím člověkem děje?" Na jedné straně vztek, na druhé straně pláč. Co zůstane mezi tím? Nevím. Obě věci jsou naprosto
zbytečné. Musíte lidi usměrňovat, říkat věci. Zrovna teď jsem musela něco říct. Řekla jsem to, hotovo. Ale není to hněv. Je to jen,
že musím konat. Rozdíl je následující - nejsem do toho vtažena. I když pláču, nejsem do toho vtažena, jen pláču. I když se zlobím,
nejsem doopravdy rozzlobená. Jen se snažím hrát rozzlobenou. To je to, co se děje. Nejste do toho nijak zapleteni. Ale když se
do svého hněvu zapletete, pak je po radosti, je úplně po ní. Někteří lidé si také myslí, že pokud jste radostní, musíte být velmi
vážní. Vůbec ne. Co je třeba brát na tomto světě tak vážně? Všechno je hloupost. Já na tomto světě nic vážného nenacházím. A
nedokážu být vážná déle než tři minuty. Někdy toho lidé využívají, ale co mám dělat? Je to moje přirozenost. Co je tak vážného?
Nemusíte vytvářet Slunce. Nemusíte vytvářet Měsíc. Nemusíte tvořit Matku Zemi. Co je tak vážného? Jakou důležitou práci
musíte udělat? Všechno je tu pro vás. Jen si to užívejte. Co je tu tak vážného? Někteří lidé, víte, se také snaží udělat dojem svou
vážností. Jednou jsem viděla stát jednu paní, která velmi vážně přemýšlela. Zeptala jsem se jí: "Co se děje?" "Nevím, jak to mám
zamést, protože nemám koště." Takový velký problém, jako by se na ni sesypala nebesa. "Nevadí, tak to dnes neuděláš. Uděláš
to zítra. Co je na tom tak důležitého? Přece když něco nemáš, tak je to v pořádku." "Ne, ne, ne, musím to udělat. Jsem velmi
pyšná na svou domácnost." Řekla jsem: "To je zásadní problém, který vážný je." Protože trpíte nějakými vážnými, hloupými
problémy, tak proto se stáváte vážnými. A pokud si myslíte, že se vaše problémy vyřeší tím, že se stanete vážnými, tak to se
nevyřeší. Zároveň vám musím říct, že bychom neměli být lehkovážní. Neměli bychom být neomalení a ani lehkomyslní. To není -
podívejte se na tyto květiny. Podívejte se na ně. Chvějí se mými vibracemi. Ale podívejte se na ně - ve své vlastní důstojnosti.
Zítra zemřou. Nevadí jim to, dokud jsou všechny tady, na svém místě, a dávají vám radost a štěstí, hotovo. K čemu je světlo?
Podívejme se na světlo, jako na sebe - abychom dávali světlo. Jsme tu proto, abychom všem přinášeli radost, štěstí, abychom



všechny učinili šťastnými. Je tolik způsobů, jak učinit druhé šťastnými. A to se také musíme učit. Tolik věcí se musíme naučit, jak
udělat druhé šťastnými. A když je uděláte šťastnými, pak cítíte tu radost v sobě. "Ach, oni jsou tak šťastní." Vidět jejich štěstí, pak
se teprve tento lotos mnohem více otevře. Jako když se vlnka pohybuje a přibližuje se až na břeh a pak se z něj vrací zpět. Stejně
tak, když vaše radost dosáhne radosti druhých, pak vlnky, které se objeví, vytvoří krásný vzor vašeho života. Jen si vzpomeňte na
takové situace, kdy jste druhým učinili něco dobrého, byli jste k nim velmi milí a pak jste v tom člověku objevili radost a jak se k
vám tato radost vrátila. Pomyslete na ten vzorek, který jste ve svém životě tak jemně pocítili, jak je v něm zabudován. Kdykoli si
vzpomenete na tu dobu, na ten okamžik nebo na tu oblast, vybaví se vám celý obraz a vy si pomyslíte: "To byly časy!" Ale tento
čas je ve vás věčně, po celou dobu, a proto je Divali tak důležité. Jak jsem řekla, vy všichni jste mé světlo. A světlo je tu, je to
věčné světlo. Tato světla budou vypnuta. Budeme je muset rozsvěcet každý rok. Ale vás, lidi, ne. Vy máte věčné světlo a toto
světlo bude šířit radost. Co je problémem tohoto světa? Celosvětovým problémem? Není tu žádná radost. Je to jednoduché -
není tu žádná radost. Kdyby měli radost, nedělali by všechny ty nesmyslné věci. Není tu žádná radost. Když máte radost,
nechcete bojovat, nechcete dělat nic, co škodí. Nechcete nikomu říkat nic hrubého, nejen to, ale nechcete mít ani nic, co by
poničilo tuto Matku Zemi nebo co by přineslo ekologický problém. Ne, prostě to nechcete, nechcete nic z toho, protože to
ubližuje druhým. Lidé se kvůli tomu cítí nešťastní, ať už je to tady, v Indii, kdekoli. Prostě cítíte: "Proč bych měl dělat takovou věc,
která není pro ostatní příznivá?" Vždyť to nedává radost. Když máte radost, musíte ji dávat ostatním, a pokud ji nedáváte,
znamená to, že vám ve vaší Sahadža józe něco chybí, a proto teď musíme vzestoupit. Musíme se stát sahadžajogínkami a
sahadžajogíny. Je to společnost, která dává radost. Můžeme si změnit jméno, jestli chcete. Pokud Sahadža jóga není dobrá -
Sdružení dávající radost. Nyní bychom také měli zjistit, co radost zabíjí. To je důležité. Co zabíjí radost? Nejprve jsem řekla, že
musíme mít moudrost. Moudrost znamená, že vám dává odpoutanost, odpoutanost od všeho, co je sobecké, sebestředné,
zahleděné do sebe, ego - vše, co souvisí se sebou. Umíte si to představit? Sobeckost - Já, což znamená Duch. Co je sobectví? Je
to to, co úplně zatemňuje Já, protože myslíte na sebe, na své děti, na svou rodinu - to je všechno, nanejvýš, dokonce i to jen
někdy - někdy jen na sebe. A když takto začnete přemýšlet, když se začnete zmenšovat a zmenšovat a zmenšovat a zmenšovat,
lotos se zhroutí. Ale myslet na druhé je tak úžasné. V mém případě je to jinak. Když myslím na sebe, musím vám říct, že se cítím
velmi šťastně, příjemně, radostně, musím se přiznat. Ale když si vzpomenu na některé lidi, okamžitě mám sevřenou čakru a cítím:
"Bože, proč jsem si na takového člověka vzpomněla?" Chci říct , že ta čakra se pro toho člověka začne pohybovat zrychleně.
Protože tohle tělo je tak velkorysé, nedovedete si to představit, i když někoho vidím, najednou pro něj začnou čakry pracovat, jako
kdybych byla zodpovědná za všechny čakry, které nefungují - což svým způsobem jsem, ale do takové míry! Ale přesto myslím na
lidi, kteří mají potíže, na každého z vás. Proč? Proč na vás myslím? Protože vím, že když se mi podaří zlepšit vaše čakry, budete
šťastní. Nemusím k tomu dospět logicky, ale prostě moje tělo to ví. Pracuje. Pracuje a cítí se velmi šťastné. Když vidím, že někdo
dostane svou realizaci, mám z toho takovou radost. Když vidím, jak se někdo zbavuje problému, cítím takovou radost, protože
rozdávání radosti je charakterem, povahou Ducha. Pokud nedovolíte svému Duchu, aby se projevil ve své vlastní povaze a
charakteru, Duch se sám neprojeví. Takže vy jste tím nástrojem. Jste lampou, můžeme říci, co se týče těla a mysli. Ale toto
světlo Ducha, pokud se má projevit, musí být zcela jedinečného typu, aby vyzařovalo veškeré své světlo vně. Dává světlo
ostatním. A tuto vlastnost dávání světla musíte zlepšit. Postupně budete překvapeni, jen když se budete snažit ve svém životě,
ve svých vztazích, ve svém úsilí dávat světlo druhým, zlepšovat jejich život, ne se předvádět, ne být egoističtí, ale velmi
láskyplným, krásným způsobem, skutečně pochopíte, že jste Duch, protože Duch miluje. Miluje. A v lásce jste odpouštějící, velmi
odpouštějící. Někdy, víte, se na mě lídři zlobí, že jsem poněkud shovívavá. Co mohu udělat? Je to moje přirozenost. Nemohu si
pomoci. Protože miluji, víte. Když někoho milujete, odpouštíte. Necítíte se špatně. Neodpustit je těžké, ale odpustit je nejlepší.
Přinejmenším, když odpustíte, nebolí vás z toho hlava. Takže tato láska, která je vlastně radostí, myslím, že když se tato láska
rozplývá a teče jako řeka a dává potravu všem okolním stromům na březích, je to čas, je to dokončení individuality nebo
osobnosti této lásky a je to čas, kdy se cítí naplněná. Nejde jen o to, že máte světlo v nějakém koutě, ale musí plynout. Musí se
pohybovat. Musí vyživovat. Láska není něco mrtvého jako kámen. Když se rozpustí, obsáhne všechno a všechno se tím stane
velmi krásným. Takže nejprve musíte pochopit, že život je od toho, abyste druhým rozdávali radost, protože nyní jste svatí a vaše
světlo musí rozdávat radost. Trochu toho musíte snést, protože máte sílu snášet. Máte všechny síly, a tak vám přeji hodně štěstí
do příštího roku a velkou prosperitu. Nechť vám Bůh žehná!
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Budeme dnes mít Šrí Ganéša púdžu, a pak púdžu k Rádža Radžéšvarí. Bohyně byla popsána mnoha jmény, zejména Ádi
Šankaračárja Ji nazýval Rádža Radžéšvarí, tedy Královnou všech královen. Na Západě tento titul také používali pro Matku Marii.
Tyto myšlenky přišly z pohanského náboženství, jak jsem vám říkala dříve. Tyto popisy Matky Marie nepřišly z Bible. Ukazuje to,
že v textu svaté Bible proběhlo hodně změn. Také proběhlo hodně změn v textu indických spisů, dokonce i v Gítě. Tak začalo v
každém náboženství vykolejení. Intelektuálové toho využili a začali promítat své vlastní myšlenky, říkat a popisovat věci, které
byly absolutně proti Božské síle. Vy jste všichni lidé, kteří mají na této Zemi veliké štěstí. Vy jste objevili realitu, vy všechny tyto
věci vidíte - které mytologické věci jsou pravdivé, všechny ty intelektuální věci jsou nepravdivé, vše, co se používá za účelem
rozdělení lidí jeden od druhého - to je také nepravdivé. Protože věříme ve všechna náboženství, je proto každá takzvaná
náboženská osobnost proti nám, protože vy máte věřit jenom v jedno náboženství a proti všem ostatním máte bojovat. Když
věříte ve všechna náboženství, to znamená, že nejste vůbec nábožní - to je takový koncept. To je šokovalo, že věříme ve všechna
náboženství, respektujeme všechny inkarnace a věříme v propojenost všech těchto božstev. Co se týče Ganéši, musel to pro vás,
lidi ze západních zemí, být velký objev. Dokonce i na severu není Ganéša tak uctíván jako na jihu, zejména v této oblasti. A také v
Maharáštře, protože v Maharáštře máme osm svajambu Šrí Ganéši a lidé v ně věří. Říká se, že je to vše slepá víra a tak dále, ale
nyní jste viděli, jak za Mnou stál Ganéša a jak byl v Mém nitru, jen aby ukázal, že existuje božstvo, které se jmenuje Ganéša.
Dostanete fotografie, kde sedí Ganéša tady napůl a zbytek je Mé sárí. To vše je tu proto, abyste se přesvědčili, že existuje
božstvo Šrí Ganéša a že koná, pracuje prostřednictvím Múladháry. Tuto znalost měl indický lid již před tisíci lety. Kučipudi tanec
začal v 7.století před Kristem, takže si dovedete představit, že koncept Ganéši tu byl před tisíci lety. Lidé tehdy byli v této zemi
velmi duchovně vyspělí, znali božstva, jak vypadají, jaké jsou jejich funkce, ačkoliv to bylo tajné vědění pro všeobecnou veřejnost.
Vše, co řekli světci, bylo přijato, protože z toho nebylo žádné ego. Snažila jsem se zjistit, proč mají lidé na Západě tak veliké ego.
Stále jsem nezjistila, co by mohlo být hlavní příčinou, proč přichází díky egu tolik agresivity. Můžeme říci, že soutěživostí a tak
dále, ale vždy v historii Západu bylo, že i lidé, kteří následovali Krista, který nebyl ničím jiným než pokorou, - což je všude napsáno,
že přesto tito lidé byli tak agresivní. Pokora je hlavní věc, které je potřeba porozumět. Budete překvapeni, ale pokora se nazývá
vinaj, což je kvalita Šrí Ganéši, Vinájaka. Vidja vinajen šobhate - vidja znamená vědění, je ozdobeno pouze pokorou. Takže
pokora, kterou jste viděli včera u těch skvělých umělců, a u velkých guruů, kteří tu včera byli. Jeden guru Mě pozval do své
akademie, a nabídnul všechny druhy obětin, jakými je uctívána Bohyně. Byla jsem velmi pohnutá, to pohotové přijetí Mě a
Sahadža jógy. Dokonce i Kalakšétra, kterou ovládala Teosofická společnost, ačkoliv se paní teosofickou společností moc
nezabývala, - ona vytvořila veliké auditorium a to všechno, všechno se věnovalo umění. Nedovolila, aby do toho Teosofická
společnost vstupovala. Přesto všechno, to, jak Mě přijali, všichni z nich, jasně vidíte jejich oddanost a pochopení. Být pokorný v
přítomnosti světce je absolutní, nepsané právo této země. Světce nezpochybňujeme, neovládáme. Vše, co řekně světec, musí být
přijato. Takže první kvalitou, kterou by nám měl dát Ganéša, je vinaj - vinaj znamená pokora. Pokora není povrchní, není to o tom,
že říkáte promiňte, s dovolením, obávám se - o tom to není, není to wačik, není to je pochlebování. Pokora musí vycházet z
vašeho nitra. Pokora je samozřejmě vždy ničena egem, ego se prostě dostane navrch a vy nikdy nepochopíte, že jste byli sobečtí.
Dokonce, i když mluvím o egu, lidé si myslí, že Matka mluví o někom jiném, nikdy si nemyslí „to jsem já, kdo má to ego.“ Takže
Ganéša je zabijákem ega, protože pokora je to jediné, co opravdu dokáže neutralizovat vaše ego. Takže jak se stát pokornými, co
musíte vidět? Například, v této zemi jste se stali velmi prostými, lidé žijí velmi prostě, nemají kolem sebe všechny tyto rafinované
věci. Jedí rukama, jedí jídlo položené na nějakém listu. Podle jistých žen, které tu bydlely, si lidé ze Západu myslí, že to jsou
všichni primitivní lidé. Podívejte se ale na to, jaké vytvořili umění. Tuto hbitost a tyto skoky, toho vy neumíte dosáhnout. Jaký je
důvod pro tento druh práce? Je to pokora vůči umění. Umění je potřeba respektovat. Gurua je potřeba respektovat. Respekt je
jediným způsobem, jak se můžete něco naučit. Toto je svým způsobem v indické krvi zakořeněno, musíte beze slov gurua
poslouchat, beze slov. Tento guru školí tolik lidí, je tu tolik dívek jen proto, aby vyjadřovalo jeho umění. Nevydělává moc peněz, to
jsem viděla. Mají velmi malé zisky, neúčtuje si moc. Ale ta odevzdanost, kterou má, je odevzdaností Šrí Ganéši k jeho Matce.
Způsob, jakým je (do umění) úplně vtažen, žádné jiné věci nejsou důležité. Takže abyste získali pokoru, musíte stáhnout svou
pozornost z jiných věcí. Toto je nesmírně důležitá věc. Pokud jde vaše pozornost na vaše jiné problémy, nebo pokud se snažíte
dostat do Sahadža jógy jinými kanály, nevypracuje se to. Musíte se ve svém srdci stát pokornými, staňte se absolutně
pokornými. On je velmi nevinný, proto je pokorný. Pokud nejste nevinní, nemůžete být pokorní. Znakem nevinnosti je pokora.
Dobré dítě, milé, nevinné dítě je nesmírně poslušné. Vše, co jim řeknete, prostě poslechnou. Moje vnoučata - jednou jsme jeli do
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Nepálu, byla tam velká zima. Jejich matka řekla, že nechtějí nic nosit na hlavě. Řekla jsem: „Za minutu to zařídím, za minutu.“ Jen
jsem je zavolala a dala jim obyčejné kousky látky. Řekla jsem: „Tím si zakryjte hlavu.“ „Dobře.“ Prostě si to daly na hlavu, správně
si to zavázaly a upevnily. Vypadaly trochu divně, ale bylo jim to jedno. To je to, co chybí, proto je jejich hloubka menší. Nejsou to
jen podmíněnosti. Řekla bych, že to není podmíněnostmi. Lidé jsou mimo podmíněnosti dokonce i Indové už takoví jsou. Je pro
ně velmi obtížné být pokorní, velmi obtížné. Možná je to vlivem ze Západu, možná zapomněli svou minulost. Pokora je ale velmi
důležitá, Musím vám říct, že od svého dětství, i když jsem se narodila do křesťanské rodiny, museli jsme se dotýkat matky Země
a nejdříve žádat o odpuštění, takže na ni položíte hlavu. A také dotýkat se chodidel svých rodičů, a starších z Mé rodiny - že?
Dotýkat se chodidel těch, co jsou starší v rodině. Dokonce i starších služebníků, museli jsme se starat o své starší bratry - také se
dotýkat jejich chodidel. Ale pokora chybí. Ta důstojnost, co by měli mít starší, tu také není. Byla to naše povinnost dotýkat se
jejich chodidel, a se staršími nediskutovat. Takže tohlevytvoří v Sahadža józe takovou krásnou atmosféru, pokud budete trvat na
postoji „jsem pokorný, když tohle dělám?“ Jen se zeptejte na tohle otázkou: „Byl jsem pokorný, když jsem toto dělal nebo toto
říkal?“ Další problém je kritizování lídrů. Jsou to lídři, protože si to zaslouží. Den, kdy zjistím, že jsou špatní, tak je vyhodím - to
dobře víte. Ale pokora tu není. Pak je pokora nahrazena egem, to ego vytvoří ego v lídrech. Lídři se stanou egoistickými a mnoho
lídrů je vyhozeno. Nevím, kdy přijde rovnováha, zda obviňovat členy, nebo lídry. Takže Matka je jmenovala lídry, takže pojďme být
pokorní. Přeci jen k tomu Matka měla nějaký důvod, že je požádala, aby se stali lídry. Proč bychom se s nimi měli hádat a hledat
na nich chyby, je to jako byste založili odbory. Tedy Šrí Ganéša je pokorný a jeho ganové jsou svým způsobem ještě pokornější,
protože On nebude tolerovat žádného ganu, který není vůči Matce pokorný. Malým pohybem očí bojují, aby udělali vše, co se jim
(tímto pohledem) naznačuje. Znají každý pohled své Matky, ví, co se má udělat. Takže pouze tento typ odevzdanosti vás povede
k vaší hloubce. Možná ten způsob, jak o tom víme na Západě, musíme se více rozšířit, více propagovat, musíme o sobě více
mluvit, musíme se více vychvalovat. Čím více to děláte, tím více budete úspěšnější, To je to, co vidíte každý den. Chvástají se „já
věřím,“ - vidíte, kdo jste vy, abyste věřili nebo nevěřili? Kdo jste, abyste toto říkali? Trochu, víte, váš obraz musí být takový, velká
osobnost, člověk s velkým profilem. Vytvoříte si profil, absolutně falešný, nesmyslný. Je to velmi překvapivé, takový profil, který
je falešný, tak lidé se mu klaní. Možná jsou sami falešní, tak se klaní těmto falešným lidem. Jsem překvapená, jsou to dobře
známí podvodníci, takže lidé vědí, že to jsou podvodníci, dělali všechny druhy věcí, ale oni se jim stejně budou klanět. Možná
chtějí nějaký druh materiálu k využití, nevím, chtějí nějakou falešnou výhodu. Dokonce, i když se vyfotíte s takovým člověkem,
považuje se to za něco skvělého. Takže sahadžajogíni musí všechny tyto představy prokouknout. Musejí vidět skrze tento vtip,
toto drama, které se pořád děje, musejí nad tím přemýšlet a dělat introspekci: „Doufám, že toto v sobě nemám.“ Někdy se
smějeme ostatním, ale my jsme v tom také. Takže jakmile začneme dělat introspekci, vidíme ve svém nitru: „Ano, toto je tady.“ V
jistých zemích jsou jistí sahadžajogíni, - vždycky o tom dostanu zprávy - kteří zničehonic řeknou: „Matka mi dala mimořádné síly,“
nebo řeknou: „Já jsem Maha Mátadží,“ - také jsme jednoho takového měli, Maha Mátadží. Já jsem nikdy ani neřekla, že jsem
Mátadží. Vy Mi tak říkáte, ale já jsem to nikdy neřekla. On ale říkal: „Já jsem Maha Mátadží.“ Můžete říkat, že je blázen, cokoliv,
ale rozhodně ta arogance prosperovala natolik, že neviděl, o čem mluví. Takto také rozmazlujete ego vašich lídrů, tím, že na ně
útočíte. Čím více na něj útočíte, reaguje, a když reaguje, jeho ego začne pulzovat. Jak jsem vám říkala, dnes budeme uctívat
Rádžu Radžéšvarí. Toto jsem vám nikdy před tím neříkala. Nikdy jsem vás nežádala, abyste četli Gítu, ze stejného důvodu.
Protože jsem vám nikdy neřekla, že Ona je Rádža Radéšvarí, protože to zase může trochu vejít do vašeho ega: „Jak může být Ona
Královnou všech královen?“ Samozřejmě, Matka Krista je v pořádku, ale ne Mátadží - to je moc! Takže toto jsem vám nikdy
neříkala. Řekla jsem: „Baba, já jsem pokorná Matka, to je vše, Svatá Matka,“ - vyřízeno. Vytváří tady skuliny, proto možná, možná!
Ať je to cokoliv, rozumím tomu, co byl ten problém, velmi humorným způsobem jsme zvládli mnoho věcí. Stále ale cítím -
podívejte se na to, jací jsou ti umělci, jací jsou, jakým způsobem vytvářejí věci - možná to není podle vašich představ o zdobnosti,
a podobně. Můžete říct, že je to příliš nahlas/výrazné a podobně, jak to je - vždycky v mozku. „Toto by mělo být méně, mělo by to
být trochu pod vlivem drog“ a podobně. Můžete začít kritizovat, protože to je jedna z kvalit lidí, kteří nejsou pokorní, myslí si, že
mají dovednost cokoliv zkritizovat. „Tato barva se mi nelíbí, není to dobré.“ Umělec to ale vyrobil svým srdcem - oceňte to! Takže
druhým bodem je oceňovat. Považujte si vašeho života, ať je to cokoliv, oceňujte, přijměte to. Ale nezdráhejte se. Všechny tyto
mentální představy v hlavě, že umění znamená toto, a umění znamená toto, to nás dovedlo do této situace, kdy už nebudeme mít
žádné Rembrandty ani Michelangely - je po všem. Není to mentální, umění není nikdy mentální. Vychází z nitra, vše, co vychází z
nitra, nemůže být srovnáváno s našimi vnějšími představami. Takže ocenění - na jihu můžeme říci, jsou Indové velmi výrazní ve
svém stylu oblečení ale Mně se to tak nejeví. Někdo jiný může říct něco jiného. Také jsem si všimla, že Indové ze severu musí
kritizovat Indy z jihu a Indové z jihu musejí kritizovat Indy ze severu. Ale ať je to, jak chce, nikdo nezískává z nikoho to dobré. Je
to hloupost, jen hloupost. Ale když oceňujete a přijímáte, tak to vstřebáváte. Indové ze severu nemohou jíst jídlo z jižní Indie, ať je
to cokoliv. Ať zkusíte cokoliv, nesní to. Ani jejich hudbu nemohou slyšet. Dovedete si představit, že celá Indie je rozdělená na dvě



části, a Indové z jihu nemají rádi jídlo Indů ze severu, ani severoindický tanec - dokonce i v naší zemi. My jsme tak rozdělení tato
země, že člověk z Ramešwaramu si nepochutná na jídle z Madrasu, a člověk Madrasu si nepochutná na jídle z Dillí. Takže tyto
spory vyvolávající metody přicházejí, když ještě nejste tou vrozenou pokorou. Jestliže se budete těšit jeden druhým a vším, pak
jste pokorní. Jestliže si umíte vážit každého projevu, pak jste pokorní. Tato pokora je velmi hluboký charakter, protože vychází z
Múladháry. A to je to, co je Šrí Ganéša. Jen si představte, má malou myšku, na které se pohybuje, nemá žádné auto Impala ani
Rolls Royce. Jen se pohybuje, se svým velkým břichem, jezdí na malé myšce. Vůbec neprosazuje své síly - je tak pokorný. Je tak
milý. Je to On, kdo vytvořil všechny rytmy, věci a vibrace. Nevím, co by z tohoto světa bylo bez Něj. A tohle musíme všude
opravdu oceňovat místo toho, abychom odsuzovali to a ono. Dokonce ani barva v této místnosti se vám třeba nelíbí, toto se vám
třeba nelíbí. Je tolik věcí, které se vám nelíbí. Pak se musím zeptat: „Co se vám líbí/co máte rádi?“ „Pečené fazole!“ Dobře!
Musíme se otevřít. S pokorou se otevřete, budete pronikat a rozšiřovat se. Bez pokory to nejde, protože budete mít námitky ke
všemu, a tak vytváříte zeď. Jen s pokorou se budete umět rozšířit. Dnes, v první den naší tour, vás chci požádat, abyste byli velmi,
velmi pokorní. Pochopte, že pokora je velmi prostá a krásná. Viděli jste, jak ta dívka hrála na vínu, je to takový obtížný Ádi
Vadjam, prapůvodní nástroj, a ona na něj hrála tak, tak líbezně, s takovou zručností a s takovou pokorou. Přišla za Mnou a řekla:
„Matko, jaké výsady se mi dostalo, že jsem měla příležitost před vámi hrát.“ Jen si to představte - takový génius. Další, kdo se
Mnou minule setkal, byl hráč na mandolínu stejného věku, možná mladší. Je nyní světově proslulý, ale když hrál přede Mnou,
nepřijal žádné peníze, nic, byl v úplné extázi. Dokonce i ta tanečnice, řekla mi, že se dostala do extáze, když Mě uviděla, tak dobře
tancovala, s takovou vervou. A to měla horečku. Řekla: „Moje horečka je pryč, všechno, jsem úplně zdravá.“ Podívejte se na ty
umělce. Nikdy Mě neznali, nevěděli nic o Sahadža józe. Jaké pokorné pochopení Božského - protože sami jsou pokorní. Božské
se nikdy neprosazuje, nikdy si nedělá reklamu, neohlašuje se hlasitě. Tak teď jsou tady. Pojďte. Je to Guido? Italové dorazili.
Proto jsem odložila dnešní púdžu. Je to Guido? Zavolejte ho. Guido je příliš pokorný, než aby šel dopředu. Pojďte dál, pojďte dál.
Pojďte trochu víc dopředu. Nechť vám Bůh žehná. Čekala jsem na vás. Posaďte se prosím.
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Klaním se všem hledačům pravdy.

Jsme-li opravdovými hledači pravdy, musíme být poctiví a upřímní tak, že jsme upřímní sami k sobě a zdůvodnili jsme svoji
vlastní existenci na tomto světě. Existuje mnoho sádhaků, kteří od rána do večera dělají nějaké rituály, nějaké meditace, nějaké
bhakti, něco čtou. Člověk ale musí pochopit - čeho jsme dosáhli? Kde se nacházíme? Jako Matka bych řekla: "Mé dítě, tolik jsi
toho udělal ve svém hledání, ale co jsi našel? Dosáhl jsi úplné skutečnosti? Získal jsi to, co je popsáno v Písmech?" Ta píseň,
kterou dnes zpívali, je v maráthi - přála bych si, aby zpívali něco v sanskrtu, jsou v sanskrtu velmi dobří, zpívají také o Ádi
Šankaračárjovi a podobně. Budou zpívat zítra. Tu píseň napsal Námadéva ve dvanáctém století; byl to básník, který šel později
do Pandžábu, kde si ho velmi vážil Nának Sáhib a požádal ho, aby psal v jazyce pandžábí.

Studoval jazyk pandžábí a napsal velmi tlustou knihu, a v "Granth Sáhib" je tam z ní mnoho veršů. Byl obyčejným krejčím, velmi
obyčejným krejčím, a šel se setkat s jiným světcem do další vesnice, který se jmenoval Gora Kumbhar. "Kumbar" znamená
člověk, který je hrnčířem, který vyrábí hrnce, a Gora Kumbhar byl zaneprázdněný přípravou hlíny. Námadéva se jen před něj
postavil a řekl: "Přišel jsem sem, abych uviděl nirgun, beztvaré, abych spatřil čaitanju, ale tady je v ságun, ve formě." Pouze
realizovaná duše, pouze svatý toto může říct o svatém, protože zná úplnou skutečnost. Ale lidé, kteří nejsou realizovaní,
nechápou, co je za tímto životem. Dokonce v křesťanství máme Tomáše, který přišel do Indie a napsal mnoho pojednání, která se
zachovala v jeskyni v Egyptě a byla objevena. Existuje o něm kniha - po čtyřiceti osmi letech výzkumů. Je úžasné, jak
dopodrobna popisuje Sahadža jógu, že musíte zažít skutečnost. Samozřejmě, každá kniha, každé Písmo říká: "Poznej sám sebe"
- kdo jsem, musím zjistit, kdo jsem.

Když je to takto řečeno, naše úsilí by mělo směřovat k tomu, abychom nalezli ono "já", které je uvnitř nás. Říkáme: "Mé tělo, můj
hlas, můj nos, moje země, moje, moje" - kdo je ono "já", kterému všechny tyto věci patří? Odkud tato inspirace přichází? Toto "já"
je uvnitř nás, odraženo v našem srdci. Musím vás požádat, abyste se mnou nesouhlasili slepě. Zaslepenost ničemu nepomůže.
Ale nabízím vám hypotézu jako ve vědě o tom, jak se to děje a podobně. Bude-li dokázána a zjistíte-li, že jste zažili to, o čem
hovořím, pak to jako upřímní lidé musíte přijmout. Na západě máme jiné problémy než tady, obrovské problémy. Nejdřív jsem jela
do Anglie a znáte Angličany, jsou tvrdý oříšek - je obtížné jejich skořápku prolomit.

Ale jakmile se prolomí, jsou plní vědecké práce a spěchají na univerzity a do různých knihoven zjistit všechno o Kundaliní. Tolik
toho již bylo napsáno Náthem Panthisem, který tu byl, který tolik pracoval na probouzení Kundaliní, ale ztratilo se to. A když sem
přišli Němci a další lidé, tantrikové jim řekli nějaké špatné věci, které si odtud odnesli. A takové nedorozumění a takové chybné
informace do takové míry, že jsem četla v jedné německé knížce, že Kundaliní leží ve vašem břiše a všechno to tam vysvětlil. Byl
to bezpochyby velice vzdělaný člověk, ale nevím jestli to, co se naučil, je důležité, a takto popisoval Kundaliní. Toto vědění nám
bylo známo už dávno. Měli jsme tři typy činností směřujících k Božskému. Jedním byly Védy. Dokonce "vida" znamená "vědět" -
tak Tomáš nazýval lidi, kteří věděli - "gnostikové", jako "gn". Nevím, co se říká na jihu - jestli "gňána" nebo "gjána", ale v maráthi
říkáme "gn".

Slovo gnostik má stejný význam jako člověk, který má poznání, ale ne vnější poznání, ne díky vašemu rozumovému úsilí nebo
emocionálnímu vnímání, ale díky něčemu naprosto jinému. A zkoušeli to stejným způsobem, ale ve védách se říká, v prvním, v
prvním verši se říká, že když to neznáte, nemá smysl tuto knihu číst. Ale co znamená "vědění"? Vědět to ve vašem centrálním
nervovém systému, ne na duševní nebo fyzické úrovni, ale na mnohem vyšší. Když jsme se stali lidskými bytostmi, musíme
pokorně říct, že nejsme dokonalí. Něco nám chybí; protože proč jinak bojujeme, proč se hádáme? Chci říct, všechny tyto
problémy jsou převážně lidskými problémy: ekologický problém, ekonomický problém, politický problém. Přicházíte k příčině, že
je to lidská bytost, která způsobuje všechny tyto věci. Takže co je v nepořádku s lidskými bytostmi? Zvířata jsou v pořádku, jsou
"pašu"; jsou pod "paša", pod kontrolou Boha.

http://amruta.org/?p=19472


Ale lidské bytosti dostaly svobodu, jsou zmatení a všechny tyto problémy existují proto, že nemají opravdové vědění. Takže co je
to skutečné vědění, které musíme hledat a ke kterému musíme směřovat? Takže tito lidé ve védách zkoušeli porozumět, ale víc
se snažili porozumět přírodě a pěti elementům. Během uctívání pěti elementů se podle nás posunuli na pravou stranu a
pravostranný pohyb je velmi dobře ukázán v řecké mytologii; a potom z Řecka se to obrátilo do vědy a začaly všechny tyto věci.
Levá strana byla bhakti. Lidé začali uctívat Boha se slepou vírou a přicházet k Bohu, uctívat Ho v chrámech a kostelech, věřit ve
svaté. Zejména Indie je obzvlášť požehnaná, protože cokoliv máme, je od svatých, třebaže je to velmi odchýlené a také dost
strnulé. Ale vědění přišlo od svatých, od mahárišů a od velkých proroků. Další dobrou věcí ohledně Indů je, že jejich náboženství
není organizované, neexistuje žádná organizace, která by ho řídila. To je velmi velké požehnání.

Navzdory tomu všechny tyto ideologie přešly také ve védách do jistého druhu mentální máje (iluze), a proto máme Arja Samadž
a všechny tyto věci, které jsou velmi obtížné. Chci říct, pokud potkáte jakéhokoliv Arja Samadž, nevíte, jak s takovýmto člověkem
jednat; neustále mluví, mluví - Bůh ví, takové vědění. Ale on toho bodu nedosáhl a je spokojený s tím, co četl, neustále příliš čte.
To je, co řekl Kabír: "Padi padi pandita murkh bhajo" - "Přílišným čtením, se dokonce i panditové stávají hloupými." Dřív jsem se
divila - Jak je to možné? Ale nyní jsem mnoho takových potkala. Takže jde o to, že čtením nemůžete poznat to konečné.
Řekněme, že je tu doktor a dá vám lék proti bolesti hlavy, a řekne: "Vezměte si Anacin." Takže si čtete recept, "Anacin, vezměte si
Anacin, vezměte si Anacin" - bolest hlavy se zvýší nebo sníží? Musíte si lék vzít.

A toto je napsáno ve védách, že musíte najít sami sebe. Stejně tak, částí véd jsou Upanišády; ve všech částech Upanišád není nic
jiného, než "najděte sami sebe". Dokonce když se podíváte na "Pátandžálí šástru", úplně na začátku, nepatrný kousek toho je
vjájama, chci říct, jsou tam aštanga. Velice malinký kousek je tak zvaný fyzický problém, se kterým si museli poradit. V Sahadža
józe to také používáme, ale na základě porozumění, kde je problém; ne tak, že všichni se dávají na cvičení a dostanou infarkt a
všechny druhy problémů, teplotu, vysoký krevní tlak. Někdy je to nízký krevní tlak, někdy vysoký krevní tlak, a přijdou a říkají mi:
"Matko, cvičíme jógu a podívej..." Nejsme pouze fyzickou bytostí, nejsme pouze psychickou bytostí, ani emocionální bytostí, ale
jsme duchovní bytostí. A druhý typ pohybu, který v této zemi máme, je bhakti. Bhakti je v pořádku, chození do chrámu, ale to také
začíná upadat tím, že nerozumějí, co je to bhakti. Krišna v Gítě řekl - musíte vědět, že Šrí Krišna byl diplomat, nebyl matkou, a
věděl, jaké jsou lidské bytosti. Chtěl, aby se motali, dokud nenajdou pravdu, protože nikdo nechce přímočaré prohlášení.

Obzvlášť v té době to řekl pouze Ardžunovi. Řekl jim tři věci, ve kterých můžete vidět Jeho diplomacii, pokud dokážete vidět mezi
řádky. Zaprvé řekl, že musíte získat gjána. Nebyl dobrým obchodníkem, protože obchodník vám nikdy neřekne nejlepší věc jako
první, ale On řekl, že byste se měli dát na gjánu. Tak to je. "Gjána" znamená vědění ve vašem centrálním nervovém systému. Ale
jako druhou věc řekl, že byste měli dělat bhakti, "Jakýkoliv plod nebo květ nebo vodu mi dáte, vezmu ji, ale musíte dělat bhakti,
které je ananja." Pokud znáte sanskrt, "ananja" znamená, když nejste ten druhý, když jste realizovanou duší. Jestliže nejste
spojení, jak můžete mít bhakti? Mnoho lidí si stěžuje: "Matko, postil jsem se, dělal jsem toto, dělal jsem tamto, a podívej se na
můj stav.

Je ze mne troska." Není to chyba Boha, ještě nejste připojení. Je to jednoduché jako telefon. Pokud telefon není připojený, k
čemu je telefonování? Zničíte telefon. Takže bhakti bez spojení je špatné, proto Krišna řekl: "Jóga kšéma vam aham" - "Nejprve
jóga, pak kšéma." Nejprve musíte dosáhnout svého spojení (jógy) a pak přijde blahobyt; jinak se to nevypracuje. Velmi jemně dal
jógu na první místo. Proč neřekl: "Kšéma - jóga" ? Takže o bhakti řekl toto.

O karmě řekl: "Dělejte všechnu práci a položte ji k lotosovým chodidlům Boha Všemohoucího." To je nemožné. Mnoho lidí říká:
"Matko, všechnu svoji práci pokládám k lotosovým chodidlům Boha," dokonce, myslím, i vraždy. Je to jenom mentální myšlenka,
že: "Pokládám to k lotosovým chodidlům Boha." Nemůžete, protože nejste na té úrovni. Ale řekněme, sahadža jogín mi neřekne:
"Zvedám Kundaliní," řekne: "Matko, nestoupá, nepřichází," mluví ve třetí osobě. Řekne: "Tudy to nepůjde" - ve třetí osobě, protože
tam už více není. Takže toto je karma, automaticky je u lotosových chodidel Boha Všemohoucího. On všechno dělá. My jsme
pouhými nástroji.

Řekněme, že tento nástroj řekne: "Já mluvím," nepřijmete to. Stejným způsobem, když říkáme, že "Pokládám svoji..." jako kdyby si



brali nějaký náklad a pokládali ho k lotosovým chodidlům Boha - ne. Je to automatické, je to spontánní. Neboli sahadž. Je to
vrozené. Všichni jste získali tuto sílu uvnitř vás. Existují knihy, které popisují Kundaliní jako velice nebezpečnou věc. Je to
naprostý nesmysl, to vám povím. Byla jsem mezi tolika národy, tolik lidí dostalo realizaci a nemají ani náznak nějakých problémů.
Naopak, ve všech směrech se zlepšili.

Lidé se ze dne na den vzdali drog, svých špatných zvyků. Lidé byli ze dne na den vyléčeni. Nic nedělám. Chci říct, můžete si
myslet, že něco dělám - nedělám, vaše vlastní Kundaliní to vypracovává. Je velmi překvapující, jak pracuje, a jak vám pomáhá;
protože je vaší matkou, vaší vlastní matkou a všechno o vás ví. Je to všechno v ní nahráno, můžete říct. Je umístěna v tři a půl
závitech, je to tak kvůli jistému matematickému vzorci - a když stoupá, může po sobě zanechat trochu tepla, kvůli drobnému,
můžeme říct, zápasu, který musí podstoupit. Někdy je v některých lidech vytvořeno trochu tepla. Řekněme, že jste pacientem
trpícím na játra, pak můžete ve svých rukách cítit trochu tepla, to je vše. Ale všichni máte tuto Kundaliní a ona je čistým přáním
uvnitř vás.

Víte, že je v ekonomii zákon, že obecně nejsou potřeby uspokojitelné. Dnes chceme dům, zítra auto, a pozítří pak vrtulník a takto
to pořád pokračuje. Když to nemáme, tak o to usilujeme, a když to máme, tak se tím netěšíme. Je to ale čisté přání, které musí
být zajedno s touto všepronikající silou Božské lásky. Dokonce ani nepomyslíme, že taková síla existuje, bereme ji jako
samozřejmost. Vidíme všechny výtvory, vidíme nádherné květiny, vidíme, jak se z malého semínka stává velký strom. Podívejte
se na oči, jsou takovými nádhernými kamerami - kdo je vytvořil? Kdo nás vyvinul do tohoto stavu? Co je to za sílu, která z nás
vytvořila lidské bytosti? Nikdy na to nechceme přijít, protože věda nedokáže vysvětlit, jak klíčí semeno, jak jsme se stali lidskými
bytostmi.

Takže do tohoto bodu je to v pořádku, za ním to nechceme zjistit. Takže Bůh Všemohoucí rozprostřel tuto nádhernou čaitanju,
tuto Brahmačaitanju, všude kolem. Když to říkám, musíte to zkusit a pak mi říct, jestli to tak je nebo ne. Ale říct pouze "ne",
znamená, že se zříkáte šance získat spojení s touto životodárnou silou. Tato životodárná síla nás bezpochyby rozvinula, všechno
zařídila, všechno vytvořila, vše navibrovala. Sjednocuje, omezuje a kromě toho vás především miluje. Takže přemýšlí, jak dalece
s vámi zajít. Je to tak nádherná síla, prostupující vším, každým atomem a každou živou květinou, každou živou bytostí. Pracuje
tak nádherně, že dokonce ani necítíme její jemnost. Dokonce ani nevidíme vykvétat květinu, rozkvétání, otevírání, nevidíme to.

Prostě rozkvete a řekneme: "Ó, dnes je tu květ." Je to tak jemné, tak krásné, že dokonce ani žádným způsobem necítíme její
existenci, ale ona existuje. A dokud s touto silou nejsme spojeni, nemůžeme poznat úplnou skutečnost, protože Duch uvnitř nás
není v naší pozornosti. Je svědkem naší pozornosti. Ale jakmile tato Kundaliní vzestoupí, prochází šesti centry, proniká touto
fontanelní oblastí, což je uskutečněním křestu, a pak Duch přichází do naší pozornosti jako světlo. A naše nervy získávají nový
rozměr, díky kterému se stáváme, stáváme se - opět říkám, že se stáváme, není to jen přednáška, není to jen chvástání se, není to
nějaký druh osvědčení - vy se skutečně stáváte kolektivně vědomí: sámuhik četana. Můžete vnímat ostatní. Na konečcích prstů
můžete vnímat - je tu pět, šest a sedm center nalevo a sedm center napravo. Těchto sedm center představuje vaši emocionální
stránku a tyto vaši fyzickou a mentální stránku. Můžete vnímat centra všech lidí.

Když léčíme lidi, léčíme strom z vnějšku, můžeme říct, že léčíme listy. Ale pokud máte opravdu strom vyléčit, musíte jít ke
kořenům, a já hovořím o kořenech uvnitř nás, o Stromu života, který je uvnitř nás. Budete překvapeni, že dokonce Mohammed
Sáhib popisoval kjámu - "kjáma" znamená čas vzkříšení. "Když přijde čas vzkříšení, vaše ruce promluví a budou proti vám
svědčit." Všichni o tomto čase mluvili, o Posledním soudu, a že tato Kali juga dá vzniknout Satja juze. Ale jde o to, kolik lidí je
ochotno to přijmout. Tisíce a tisíce půjdou na nějaký druh bláznivého, šíleného místa, ale ne za skutečností. Potřebujete jistý
druh božské inteligence, myslím, abyste tomu rozuměli. Budete překvapeni, zjistila jsem, že Rusko je pro to nanejvýš vnímavou
zemí, protože nejsou tolik materialističtí. Neměli tento druh svobody a podobně, ale měli svobodu jít dovnitř.

Jsou to velice introspektivní lidé, dokonce i jejich spisovatelé, vždy jsem je četla, Tolstého a ostatní. Všichni jsou velice
introspektivní a jsou - budete překvapeni, že vždy zajistíme velký stadion, a přesto je mnoho lidí, kteří sedí venku. Přinejmenším
na jednom místě, které se nazývá Togliatti, je 22 tisíc sahadža jogínů. A když jsem tam byla, tak došlo ke státnímu převratu, tak
jsem řekla: "Nejste znepokojení?" Řekl: "Matko, k čemu se znepokojovat? Jsme v království Boha, nepatříme tomuto království."
Po celém světě se dějí tak krásné věci. My, Indové, máme jiné problémy, jsme velice podmínění. Máme před sebou takové vzory,



ale nikdy o ně neusilujeme. Budeme uctívat Rámu, budeme uctívat gurua, ale co jste získali uvnitř sebe?

K něčemu se upínáte, ale co takhle něco mít? To je Sahadža jóga. Dokud nepoznáte sami sebe, nepoznáte Šrí Rámu, nepoznáte
nikoho. Onehdy jsem viděla jednu knihu o Sahadža józe, kterou napsal nějaký bláznivý člověk. Popírá existenci Krišny, popírá
existenci Rámy, popírá existenci Ježíše, všech. Řekla jsem, takový bláznivý člověk, je to velice nevědecké, bez toho, abyste to
vypátrali, jak to můžete říct? Říkáte to jen tak, bez toho, abyste to vypátrali. Řekněme, že nikdy nepřijdu do Madrásu a začnu
Madrás popisovat. Jak mě nazvete? Stejným způsobem mnoho lidí psalo o Bohu, protože neexistuje zákon, který by jim to
zakazoval, můžou napsat jakýkoliv nesmysl.

Ale dokud nepochopíme pravdu, nepoznáme, kdo je falešný guru a kdo ne. Například se mě můžete zeptat: "Matko, je to falešný
guru, je to falešný guru?" Měla bych říct - proč mi věříte? Předpokládejme, že řeknu, že není, tak se se mnou začnete přít. Když
řeknu, že je, pak mi uvěříte. To není nutné. Sami budete vědět a prostřednictvím toho poznáte absolutní pravdu, protože váš Duch
je absolutní. Dává absolutní pravdu. Zítra vám povím víc o Duchu, myslím, že pro dnešek to stačí. Měli bychom mít... Pokud
budete chtít, můžeme si udělat seberealizační cvičení.

Nezabere to žádný čas. Hlavní je, abyste byli připravení a jen o to požádali, a všichni to získáte. Samozřejmě máte v hlavách
otázky. Posledně, když jsem přijela do Madrásu, strávili jsme celý čas odpovídáním na otázky, otázky, otázky, otázky. Ale nyní
bych vás požádala, pokud máte nějaké otázky, abyste je odložili stranou a můžete je napsat. Zítra všechny vaše otázky
zodpovím, ale prosím, právě teď, jestli je to možné, se pokuste získat svoji realizaci. Mnohokrát vám děkuji. Řekla bych, že pokud
chcete jít na pět minut ven, můžete jít a pak se vrátit, to je v pořádku - ale nemluvte, to je vše. Neřekla jsem vám o třetím druhu
pohybu, který v naší zemi máme, což je Náth Panthis. Džinisté mají Ádi Nátha a od toho začaly odchylky.

Jeden guru měl předat vědění pouze jednomu člověku - jako Džanaka měl pouze Načikétu, až do dob Gjánéšvary, což bylo ve
dvanáctém století. Gjánéšvara byl učedníkem svého vlastního bratra Nivritinátha, a mnoho trpěli. A požádal Nivritinátha o jedno
svolení: "Dovol mi veřejnosti odkrýt pravdu. Jen jim o tom řeknu, nic nebudu dělat, jen jim o tom řeknu." Protože před třinácti,
čtrnácti tisíci lety Márkandéja popsal Kundaliní. Pak přišel Ádi Šankaračárja a popsal Kundaliní, ale všechno v sanskrtu. A
sanskrtské vědění nebylo přístupné běžné veřejnosti a ti, kteří znali sanskrt, nechtěli sebepoznání. A tak bylo toto vědění po celý
čas udržováno v tajnosti. Ale on o to požádal a pak napsal "Gjanéšvarí". "Gjanéšvarí" není nic jiného než druh "Gíty" v maráthi,
kterou rozšířil a ozdobil množstvím poezie.

V šesté kapitole "Gjanéšvarí" popisuje Kundaliní velice jasně. A tato šestá kapitola také byla znehodnocena, ale byla nazývána
jako "nišidha", "která nemá být čtena", lidmi zodpovědnými za náboženství, zodpovědnými za náš takzvaný vzestup. A řekli: "Toto
nesmíte číst, jinak budete mít potíže." Takže tato kapitola byla uzavřena a nikdo se o ni nic nesnažil zjistit. Ale pak se rozšířili
Náth Panthis. Od nich máme Kabíra, máme Nanaka. Mluvil o "khalis", Nának mluvil o "khalis". "Khalis" znamená čistý, nirmal.
Sahadža jogíni jsou nirmal. Pokud někdo něco zneužije, je to jasně vidět; a světci takoví být nemůžou.

"Khalis" lidé takoví být nemůžou, nemůžou mít násilí. Je to láska. Je to láska, která je naprosto nirvadž, bez jakékoliv náhrady. Je
to láska, která je neohraničená. Je to láska, která nečiní žádné rozdíly. Jako energie, která stoupá v rostlině, nebo můžeme říct, že
stoupá míza, jde do různých oblastí: do listů stejně jako do větví, do květů, do plodů a vrací se zpátky. Není připoutaná. Když se k
něčemu připoutáte, je to pro danou oblast smrt, stejně jako je to smrt pro ten strom. Takže musíme pochopit, že všechny tyto
velké inkarnace, proroci a zvěstovatelé, všichni přišli na tuto zemi na stejném Stromu života. Musíte věřit ve všechny.

Pokud v ně začnete věřit, v ně všechny, kde pak budou spory? Ale ti, kteří věří pouze v jednoho, se musí přít. A proto nás nemají
rádi, protože my věříme ve všechny - není to jen víra, ale je to pravda. Tady vám musím říct, že je to živoucí proces evoluce,
poslední průlom. Nemuseli jste nic dělat, abyste se stali lidskými bytostmi; stejným způsobem je toto bez úsilí, je to sahadž.
Pouze vám řeknu, jak vyživit svá centra tak, aby mohla Kundaliní snadněji stoupat. Je to velmi jednoduché, všichni byste to měli
udělat. Nemusíte se dívat na ostatní, ale dívejte se sami na sebe. Bylo by dobré, kdybyste si sundali boty, abyste cítili Matku
Zemi, protože ona je tou, která neustále nasává naše problémy. Zejména tato naše země jógy.

Nevíme, jak jsme významní, že jsme se narodili v této zemi. Udělali v ní chaos, to nevadí. Pokud měl přijít král Ráma, přišel sem,



ne politický styl, ale duchovní styl. Myslím, že to stále padá. Můžete to trošku upevnit - padá to. Teď je to v pořádku, myslím, že to
vydrží. Teď je to lepší. Děkuji. Jak jsem vám řekla, nemusíte nic dělat. Nemusíte zastavovat svoje myšlenky, nemusíte vynakládat
žádné úsilí, říkat nějaké mantry, nic.

Kundaliní tu práci udělá; velice dobře vás zná a zvládne to. Jen v sebe mějte víru, plnou jistotu, že získáte realizaci. Cítit se vinen
je něco nepřirozeného, myslím, že to přichází od lidí, kteří nám říkají: "Jsi hříšník, jsi toto, jsi tamto." V mých očích není nikdo
hříšník. Jste ztracení, jste nevědomí, ale nikdo není hříšník. Takže musíte pochopit, že si musíme sami sebe vážit, protože jsme
nádherní, jsme báječní. Protože nejsme spojení, tak tak vypadáme, opovrhujeme sami sebou, druzí mohou opovrhovat vámi. Ale
jste lidskými bytostmi, jste zosobněním evoluce. A nyní je potřeba drobný posun, jednoduše jako spojení, a jsem si jistá, že
poznáte sami sebe. Po probuzení Kundaliní a proniknutí skrze fontanelní oblast, začnete ve svých rukách cítit chladný vánek.

To je čaitanja. V Bibli je popisována jako chladný vánek Ducha Svatého, v Koránu jako Ruh. Potom také začnete cítit chladný
vánek vycházející z vaší hlavy. Jakmile začne z vaší hlavy vycházet chladný vánek, budete se cítit velice uvolnění, pokojní a
radostní. Tolik lidí se potom prostě začne smát. Měli byste se smát. Tento svět je vytvořen pro vaše potěšení a nyní musíte
vstoupit do království Boha, jež není pouze radostí, není pouze mírem, ale je to požehnaný stav. Jestli na sobě máte cokoliv
obtaženého nebo těsného kolem krku, bude lepší, když to trochu uvolníte, pokud se cítíte nepříjemně. Také pokud si chcete
sundat brýle... později, až vám řeknu, teď ne; protože si zavřete oči, a pak je nebudete otevírat. Takže nejprve vám ukážeme, jak si
pomůžete.

Díky tomuto také poznáte svoje centra. Budeme pracovat na levé straně. Nejprve musíte položit levou ruku takto směrem ke
mně, na klín, pohodlně. Představte si, nemusíte chodit do Himalájí, dělat nic podobného, jen pohodlně na své židli získáte svoji
realizaci - to je vaše právo. Takto položte levou ruku. Teď musíme pravou rukou vyživovat naše centra na levé straně. Nejprve
položíme ruku na srdce, protože zde se odráží Duch. Duch je odrazem Boha Všemohoucího. Pak půjdeme dolů na vrchní část
břicha na levé straně. Toto je centrum našeho mistrovství.

Pokud jste Duchem, stáváte se svým vlastním mistrem, nepotřebujete žádného mistra, vede vás váš Duch. Pak půjdeme dolů na
spodní část břicha na levé straně. Zde získáváte vědění prostřednictvím svého centrálního nervového systému. Toto centrum je
tím, které vám dává čisté vědění - Šuddha vidja, které pracuje prostřednictvím vašeho centrálního nervového systému. Pak
zvedněte svoji ruku opět nahoru na levou stranu břicha a zatlačte. Tady je centrum Guru principu. Řekněme, že jste byli u
nějakého falešného gurua apod., může se to napravit. Pak musíte položit pravou ruku na srdce. Nyní položte ruku na přechod
mezi krkem a ramenem, a měli byste otočit hlavu doprava. Toto je centrum, které je napadáno, když se cítíte vinni, a když se cítíte
vinni, toto centrum je napadeno.

Dává vám mnoho nemocí - jednou z nich je angína a také zánět obratlů; a tolik věcí se stane orgánům, protože se stávají
letargickými. Takže nejlepší věcí je, dát si sem pořádně ruku a posunout hlavu takto na pravou stranu. Pak, prosím, dejte pravou
ruku na vrch čela a skloňte hlavu, co nejvíc je to možné. Toto je centrum, kde musíte odpustit, odpustit každému bez přemýšlení,
komu máte odpustit. Jestli odpustíte nebo neodpustíte, nic neděláte, je to vaše myšlenka. Ale když neodpustíte, pak nahráváte
do špatných rukou. Takže, prosím, položte takto ruku, toto je centrum odpuštění; bez přemýšlení o lidech, kterým máte odpustit
nebo kteří vám ublížili. Toto je velice důležitá ádžňa čakra, protože je velmi úzká, a jestliže neodpustíte, nebude stoupat,
Kundaliní nemůže projít. Jen odpusťte. Nyní posuňte pravou ruku na zadní část hlavy.

Budeme to dělat později, jen vám ukazuji čakry. Teď tato zadní strana... protože se po celý čas cítíte vinni, myslíte, že jste něco
udělali špatně nebo podobně, takže nejlepší věcí je prostě poprosit o odpuštění Božskou sílu, to centrum je tady. Nyní plně
propněte ruku a střed dlaně položte na vrchol fontanelní kosti, která byla ve vašem dětství měkká, "talú", tady - zrovna tam.
Propněte prsty pěkně dozadu, propněte je dozadu, abyste vyvinuli správný tlak na kůži na temeni, správný tlak na kůži na temeni.
Nyní prosím sehněte hlavu, jak je to jen možné. A teď pomalu kůží na hlavě pohybujte, sedmkrát ve směru hodinových ručiček -
ve směru hodinových ručiček. S tlakem: propněte své ruce dozadu, jinak - chci říct své prsty - jinak tam nebude tlak. To je
všechno! Takže, nejprve musíme mít důvěru sami v sebe, musíme mít úctu a lásku sami k sobě. Takže nyní takto položíme levou
ruku, obě nohy dejte vedle sebe a zavřete nyní oči.



Položte, prosím, pravou ruku na srdce položte pravou ruku na srdce. Tady je centrum Ducha, zde sídlí Duch. Můžete se mě třikrát
zeptat, jako byste se ptali počítače, ve svém srdci. Můžete mě nazývat "Šrí Mátadží" nebo "Matko", jak budete chtít. "Matko, jsem
Duch?" Zeptejte se třikrát: "Matko, jsem Duch? Šrí Mátadží, jsem Duch?" Pokud jste Duchem, stanete se svým pánem. Takže nyní
prosím dejte svoji ruku vlevo na vrchní část břicha a silně zatlačte. Nyní se zde opět zeptejte: "Matko, jsem svým vlastním
mistrem?"

Zeptejte se třikrát, prosím, ve svém srdci, s plnou důvěrou: "Matko, jsem svým vlastním mistrem?" Jste, ale jen se mě ptáte,
respektuji vaši svobodu a nemohu vám vnutit čisté vědění, musíte o něj požádat. Takže nyní musíte položit pravou ruku na
spodní část břicha, silně zatlačit, na levé straně. Tady teď musíte říct: "Matko, prosím, dej mi čisté vědění - Šuddha Vidja." "Šrí
Mátadží, dej mi Šuddha Vidja." Řekněte to, prosím, šestkrát, protože toto centrum má šest okvětních lístků - centrum
svádhištány. "Prosím, dej mi Šuddha Vidja - čisté vědění." Jakmile požádáte o čisté vědění, Kundaliní začne stoupat. Ale musíte
jejímu pohybu napomoct tím, že se sebedůvěrou otevřete vyšší čakry. Takže teď prosím zvedněte pravou ruku na vrchní část
břicha a silně zatlačte, na levé straně.

Nechte nohy vedle sebe. Tady musíte desetkrát s plnou sebedůvěrou říct: "Matko, já jsem svým vlastním mistrem." Řekněte to,
prosím: "Matko, já jsem svým vlastním mistrem." "Matko, já jsem svým vlastním guruem." Protože všichni velcí guruové,
satguruové, vytvořili toto centrum pro váš vzestup. A matka vždy chce, aby její děti nejen měly to, co má ona, ale aby měly
mnohem víc, než ona. Tady, na úplném začátku vám musím říct, že nejste tímto tělem, touto myslí, emocemi, ani podmíněnostmi
nebo egem, ale jste čistým Duchem. Takže zvedněte pravou ruku na srdce a s plnou důvěrou dvanáctkrát řekněte: "Matko, jsem
čistý Duch. Matko, jsem čistý Duch" - dvanáctkrát - "Šrí Mátadží, jsem Šuddha átma." Musíte to říct s plnou důvěrou.

Musím vám říct, že tato všepronikající Božská síla je oceánem vědění, je oceánem milosrdenství a blaženosti. Musíte s plnou
sebedůvěrou říct: "Matko, nejsem vůbec ničím vinen" - řekněte to, prosím, šestnáctkrát. Musíte říct: "Šrí Mátadží, jsem nirdóša,
jsem nirdóša." Řekněte to, prosím, šestnáctkrát. Řekněte to pro moje uspokojení. Nyní zvedněte svoji pravou ruku na vrchol čela.
Jak jsem vám již řekla, ať už odpustíte nebo neodpustíte, nic neděláte. Takže nyní skloňte hlavu, co nejvíc je to možné, a zde, s
plnou pokorou, každému odpusťte! Jednoduše odpusťte! Nepřemýšlejte o lidech, kteří vás trápili, ale jen jim odpusťte.

To je nejlepší způsob, jak se můžete zbavit tohoto břemena, protože nahráváte do špatných rukou, jestliže neodpustíte. Řekněte
to ze svého srdce, nezáleží na tom, kolikrát, ale řekněte to ze svého srdce, prosím. Mnoho lidí říká, že je velice obtížné, někomu
odpustit. Co je na tom obtížného? Jde jen o to, to říct. Dejte svoji pravou ruku dozadu na zadní stranu hlavy a zakloňte hlavu, jak
je to jen možné, zakloňte, jak je to jen možné. Zde musíte opět ze svého srdce říct: "Božská sílo, pokud jsem učinil cokoliv špatně,
prosím, odpusť mi. Pokud jsem učinil nevědomě cokoliv špatně, prosím, odpusť mi." Také toto řekněte ze svého srdce. Nyní plně
propněte svou dlaň a položte střed své dlaně na vrchol fontanelní kosti, která byla ve vašem dětství měkká.

Nazývá se "talú", "talavjam" v sanskrtu. Nyní, skloňte hlavu, jak je to jen možné, skloňte ji. A nyní se, prosím, pokuste pohybovat
kůží na temeni pod tlakem tím, že tlačíte své prsty ven. Tlačte své prsty, prosím, ven, pěkně zatlačte a sedmkrát otočte ve směru
hodinových ručiček. Zde opět - nemohu vám vnutit seberealizaci, musíte o ni požádat. Takže zatímco pohybujete rukou, řekněte
sedmkrát: "Matko, prosím, dej mi moji seberealizaci. "Matko, prosím, dej mi moji seberealizaci." Nikomu ji nemohu vnutit. Dejte,
prosím, ruce dolů. Velice pomalu otevřete oči.

Tady, dejte svoji pravou ruku takto směrem ke mně a skloňte hlavu a vnímejte sami pro sebe, jestli z vaší hlavy vystupuje chladný
vánek. Vnímejte fontanelní kost. Někteří lidé jej vnímají velmi blízko, ale ne na vrcholu, trochu mimo, nebo někteří lidé ho vnímají
jako silný proud, docela daleko. Možná může být také horký, může být také horký. Pokud jste neodpustili, určitě bude horký. Nyní,
prosím položte svoji levou ruku směrem ke mně. Nyní opět skloňte hlavu a sami vnímejte, jestli z vaší hlavy vychází chladný nebo
horký vánek. Sami musíte dosvědčit, že Sahadža jóga je stanutí se něčím; jak jsem vám řekla, žádné osvědčení neexistuje.
Někteří lidé možná cítí horký vánek, to nevadí. Nyní prosím, dejte svoji pravou ruku směrem ke mně a skloňte hlavu a opět sami
vnímejte.

Nedávejte ji na vrchol hlavy, trochu nad, pak to budete cítit, trochu nad. Nyní prosím dejte ruce takto směrem ke mně, dívejte se



na mě a nepřemýšlejte. Dokážete to. Všichni, kteří cítili chladný vánek na konečcích prstů, nebo i horký, a ti, kteří ho cítili buď na
rukách nebo z fontanelní oblasti, nebo z obou míst, prosím, zvedněte obě ruce. Prosím, zvedněte obě ruce. Nechť vám Bůh
žehná. Většina z vás to získala. Většina z vás to získala. Nediskutujte o tom, protože když přejdete na mentální úroveň, ztratíte
to. Jen se tím těšte.

Přála bych si, abyste dnes pokojně spali. Zítra opět zavolejte svým přátelům a lidem; protože za to nemůžete platit a nic
nemusíte dělat, je to vaše vlastní - jako Matka Země neví, jak vyúčtovat semenům, že je nechala vzklíčit. Takže toto je také vaše
purva punja. Ti, kteří to nezískali, to získají zítra. Takže prosím všechny z vás, abyste přišli, a prosím zavolejte svým přátelům. Je
to ta nejlepší věc, kterou někomu můžete dát. Na to jsme čekali. Nechť vám Bůh žehná. Přijďte, prosím, zítra. Vysvětlím vám
podstatu Ducha, co je to Duch.

Podívejte, co jsem zrovna teď udělala. Chce, abyste všichni přišli a získali daršan. Nyní sedím před vámi, to je daršan. Není
potřeba se dotýkat mých Chodidel, není třeba. Zítra uvidíme. Tolik si přejete to udělat, není potřeba to dělat. Na to máme politiky.
Zítra, prosím, doneste své dotazy. Prosím, vzneste své dotazy, ráda je zodpovím.



1991-1207, Bandhan Kavač ochrana systému (3 min)

View online.

19911207 - Bandhan Kavač ochrana systému 

Teď vám musím říci, jak si dávat Kavač pro svou ochranu. Je to důležité. A jak zvedat Kundaliní. Je to velice důležité, jednoduché
- on vám to také ukáže. Dejte levou ruku takto před sebe. Pravá se bude pohybovat. Levá bude natažená. Musíte takto - nejdřív
vám to ukážu, takto. Zvedá se nad hlavu a tady uděláte jeden uzel. Teď začneme znovu, pořádně. Začneme odsud. Začněte
pohybovat levou rukou nahoru. Abyste upevnili svou Kundaliní, dejte ruku nahoru a udělejte jeden uzel a znovu, druhý uzel.
Udělejte tam druhý uzel. Třetí uzel udělejte třikrát. Teď to, prosím, udělejte znovu. Jeden, dva a tři. Hotovo. Teď Kavač. Dělejte si
jej každé ráno pro svou ochranu, když jdete ven, a před spaním byste měli dát pozornost sem a jít spát. Dejte ke Mně levou ruku.
To je Saadhe teen... tři a půl závitu. Jak děláte Kavač? Dejte levou ruku směrem ke Mně, směrem k fotografii, pravou ruku dejte
takto - nejdřív vám to ukážu. Pak ji takto zvednete, dolů - to je polovina. Pak ji opět vracíte - to je jeden. Znovu ji zdvihněte a dolů -
dva. A znovu takto, a zpět - tři. Opět ji vraťte zpět, jen do půlky, to je tři a půlkrát. Toto je bandhan, to je Kavač. Kavač ochrany.

http://amruta.org/?p=22199


1991-1207, 2.veřejný program 07/12/1982, (nekontrolováno), Indie

View online.

2.veřejný program 07/12/1982, Madras, Indie

Klaním se všem, kteří hledají pravdu.

Včera jsem vám na samém začátku řekla, že pravda je to, co je. Jestliže jsme nenalezli pravdu, měli bychom to brát s pokorou a
poctivě, protože pravda je pro naše dobro, pro dobro našeho města, pro dobro naší společnosti, pro dobro naší země a celého
vesmíru. Doba, ve které jste se narodili, je opravdu velmi výjimečná, doba, kdy lidé získávají svou seberealizaci. Toto je Doba
Vzkříšení, o které se píše v Bibli. Je to Doba Kijama, jak ji popsal Mohamed Sahib. Je to jedinečná doba, kdy Nala, jak víte, Nala
damayanthi akhyan - se střetl s Kalim. Velice se na Kaliho rozzlobil a řekl: "Ty jsi zničil mou rodinu, zničil jsi můj klid, uvádíš lidi
do bhramy, do iluzí, takže bude lepší, když Tě zabiji." Vyzval jej na souboj, aby byl Kali zničen jednou pro vždy. Pak Kali řekl:
"Dobře, povím ti o mé mahátmjam. Povím ti, proč bych tu měl zůstat.

Jestliže tě přesvědčím, pak mě třeba nebudeš chtít zabít, a jestliže tě nepřesvědčím, můžeš mě zabít." A tak Kali řekl: "Dnes
všichni ti, kteří hledají pravdu, kteří usilují o seberealizaci, Átma sákšátkára, ti, kteří chodí do giri a kandharas, do hor a do údolí,
hledají Boha po celém světě, všichni tito lidé se znovu narodí během Kali jugy jako obyčejní lidé. Bude existovat bhrama, o tom
není pochyb, lidé budou v sabhram. Bude existovat iluze a bude zmatek - který sám vytvořím, o tom není pochyb - ale jen díky
tomuto zmatku, budou tito obyčejní lidé hledat pravdu. A proto v této době dosáhnou svého Átma sákšátkára." Bylo to
předpovězeno v mnoha proroctvích, v našich šástrách se o této době píše, ale zejména tuto dobu popsal Bhrigumuni v
"Nadigranth". Jestliže se podíváte, zjistíte, že se shodují v dnešním načasování, je to přesně tato doba. Tato doba nastane po
smrti Raghwindra Swami, děje se to právě teď. Pro vás je velice důležité, abyste pochopili, že Raghwindra Swami žil v této oblasti
a vykonal spoustu práce. Teď nadešel čas, aby jeho práce byla dokončena.

Také práce Ramany Maharišiho. Nevěděli, jak to lidem vysvětlit, a tak se uchýlili k maunavart. Lidé jako Gyanéšwara ve věku 23
let psali takové nádherné věci. Jako "Amruta anubhavi..." to je kniha, která obsahuje vrcholná slova o duchovnosti. Museli odejít
do samádhi tak mladí, bylo jim 23 let, protože nikdo se jim nesnažil porozumět. Tolik ritualismu, tolik podmíněností, tolik knih -
nikdo nechtěl poznat, o čem vlastně mluví. Všichni si mysleli, že vše znají, měli takový pocit spokojenosti. Kabira řekl: kaise
samjhaun sab jag andhaa - "Jak to mám vysvětlit, když je celý svět slepý." Ale to je to, čeho musíme ve svém vývoji dosáhnout,
do čeho musíme skočit - abychom se stali duchem, jak to bylo předpovězeno ve všech spisech. Nejen v Indii, ale všude.

Vezmete-li Tao, nebo Zen, zaměříte-li se na židovskou nebo křesťanskou filozofii, nebo islámskou filozofii, všude se mluví o tom,
že se máte stát svým opravdovým Já a že máte získat sebepoznání. Samozřejmě, že když někdo takhle mluvil, lidé, kteří
rozhodovali o náboženství, ti, kteří byli u moci a vydělávali peníze, nebo získávali moc, ti, kteří zneužívali náboženství pro moc
nebo peníze, těm se to nelíbilo, takže řekli: "Vy jste kacíři." "Toto je rouhání. Nemají žádné kdovíjaké vědění." A takto trestali,
dělali lidem potíže a mučili je. Nyní ale nadešel čas, aby všichni hledači získali svou seberealizaci, Átma sákšátkára. Včera jsem
vám říkala, jak se to podaří díky probuzení Kundaliní. O Kundaliní lidé napsali spoustu nesmyslných hloupostí, které nejsou
pravdivé. Já jsem vaše Matka a řeknu vám pravdu a nebudu vám říkat nic nepravdivého. I když se vám to nebude líbit, dovolte mi
vám o tom říct, protože je to pro vaše dobro.

Pro vaše dobro, pro vaše hita. Když Kundaliní stoupá, prochází skrze vaše různá centra, což jsou subtilní centra, a vyživuje je.
Pronikne fontanelní oblastí a spojí vás s všepronikající silou, o které zatím nevíme. Pak budete cítit vibrace ve vašich dlaních,
tomu se říká Čaitanja lahari. Ádi Šankaračárja to nazýval Saundarja lahari, protože pomocí vibrací můžete posuzovat Saundarja.
Popsal to nádherně. Jak jej ale mučili, - jen si to představte, člověka jako byl Ádi Šankaračárja - tedy, nevím, co na to říct. Ten,
který o Matce říkal taková tajemství, tak krásně Ji popisoval, a oni jej za to mučili? Co udělal špatného, aby ho takto mučili? Teď
se musíme postavit za pravdu, a musíme říct, "Matko, musíme získat pravdu, "Pravdu a nic než pravdu."

Včera jsem vám říkala, že Átma (Duch) je odrazem Boha Všemohoucího ve vašem srdci. V dnešní době existuje vědecká
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předpojatost, je to nový druh předpojatosti, mimo dharmické (náboženské), vědecká předpojatost, které znamená, že si každý
vědec myslí, že všechno zná. Neznají nic, to mi věřte. Je to absurdní. Tedy, viděli jste mnoho vědců, kteří přišli a povídali vám o
Sahadža józe. Přijali ji, protože experimentovali. Řekla jsem jim, že Múládhára čakra, první čakra, Múládhára, je vytvořena z
atomů uhlíku, protože je vytvořena z Prithvi (tj. země) tatvy. Jestliže vyfotíte atom uhlíku, uděláte jeho model a pak jej
vyfotografujete z levé strany, budete se dívat na pravou stranu a tak uvidíte nápis AUM. Jestliže se podíváte z pravé strany, pak
nalevo uvidíte svastiku.

Jestliže se ale podíváte zespodu nahoru, uvidíte kříž. Opravdu tam je. Musím vám říct, že doktor Worlikar, velice slavný lékař,
který přišel o svou Nobelovu cenu, možná proto, že to byl Ind. Prováděl pokusy se třemi čtyřmi dalšími sahadž vědci, a ti řekli, že
je to opravdu tak. Je to tak. Vědci mají tak málo znalostí, protože vidí věci zvnějšku. V Sahadža józe postupujete zevnitř. A každý
říká totéž, protože teď mě vidíte, jak tady stojím v bílém sárí s červeným okrajem a každý to ví, každý to vnímá. Nemusím vám to
říkat, víte to, vidíte to a vidíte, že to tak je. Jakmile dostanete realizaci, cokoliv budete cítit na svých dlaních, budou cítit i ostatní,
úplně stejně.

Dokonce když vezmete deset dětí, zavážete jim oči, zeptáte se: "Čím trpí ten a ten člověk?" Nebudou ani vědět, jestli je to žena
nebo muž, jejich oči budou zavázané – ukážou například na tento prst, to znamená, že je zablokovaná Višudhi. Zeptáte se toho
člověka: "Bolí Vás v krku?" "Jak to víte?" Víme to, protože toto je prst Šrí Krišny, je to místo Šrí Krišny a toto je krk. Je to spojeno.
Mytologie není vždycky absurdní. Devadesát procent je přesný popis toho, co se opravdu stalo. Samozřejmě, dostaly se do ní i
některé absurdní věci, ale devadesát procent této takzvané mytologie je naprosto pravdivých. Vezměte si, chodíme do chrámů,
myslíme si, toto je chrám, tak je dobré sem chodit a tak.

Přitom ale nevíme, co děláme, co se modlíme, ke komu se modlíme. Kdo jsou tato božstva, jak v nás fungují. Kde v nás sídlí a co
je jejich úkolem. Jak je potěšit? Nevíme nic. Zeptejte se ale těchto cizinců, ti vědí všechno. Především už byli otrávení z
křesťanství, to je jedna věc. Už byli otrávení ze všech těch nesmyslů, na které přišli, protože jsou velice inteligentní, víte, a jsou
méně předpojatí. A začali si říkat: "Konec konců, my nevíme, proč to všichni dělají takto." Pak byli úplně připraveni.

V té době jsme vyváželi hodně falešných guruů - dělali jsme vývoz falešných guruů na Západ. Díky Bohu jsme zachráněni - jsme
chudí - to je naše požehnání. Takže spousta guruů jela na Západ a vydělali si obrovské peníze a tady jich máme taky hodně. Chci
říct, máme na to prostě nadání, umíme vyrábět falešné guruy. A oni podváděli jednoho člověka po druhém a vydělali si hodně
peněz. Je to vše orientované na peníze. Na začátku to pro mě bylo velice obtížné, protože oni všichni přicházeli se mnou s velkou
vervou bojovat, protože jsem říkala, že ve jménu Boha nemůžete vydělávat peníze. To pro ně bylo příliš. "Jak může říkat, že si
člověk nemůže nechat platit?" Teď je to mnohem lepší.

Jeden po druhém byli všichni pěkně odhaleni a mnoho dalších ještě bude. Nic vám o nich nemusím říkat, budou odhaleni, jeden
po druhém. Jestliže rozsvítíme světlo, temnota musí ustoupit, a vše, co tu je musí být odhaleno. Takže všichni cítíme totéž, o
tom není žádného sporu, protože Duch je odrazem Všemohoucího Boha, je to jediný Bůh, který odráží Sadášivu. Sadášiva, který
je svědkem celé práce prapůvodní Matky, Ádi Šakti, jen sleduje hru, jen sleduje. Ve vás sleduje jako Átma, avšak nevchází do vaší
pozornosti, On je tam. Jeho pozornost je omezená, protože nesmí žádným způsobem zasahovat do vaší svobody. A tak se drží
zpátky, jen sleduje. On je to "auto." Když mluvíme o autonomním nervovém systému, to je to "auto," to je Duch.

Ten je odrazem jediného Sadášivy. Přirozeně, všechny odrazy musí být stejné, jejich působení musí být stejné. Samozřejmě, před
realizací je to odraz na kameni, můžeme to tak nazvat, nebo na stěně nebo na nějaké matné věci. Po realizaci se ale stanete
zrcadly, nádhernými zrcadly, ve kterých se odrážíte vy sami. Všichni odráží totéž. Účinek seberealizace - Átma sákšátkára je
stejný na všechny lidi. Nejdříve je cítit chladivý vánek na dlaních, pak vánek vychází z fontanelní oblasti (na vrcholu hlavy).
Všichni cítí totéž. Pak začnou cítit svá centra a zjišťovat, kde je problém. Všichni se také dostanou do bezmyšlenkového vědomí,
to je první úroveň, kterou nazýváme nirvičára samádhí.

Funguje to okamžitě. Možná řeknete: "Matko, to je strašně těžké." Jak k tomu dojde? Lidé museli chodit do Himalájí, v pořádku,
to nevadí, vy nemusíte. Ty dny jsou pryč. Civilizace, strom civilizace vyrostl do tak velkých rozměrů, že jeho kořeny musí také růst,
jinak se celá civilizace zhroutí. Toto je znalost kořenů, a proto, abyste měli toto vědění, musíte se stát jemnými - súkšma. To je



možné pouze tehdy, když Kundaliní stoupá, pronikne vaší fontanelní oblastí a spojí vás s všepronikající silou Božské Lásky. První
věcí, kterou ucítíte, je kolektivní vědomí, protože všichni jsme Duch. Můžete cítit Átma druhého člověka.

Můžete jej cítit, Átma druhého člověka. Můžete cítit jejich tělo, jejich mysl, můžete cítit cokoliv. Toto je první kvalita, kterou
získáte, samuhik četana, ve vašem nervovém systému, ve vašem centrálním nervovém systému. Vše, co jste získali během
svého vývoje, je vyjádřeno ve vašem centrálním nervovém systému. Teď se podívejte: například, vezměte si psa nebo koně.
Mají-li projít nějakou špinavou uličkou, tak půjdou a nebude jim to vadit. Ale pro člověka je to velmi obtížné, protože během
našeho vývoje se v našem centrálním nervovém systému rozvinulo vnímání vůní a cit pro krásu. V pořádku. Toto se ve vás
rozvinulo. Jakmile jsme si to osvojili, došlo k tomu, že lidské bytosti jsou jednoznačně na vyšší úrovni než zvířata, v našem vývoji
a v našem vnímání hlubších věcí.

Psovi nevadí, co sem položíte, jak to ozdobíte, jakou budete nosit barvu, nic. Pro nás je to velice důležité, protože naše citlivost
se zdokonalila. Zlepšila se během procesu našeho vývoje, tak jsme se stali lidmi. Na lidské úrovni ale máme jeden problém, a to,
že se u nás vyvinuly dvě instituce v naší hlavě, kterým se říká ego a superego. Nebo je lze nazvat ego a podmíněnosti. Tyto dvě
instituce v naší hlavě se kříží a pak zvápenatí až se z vás stane uzavřená osobnost. Když Kundaliní stoupá, prochází Ádžňa
čakrou, která leží v místě překřížení zrakových nervů, a tyto dvě instituce vsákne, otevře Sahasráru, a pak Kundaliní vychází ven.
Toto je živoucí proces, ne něco, co byste vy sami mohli provést. Představte si, že chcete zasít semínko, nemůžete vytlačit první
výhonek, Ankuru, a donutit jej, aby z něj něco vyrostlo. Vy nemůžete donutit semínko, aby vzklíčilo.

Je to živoucí proces, daný Bohem a živoucí energií. Prosím pochopte to, toto je velký rozdíl. A tak to funguje spontánně, stoupání
Kundaliní. Ona je vaše Matka. Pohybuje se opravdu nádherně, aniž by vás zatěžovala. Zná své dítě velmi dobře. Toto je její šance,
jak vám dát realizaci. Milovala vás celý svůj život, po celé vaše životy, a zná všechny vaše problémy, ví o vás vše. I když jste
zlobili - "To nevadí," říká, "toto je šance dát jim realizaci." Je to Ona, kdo nádherně vzestoupí, vypracuje to, pronikne až nahoru.

Toto vše se stane. Když se ale dotkne Brahmarandry, respektive když pronikne Brahmarandou, pak zde vzniká sídlo Sadášivy.
Svůj odraz má tady, ale tady je Jeho sídlo. Toto jsou pithy v naší hlavě, je jich sedm, a vlastní čakry jsou dole. Když tudy
(Kundaliní) pronikne, tak se v podstatě dotkneme chodidel Sadášivy a díky tomu v našem srdci Duch vstoupí do naší pozornosti.
Když Duch vstoupí do naší pozornosti stáváme se osvícenými, naše pozornost je osvícena a tato pozornost je velice bdělá a ví
vše. Můžete tady sedět a budete vědět o tom, co dělají druzí lidé, na úrovni čaker. Nebudete se bavit o tom, jaké mají na sobě
šaty, kolik peněz mají uloženo v bance, ale budete vědět, jak jsou na tom jejich čakry, jaký mají problém. Můžete tady sedět a
přitom je vyléčit. Můžete tady sedět a přitom jim pomáhat.

Musí být ale spojeni s touto všepronikající silou. To je důležité. Pokud ve spojení nejsou, chvíli to potrvá. Nejprve se stanete
nirvičár, nirvičár samádhí, a začnete vypracovávat vaše kolektivní vědomí tím, že budete dávat realizaci ostatním. Získáváte
oprávnění zvedat Kundaliní, svýma rukama můžete zvedat Kundaliní. Víte, ti lidé, co tady zpívají, někteří z nich dali realizaci
tisícům lidí. vy to také dokážete. Protože nyní pro to máte sílu. Problém ale je, že jste dostali trůn, byli jste posazeni na trůn a byli
jste nádherně ozdobeni mukutou (tj. korunou).

Ale vy pořád nevěříte, že jste se stali králi, tak jak vás přesvědčit? A tak za druhé je tu sebedůvěra, což je velice obtížné. Nechtějí
věřit, že dostali seberealizaci. "Jděte do toho a vypracujte to." "Stali jste se vlastními guru, vypracujte to." - oni nemůžou, bojí se.
Ale všichni ti hrozní podvodníci, ti nemají realizaci, nemají žádné poznání, nic. Stali se z nich mrtví guruové, mají za sebou tisíce
lidí, které oklamali, vydělali na nich peníze a zničili jejich životy. Zatímco ti, kteří jsou sahadža jogíni, mají veškeré vědění,
všechno. Přesto zůstali tak pokorní a přirození.

Ale ví o každém, kdokoliv přijde, budou vědět, "Ó, toho známe." Neřeknou to, ale budou o nich vědět, o všech. Podle svého
vlastního vědomí vám poví, že je to tak a tak - prostě to ví. Kolektivně pak na tom člověku zapracují. Nebudete vědět, co dělají, ale
ono se to vypracuje. Druhou vlastností Ducha je, kromě toho, že je to kolektivní bytost, že je to absolutní bytost. Žijeme v
relativním světě - toto je dobré, tamto je špatné, to je to, to je ono. Ale toto je absolutní bytost, v tom smyslu, že když dáte ruce k
obrázku, okamžitě - pokud jej vyrobila realizovaná duše, okamžitě začnete vnímat vibrace. Pomyslete na někoho - byl
realizovaný? Vyzkoušejte ve svých dlaních.



Je mnoho lidí, kteří nevěří v Boha, jestli je Bůh, jak se mu říká. Nevěřte v Boha. Chci říct, že je to zcela nevědecké, ale pokud lidé
nevěří v Boha, stačí, aby se zeptali: "Matko, existuje Bůh?" - a hotovo, začnou cítit vibrace. Vše může být dokázáno. Existuje
pramaan (důkaz) pro všechno. Existuje pramaan (důkaz) pro vše, co by až dosud řečeno. Toto je úžasná věc, co se vám teď děje.
Dostanete pramaan (důkaz) z vaší čaitanji. Potom čita (pozornost), která je tak pozorná, tak dynamická, tak výkonná, vás také
očistí.

Ví, jaký máte problém, která čakra je zablokovaná, poví vím to. Byla jsem v Dillí a přivedli tři chlapce: "Matko, jejich Ádžňa je
zablokovaná." "Nejde nám to nijak vyčistit." To znamená, že jsou egoističtí. Oni sami také řekli: "Ano, Matko, naše Ádžňa je
zablokovaná, bolí nás hlava." Byli egoističtí, ale neřekli, že byli egoističtí, Sami říkali: "Matko, naše Ádžňa je zablokovaná. Prosím,
vyčisti nás." Takže vy sami říkáte: "Já jsem egoistický." Protože vás to bolí, vaše ego vás bolí. "Matko, prosím, vyčisti nás,
neumíme vyčistit tuto Ádžňa."

"Dobře, pojďte, vyčistím vás." Takže začnete soudit sami sebe. Víte, co je s vámi v nepořádku. "Moje Nábhí je zablokované. Tato
čakra je napadená, tamta čakra je napadená. Ví o sobě vše. Ví, jak si s tím poradit a vyčistit to, jak to vypracovat. Takže se čistíte.
Největší čištění ale přijde, když jste kolektivní. Mnoho lidí má moji fotografii, "Matko, děláme púdžu, sedíme a meditujeme, ale
stejně se mi stále vrací stejný problém."

Musíte být v kolektivu, to je velice důležitá část Sahadža jógy. Teď totiž nemusíte chodit do Himalájí, víte, nemusíte jít a skákat
do Gangy. Nemusíte se postit, nemusíte odříkávat žádné Džapás (chvalozpěvy), nic takového. Je tu jen jedna věc: buďte
kolektivní. Kolektiv je oceán pozornosti Všemohoucího. Jakmile jste v kolektivu, čistíte se. Jako třeba můj prst - je pořádku, ale
představte si, že odříznete a zahodíte nehet, pak nehet nebude růst. Nikdo se o něj nebude starat. Vy musíte přijít do kolektivu.
Pak se sem vloudí ego.

Je mnoho lidí, kteří jsou důležití a bohatí, velmi vzdělaní, nebo politici, víte - velké ryby. Pro ně je obtížné se sejít na obyčejném
místě, jako je naše centrum. Chtějí, aby se pro ně vytvořil nějaký palác: "Jak jinak bychom tam mohli přijít?" Toto je domov matky.
Dokonce i když je vaše matka ze skromných poměrů, nemá moc peněz - "Dobře, to nevadí, toto je dům mojí matky." Ale oni
nepřijdou, a pak přijdou o vibrace. Toto je docela časté selhání, zejména v Indii, na Západě ne, protože tam ví, jak cennou věc
získali. Nemáme vůbec ponětí o tom, čeho jsme vlastně dosáhli. Naše Átma sákšátkára. Takže příští rok zase přijedu a uslyším:
"Matko, mám tento a tento problém."

"Meditoval jsem doma poctivě." Jestliže nechodíte do kolektivu, nevyčistíte se. To je jediný způsob, jak se v Sahadža józe můžete
dát do pořádku a jak se můžete dostat nad všechno ostatní. Když Kundaliní prochází vaší Ádžňou, dostanete se do
bezmyšlenkového vědomí. Myšlenka přijde a odejde, pak další přijde a odejde. Některé přicházejí z minulosti, jiné z budoucnosti.
Ale nejsme v přítomnosti. Jestliže řeknu: "Buď v přítomnosti." Nejde vám to. Proto probuzení Kundaliní je situace, která vaši
pozornost vtáhne dovnitř.

Stejně tak jako toto moje sárí bude vaše Kundaliní stoupat - vidíte, teď se takto rozšiřuje, ale když stoupá Ona, vtahuje vaši
pozornost dovnitř. Takto jde vše pozornost dovnitř. Když pronikne skrz (Ádžňu), vznikne místo mezi myšlenkami nazývané
Vilamba. Samozřejmě že, možná to každý zná, to zesiluje přítomnost. Musíme být ve Vartamán (tj. v přítomnosti), musíme být v
přítomnosti, pak jsme bez myšlenek. Vlny na vodě se zvedají a klesají, a vy se díváte na vodu. Ale když jste ve vodě, tak se bojíte.
Máte strach. Když máte problémy, tak jste vyděšení.

Ale když vás někdo vytáhne a dá vás do člunu, pak to uvidíte. Pak můžete řešit své problémy. Ale pokud umíte plavat, můžete
skočit do vody a zachraňovat ostatní. Takže se pohybujete ve třech stádiích. Váš růst se odehrává pouze tehdy, když jste bez
myšlenek. Toho můžete dosáhnout v kolektivu, stejně tak jako v meditaci, za kterou nemusíte nic platit. Někteří lidé mají úvodní
přednášku zdarma, ale na druhé už vydělávají. Sahadža jóga taková není. Takové nesmysly v Sahadža józe nejsou. Je to
skutečnost a skutečnost si nemůžete koupit.



Bůh nezná banky, nezná peníze. Vůbec penězům nerozumí. Nestvořil peníze: to je váš bolehlav, ne Jeho. Samozřejmě, když
například musím někam letět, musím zaplatit, to je v pořádku. Jestliže si chci pronajmout halu, musím zaplatit, ale platíme za
halu, ne za Boha. Za probuzení, za osvícení si nemůžete účtovat žádný poplatek. Představte si, že si lidé říkají o peníze dokonce i
za daršan, jak jsem slyšela. Pro ně jsou všechno peníze, peníze, peníze, peníze. Jak mohou vzestoupit na úroveň Ducha? A my
jsme tak přirození, víte, bhaktové jsou tak nevinní.

"Tak jo, chceš pět rupií, prodám svůj prsten a dám ti je." Chceš toto, dostaneš to. V Americe byl jeden guru, který měl, myslím, 48
Rolls Royců nebo tak nějak, ten počet jsem zapomněla, a chtěl mít ještě jeden. Tak řekl svým žákům, že by mu za každou cenu
měli sehnat ještě jeden Rolls Royce, a pak že přijede do Anglie. Takže ti ubozí lidé jedli jen brambory a hladověli. Pak se jeden
sahadža jogín zeptal: "Co to děláte?" "Proč chce Rolls Royce?" "Proč se tak zajímá o Rolls Royce?" A ten člověk řekl: "Víš, my mu
dáváme kov, ale on nám dává Ducha." Dovedete si to představit?

Kov může být proměněn v Ducha! To musí být nějaká bhútovská badha, kterou na ně uvaluje, v angličtině se tomu říká "duch".
Angličtina je velice nebezpečný jazyk, protože slovo "spirit" označuje víno, "spirit" je i Átma a "spirit" je i bhút. Tak nevím, o kterém
významu mluví! Takže, vztah s Bohem, pokud se má ustanovit, pak se nejprve musíme stát Duchem, teprve potom se tento vztah
může vytvořit. Člověk může tvrdit: "já jsem toto a ono," ale není to k ničemu, je to zbytečné. Protože vám bylo dáno lidské tělo.
Představte si, jakou práci musela odvést Božská Síla, aby z vás stvořila lidské bytosti - s jakou jemností, péčí a jak nádherně jste
byli stvořeni. Proč máme toto lidské tělo? K čemu jej používáme?

Musíme zhodnotit náš lidský život, k čemu je? Je jen k tomu, abyste ho mohli pojistit nebo nevím, co ještě s ním dělají, nebo je
určen k tomu, abychom se stali světlem pro celý svět? Takže toto světlo Ducha se šíří naší pozorností a pozornost se tak stane
dynamickou, aktivní a začne věci vypracovávat. Je velice bdělá a neobyčejně přesná. Tato pozornost se nikdy nenudí. Lidé pak
nevědí, co je to nuda, protože nuda přichází tehdy, když je vaše pozornost unavená. Tady je ale pozornost plná světla, takže lidé
neví, co je to nuda. Druhou přirozeností Ducha je, že vám říká pravdu, absolutní pravdu, nic než pravdu. Cokoliv vám tito čaitanja
lahiris říkají. Pokud jste zralí, před tím ne.

Když je vaše spojení úplné - jinak jste napůl spojeni a napůl ne, pak to nefunguje - ale jakmile jste zralí, to je stav nirvikalpa. Až se
dostanete do tohoto stavu, pak je vaše pozornost absolutně správná, vaše vibrace jsou bezchybné a vnímání absolutně přesné.
Všechny informace, které dostáváte, jsou stoprocentní pravda. Pravda o komkoliv. Třeba když chceme vědět více o Šrí Ganéšovi,
uctíváme šrí Ganéšu. Mnoho lidí si z Něj dělá legraci, dokonce i takzvaní intelektuálové, víte. Neví, co říct, tak začnou říkat
hlouposti o Šrí Ganéšovi, víte - je to hřích. Ale můžete se zeptat, "Matko, sídlí Gaurí Putra (Ganéša) v Múládháře, v našem nitru?"
Samozřejmě, všichni ti, kteří mají realizaci budou vnímat obrovské vibrace, a vy také. Jestliže máte pochybnosti, jestliže uctíváte
Šrí Ganéšu, ptejte se takto.

Jestliže uctíváte Šrí Višnua, také se tak ptejte. Jestliže uctíváte Krista, také se tak ptejte. Jestliže uctíváte Šivu, také si položte
tuto otázku. Co je s námi špatně, že voláme, aniž bychom měli spojení, "Šiva, Šiva, Šiva, Šiva"? Máme Ho snad v kapse? Jak
vůbec můžete - je snad naším sluhou nebo co? Jestliže jste ale realizovaní, úplně stačí jednou vyslovit Jeho jméno. On koná,
protože jste v Jeho království. V tomto vašem království, v indickém království, které tu máme, můžeme volat, na koho chceme,
každopádně nikdo nepřijde. ani vás to nenapadne.

Jestliže začnete volat Boha bez spojení, nebude to fungovat. Jestliže jste ale spojeni, pak nejen, že vám dané božstvo pomůže,
ale budou napraveni i lidé, kteří vás obtěžují. A nejen to, ale cokoliv si přejete, je o to postaráno a stane se to. Všechny druhy
manorathas (tj. přání a touhy) jsou vyplněny. Ať už tomu budeme říkat osvícení nebo naplnění - je to na vás. Je to úplné naplnění
vaší vlastní bytosti. Třetí podstatou Ducha je láska. Protože je láskou, dává vám radost. Ale nirvadž - tato láska nic nechce, jen
dává; je to tak konejšivý, nádherný pocit.

Lidé žijí ve stresu. Pokud děláte nesmyslné věci, budete ve stresu, o tom není pochyb. Ale jestliže je tady vytvořen otvor, všechen
stres tudy vychází ven. Už necítíte stres. Nevíme, co je to stres. Lidé nechodí po doktorech, dokonce ani lékaři nechodí po
doktorech, přijdou za mnou. Nejsem lékařka, ale přesto ke mně chodí - je to překvapivé. Toto je metamoderní věda, metamoderní



- je nad moderní vědou. Ale víte, my jsme Indové, máme své vlastní dědictví, věříme více angličtině, anglickým šatům, anglickému
poznání, protože umíme jen anglicky. Ale ti, kteří umí francouzsky, budou věřit francouzům.

Nyní ale nastal čas, aby oni začali věřit nám, protože my nevěříme své vlastní zemi, nevěříme své vlastní kultuře, nevěříme svým
vlastním znalostem. Toto, co vám teď říkám, není nic nového. Sahadža jóga je velmi starobylá, Nanaka sahadža samádhi... lago,
Každý světec to popsal. My ale děláme to či ono, samé rituály, karma kandis, toto a tamto. To vám však nemůže přinést to
nejvyšší - to nejde. Říkám vám, že toto je pravda. Musíme se stát Duchem. To je nejvyšší cíl našeho života. Pak všechno ostatní
do sebe zapadne. A to je to, co známe z každého písma, od každé inkarnace, po celém světě.

Pojďme teď jen zkusit myslet na to, že se máme stát duchem. A pak se staňme realizovanými dušemi, mistry. Nechť vám Bůh
všem žehná. Nepřipravili si žádné otázky? Jsou tady nějaké pěkné otázky, které zodpovím před tím, než vám dám realizaci. Jestli
chcete jít na pět minut ven, běžte, pak se vraťte. Zatím se budeme věnovat otázkám. Měli bychom svou pozornost během
meditace zaměřovat na vrcholek hlavy? nemusíte nikam nic zaměřovat. Vy nic neděláte, to dělá Kundaliní, která stoupá.

Nemusíte to dělat. Nebojujte se svou pozorností. To se samo - Ona to zvládne. Zná svou práci. To je to hlavní. Vypadají božstva
jako šrí Ganéša, Mahávišnu atd. tak, jak jsou zobrazena v našich písmech? Samozřejmě! To jsou ta božstva. Nebo představují
nějaké mystické vědomí, které přísluší jogínským centrům?

Samozřejmě, že ano. Tato božstva tam jsou. Ganéša je prostě jako Ganéša. Samozřejmě, že se liší jeden od druhého v barvě -
přijde nato. Ale jeho mystické vědomí je odlišné od vědomí Višnua, od vědomí Šivy. On dělá svou práci. Každý je dokonalým
mistrem své práce. Ale existují ve formě, absolutně v té formě, jak je znáte, o tom není pochyb. Jaké to máme požehnání! Jen si
to představte, musela jsem mluvit o Ganéšovi s lidmi, kteří ani neznali písmeno "G"!

Není to prostě...? Nic o tom nevěděli. A oni Ganéšu zvládli. Teď, když se jich zeptáte, vám poví o čakrách, o všem. Všechno
vědění je tady, v naší zemi, Nacházejí se tady všechny ty krásné klenoty. Když jsme s lidmi, kteří o Sahadža józe nevědí, můžeme
si v naší mysli představit obraz ctihodné Mátadží místo abychom měli vepředu Její obraz? Samozřejmě, že můžete. Ano, moje
fotografie je někdy používána na podivných místech, to by nemělo být, je to proti protokolu. Měla by být používána na místě, kde
se scházíte s dalšími sahadža jogíny, nebo ve vašich domech, domovech. Neměli byste ji ale používat všude.

Toto je nebezpečná otázka! - Má konzumace masa vliv na sadhánu? Je lepší jíst vegetariánskou stravu? Cokoliv teď řeknu, tak
vás rozzlobím. Ale já vám to řeknu. V Sahadža józe se nedoporučuje, abyste jedli maso ze zvířat, která jsou větší než vy. Jestliže
jste vegetarián, můžete jím zůstat. Jestliže jíte maso, taky v pořádku. Záleží ale na typu vaší osobnosti. Pokud jste pravostranní,
bude lepší, abyste byli vegetariáni.

Pokud jste ale levostranní, je lepší jíst proteiny. Takže jíme proteiny a uhlohydráty (sacharidy). Jezte jakékoliv typy proteinů. My
Indové nejíme žádné proteiny. až na Idli (jihoindický pokrm), jinak, myslím, žádné proteiny nejíme. Taky s tímto jídlem jíme rýži.
Indové musí jíst proteiny, to je můj názor, protože jsme velmi zeslábli. Bojíme se daně z příjmu, téhle daně a tamté daně, navíc
jsme už tak slabí, protože jíme naprosto nemastné neslané jídlo. Měli bychom jíst výživnou stravu, zejména proteiny v jakékoliv
podobě. Ne však ze zvířat, která jsou větší než vy.

Někteří lidé jí koně - nevím, co ještě budou jíst, myslím, že cokoliv, třeba slony! Neexistuje recept pro všechny, měli byste jíst
podle své povahy. Spousta lidí kvůli tomu, co jsem teď řekla nebude dělat Sahadža jógu, představte si to. Jen kvůli tomu přijdou
o svoji seberealizaci. Jak jste se stal vegetariánem? Protože vaše matka byla vegetariánka, kvůli čemu ještě? Kde jste se
dozvěděl o vegetariánství? Kdybyste byl muslim, tak byste jedl i něčí hlavy! Takže naštěstí jste se narodil v hinduistické
komunitě, ale zacházíme s tím příliš do krajností. Od rána do večera, chci říct, že také zde v Madrásu je tolik ritualismu, že mi lidé
říkají: "Matko, Sahadža jóga v Madrásu nemůže nikdy fungovat."

Řekla jsem: "A proč?" "Protože lidé tu nejsou vůbec sahadž." Ráno musí vstávat ve čtyři, okoupat se, jít do chrámu a zpět. Pokud
to jediný den neudělají, pak se celý den chovají jako šílenci, a myslí se, že spáchali strašlivý hřích, musí dodržet tento stereotyp. V
Sahadža józe žádný stereotyp není. Je to živoucí proces. V živoucím procesu nejsou žádné stereotypy. Kdykoliv květina bude



chtít, rozkvete. Proč se tedy zabíjet těmito rituály? To je problém našeho hinduistického náboženství, totéž je i u křesťanů.

Všichni se snaží soutěžit. Bůh stvořil tento svět nám pro radost. Říkám vám, jestliže se tohoto vzdáte, budete tak uvolnění.
Zapomeňte na to. Nanejvýš pět minut ráno sahadža jogínské meditace a deset minut večer před spaním - hotovo. Na to máme
centrum, běžte tam a navštivte je - to je vše. Zbytek pro vás udělá Bůh. To je také pěkná otázka - Jaká je konečná realizace v
sadhaně? Jak by měl člověk tímto směrem pokračovat, poté, co cítil vibrace ve svých dlaních a na hlavě. Zpočátku?

To je dobře. Znamená to, že jste to cítil, pane Subramaniame, mám z toho velkou radost. Řekla bych ale, že musíte přijít do
našeho centra a pokračovat. Nemluvíme o budoucnosti, mluvíme ale o přítomnosti. Pomalu si začnete s překvapením
uvědomovat, jak stoupáte, jak ve svém nitru získáváte všechny síly. Vy sami si to uvědomíte a budete žasnout, budete
překvapeni. Některé lidi, které jsem potkala po roce, mám velice dobrou paměť, ale já jsem je nemohla poznat. Například tady
tento pán má nějaký osobní problém, chudák. Šel k Navoli na Hatha jógu a trpí. Tato Hatha jóga je další nesmysl.

Jestliže si přečtete Patandžálího, bude vám jasné, že je to Aštanga jóga. Z těchto cvičení je jen velmi, velmi malé, nepatrné
množství skutečně důležité. Hatha jógu může učit kdokoliv; pokud však není realizovaný, nemá žádné právo vás učit čemukoliv.
o čem jsem dnes mluvila, je nirvičár samádhí, nirvikalpa - vše je zde napsáno, a on nazývá tuto všepronikající sílu ritambara
pragňa. Někdo vás učí "Ha, tha" - hotovo. Lidé pobíhají jako šílení, skáčou jako blázni. Stanete se pravostrannými, pak budete mít
infarkty. Tento pán tady má problém. Ale mohu vás ujistit, že budete v pořádku. Začněte dělat Sahadža jógu, je to velice
jednoduché, dá vám to rovnováhu, budete v pořádku.

Hatha jóga, pak Gájatrí mantra, stanete se více pravostrannými. Naučte se, co potřebujete. Ten, kdo je pravostranný, si musí
osvojit Bhakti (oddanost). Ti, kteří jsou levostranní musí mít toto. Musíte se uvést do rovnováhy. Dá vám to vskutku tolik radosti.
Jinak jestliže je tu nějaký hatha jogín, raději se k němu přibližujte jedině s nějakým bidlem v ruce, Bůh ví, kdy vám dá pohlavek -
jako Duruvaša. Jsou to nebezpeční lidé. Neví, co je láska, neví, kdo je Matka, nemluví o lásce. Je sebeuvědomění předpokladem,
který musíme cvičit, abychom stoupali v poznání Kundaliní šakti?

Ne. Po realizaci si uvědomíte sami sebe. Nic není potřeba. Například, lidé pořád říkají: "Ty jsi spáchal tento hřích. Dobře, zaplať
takovou a takovou částku a tvé hříchy zmizí". Říkám vám, takové lidi ohlaste na policii. Pro mě není nikdo hříšník, ne. Vy jste moje
děti. Nikdo není hříšník. Nespáchali jste žádné hříchy, nic špatného, nic.

Nějaké chyby jste udělali, spadli jste do temnoty, nanejvýš mohu říct, že jste žili v nevědomosti. Ale nemám ráda, když je jakýkoliv
člověk označován jako hříšník. S výjimkou toho, když jde o rákšasy. Samozřejmě, že když jsou to rákšasové, pak už jsou tak
označení, nemusíte o tom mluvit, už jimi jsou. Musíte získat vědomí svého já. Nejsme si vědomi sami sebe. Tím, že to děláme,
nemůžeme. Když si řekneme: "Musím si být vědom sám sebe." "Musím si být vědom sám sebe, musím jít do svého nitra." Co
používáte?

Své ego. Je to proces. Když dosáhnete toho stavu, té úrovně - nikoliv lidské úrovně, ale stavu jogína - pak v tomto stavu máte
vědomí svého já, a vážíte si sami sebe. Máte sebeúctu. Ale nechlubíte se, nejste lacinou osobností. On říká: "Matko, nedávno
jsem začal se sahadža jogínskou meditací a neustále se cítím úplně svěží a je mi nádherně. Přesto, Matko, řečeno s pokorou,
řekněme, že ta energie je opravdu naše vlastní, já jsem ji nikdy před tím necítil. Matko, prosím, buď tak laskavá a dej nám vědět,
zda jsme znovu spojeni s Bohem nebo s hlavním zdrojem a zda je to ten důvod, proč se cítíme plní energie skrz naskrz?"
Samozřejmě, cítíte ji, protože jste znovu spojeni, o tom není pochyb. Ale žádnou energii necítíte, přestože jste jistě velmi dobrý
člověk.

Pokud je nějaká překážka, pak cítíte malý problém. Je to jako hladké přistání, necítíte to. Jestliže do Sahadža jógy přistanete
hladce, znamená to, že jste hodný člověk. Velice dobrý, čestný člověk. Jednoduše hladce přistanete, žádné překážky, nic. Není ve
vás žádná nerovnováha, jste ve středu, není problém. Jestliže ale máte problémy, pak Kundaliní trochu stoupá, trochu klesá.
Proto to necítíte. Ti, kteří mají problémy, občas tu a tam cítí mírnou bolest. Jestliže ale Kundaliní prostě vzestoupí, pak vězte, že
jste spravedliví a dobří lidé.



Používá se slovo "Bůh" na všechny nezodpověditelné otázky jako jejich manas - vysvětlení? Ne, ne, ne. V Sahadža józe je vše
vysvětleno a může být prokázáno Pramana. Viděl někdy někdo, cítil nebo si uvědomil své nejvyšší vedení, mistra, majitele, toho,
jenž rozhoduje? Samozřejmě! Spousta z nich, vy to nevíte? Je jich tolik. Žije nejvyšší autorita vně každého člověka nebo sídlí v
nitru každého z nás? Jeho odraz je v každém z nás, ale odraz nemůže být předmětem samotným. Odraz však může být
rovnocenný s předmětem, záleží na tom, jak dobré je zrcadlo.

Když někdo poznal nejvyšší pravdu, proč musel umřít? Toto jsou velké, velké věci, na které se ptá. Víte, myslím, že tohoto
člověka, který se mě ptá na tuto otázku, bych nejdříve požádala, aby získal svou realizaci. Je to docela popletený člověk. Víte,
právě teď - "Co je Bůh? Co je smrt?" Co jste? To zjistěte nejdřív. Kdo se ptá na tuto otázku? On se ptá z centra?

Ó Bože! To je tedy zajímavé, že se někdo z centra ptá na všechny tyto otázky. To znamená, že moc přemýšlí a přemýšlí. Je
špatné říkat, že Bůh je v dobru? Myslím, že ten člověk příliš mnoho četl, to je ten problém. Nejdřív musíš poznat realitu, mé dítě,
pak všechny ty otázky zmizí - nirvikalpa... On mluví o ideálním dobru a tak dále. Je rozhodně pravda, že člověk žije jen jednou...
To je špatně. Kdo vám to řekl? To on nedělá. Jestliže tomu ale věříte, nemohu vám pomoci, není to ale pravda.

Být dobrý a čestný, to není konec vašeho hledání. Dharma je rovnováha, dá vám rovnováhu. Ale k čemu je rovnováha, k čemu je
dharma? Na to byste se měli ptát. Proč bychom měli být dharmičtí, proč nebýt adharmičtí? Proč se na to nezeptat? Je to logické.
Proč stále následovat dharmu? Protože musíte stoupat. Vezměte si letadlo, pokud není vyvážené, jak může stoupat?

Ale pokud je vyvážené a nikdy nevzlétne, k čemu ho tedy vyrábět? Takže musíte dharmatít. Musíte se dostat nad dharmu, pak se
musíte dostat nad guny - gunatít - překonáte je a pak se dharma stane vaší nedílnou součástí. Nemusíte si sami říkat "nedělej
tohle, nedělej ..." Prostě to nebudete dělat a nic zkoušet. Dám vám svůj vlastní příklad, vy víte, že mám dvojí život. Můj manžel je -
co je, vy to určitě víte, je velkým, velkým ředitelem čehosi, a já jsem žila s těmi nesmysly celý svůj život. Když odjel do Anglie, ptali
se ho: "Proč s námi netancuješ?" Řekl: "Protože moje žena netancuje, tak nechci tancovat." Všechno svedl na mě. Dobrý způsob
úniku!

Tak řekli: "Ale ne, přivezte ji do Londýna, ona se spraví." "Pokud ji přivezete do Londýna, začne tancovat." Řekl: "Můžete ji vzít
třeba na Měsíc, ona tančit nebude." To je to. Dharma je vrozená, prostě to neděláte. Ne kvůli nějaké podmíněnosti. Nebo ještě
lépe - je to prostě sahadž. Sahadža, vy to prostě neděláte. "Ne, to já dělat nebudu." Nikdy nebudete dělat špatné věci.

Prostě je neuděláte. Musíte se dostat za dharmu. To znamená, že se dharma stane vaší nedílnou součástí. Gunatít znamená, že
se dostanete nad guny. Nejste ani pravostranní, ani levostranní, ani vyrovnaní, ale jste nad tím. Co je to levá, pravá, střed, co je
to? Proč v tom tak váznout? Lepší je být nad tím. A právě to se vám stane. Takže "jen tam jsou čestní lidé": mnoho spravedlivých
lidí přišlo a odešlo, nemělo to žádný vliv na veřejnost.

Zapotřebí je vaše emancipace, váš vzestup, toho musíme dosáhnout. "Jenom dobří lidé" - takzvaní dobří lidé, nemůžete ustanovit
dobro, to vám říkám. Nikomu se nelíbí následovat dobrého člověka. V Puně se říkalo: "Všichni berou - jedí peníze, nikdy nejí jídlo."
Řekla jsem: "Opravdu?" Tak jsem řekla svému manželovi, že každý jí peníze - byl zrovna v Londýně. Řekl mi: "Pověz jim, že tvůj
manžel si nikdy žádný úplatek nevzal." Tak jsem jim řekla, že můj manžel si nikdy nevzal žádný úplatek, a oni na to: "A proč ne?
Kdo mu řekl, aby nebral úplatky?" Takže stane se to, že za normálních okolností lidé nikdy nenásledují člověka, který je dobrý a
poctivý, nikdy.

Ale vždy budou následovat člověka, který je trochu jiný. Důvodem je, že pocházíme ze zvířat, je jednoduché na tuto úroveň
klesnout. Jakmile jste ale realizovaní, pak je to těžké. Jakmile se z květu stane plod, už se nemůže stát květem - je to
jednoduché. Přišli jste sem, v pořádku, je to velmi milé, a dostanete svou realizaci, pak s vámi budu ještě mluvit. Pak sami
řeknete - a teď vidíte ty lidi, jak tady zpívají, někteří z nich byli těžce závislí na drogách, bylo to strašné! Ani mě nebyli schopni
vidět. Řekli: Viděli jsme z Vás vycházet taková světla, nikdy jsme neviděli Vás", protože přišli v komatu. Do druhé dne to přešlo,
alkoholici se přes noc vyléčili. Neříkala jsem jim to, nikdy jim neříkám: "Nepijte, nedělejte to a to..." Nikdy to slovo nepoužívám.



Dovolte, aby do vás vstoupilo světlo ducha a jste tam. Nic vám nemusím říkat. Zbavíte se všech svých návyků. Chápete, co chci
říct? Protože jakmile se dovnitř dostane světlo, temnota musí ustoupit. Takže poctivost nestačí. Musíte se dostat nad to. Někdo
mi napsal o kamarádovi, který má problém, upadl, měl nehodu. Měl by přijít za sahadža jogíny a požádat je o pomoc. V
současnosti lidi neléčím, protože to není zapotřebí.

Dělám všechny jiné nesmyslné věci. Dnes léčbu obstarávají sahadža jogíni. Je spousta jiných věcí, které musím zařídit.
Komukoliv zavolejte, poradí vám a postarají se. Hm, toto je dobrá otázka - je možné vyléčit trpící a chudé Sahadža jógou?
Můžeme se zbavit chudoby? Ano, můžeme, každopádně, pokud se nejdříve přestanete postit. Chcete se postit? "Dobře," řekne
Bůh, "v pořádku, jak myslíš. Nedostaneš žádné jídlo".

A hotovo, vaše přání se splní. Chceš se stát sanjásinem? Chceš nosit roztrhané šaty? Dobře, užij si chudobu. Chceš chudobu,
vždyť jsi o to žádal. Pak, chcete trpět? "Musíme trpět." Děje se tolik hloupostí, jako že "musíme trpět." Tak jak? "Já musím trpět" -
dobře, jestli chceš, tak si to užij.

Jestliže budete žádat o blahobyt, dostanete jej po probuzení Kundaliní. Vidíte tady to centrum, říká se mu Nábhí čakra, a tady
sedí Lakšmí Nárájana. Jakmile je ve vás Lakšmí Nárájana probuzen, jak byste mohli být chudí? Ale peníze mají taky své
problémy. Dostanete bohatství, což přináší spokojenost. Ale nežádejte o chudobu. Cožpak vy, ale nyní lidé ze Západu začali mít
velké přání být chudí. Nosí kalhoty, říkají že jsou děravé. to znamená, že mají díry. Nosí roztrhané kalhoty - jen si to představte, v
Anglii, v tak chladné zemi, a oni nosí děravé kalhoty.

Dostanou z toho křečové žíly. Děje se tam tolik nesmyslného utrpení, tolik utrpení. (Takový dlouhý dopis - měli by psát kratší.)
Toto se tedy děje, a takto si o to lidé koledují. Teď je v Americe recese, v Anglii je recese. Recese je ve Španělsku a plíží se do
Francie - jen tak dál. Jestliže chcete mít chudobu, mějte ji. Myslím, že Lakšmí čita teď půjde na tuto stranu. Naše vládá dostává
trochu rozum, jsem si jistá, že se to vypracuje - doufám, že ano. Dělejte Sahadža jógu a budete překvapeni.

Například v Anglii je tak vysoká nezaměstnanost. Ale ani jeden sahadža jogín není nezaměstnaný, ani jediný. Alespoň tento
chlapík, jeden přinejmenším... začne dělat Sahadža jógu, pro začátek. Matko, Sahadža jóga je jen pro zdraví a pro radost, nebo je
v tom něco víc? Všechno - úplnost. Co chcete? Požádejte o to, přejte si to - všechno. Říká, že mu to není jasné. Počkejte, teď vám
dám realizaci, uvidíte, jak se otevřou čakry a všechno ostatní. Nicméně později, když přijdete do centra, můžete se dozvědět vše,
za rok z vás mohou být mistři.

Důležité ale je dát si čas. Lidé v poslední době neví, co dělat dřív. Co děláte? Nějaké ženy mi říkaly, že pořádají nějaké večírky! Je
tady velmi málo žen, v Madrásu, všechny ženy musí sedět v chrámu, a stříhat si vlasy a holit si hlavu. A dělají to i velmi vzdělané
ženy. Proč bychom si měli holit hlavy? Bůh má spoustu vlasů - nemusíte si je stříhat. Taková hloupost! Ženy mohou být mnohem
lepší šakti šali než muži, ale tato podmíněnost indických žen - Bůh ví.

V pořádku. Takže teď... Říká: "Dělal jsem pranajamu čtyři roky a nemám učitele..." To je velmi nebezpečné. Jestliže nemáte
učitele, ať máte učitele nebo ne, pranajama je velice nebezpečná. Jestliže máte problém s plícemi, nebo nějaký konkrétní důvod
... Víte, všechny vjájámy (cvičení) vám byly dány z nějakého důvodu, pro konkrétní čakry. Teď, Kundaliní stoupá, pokud se zastaví
ve vašem břiše, v Nábhí, a vy děláte pránajamu, k čemu to je? Měli byste vědět, kde je Kundaliní. Například, dnes jsem přijela
autem. V jednom bodě mě zastavili a pak znova. Když se auto rozjelo, jenom já jsem věděla, kde se zastaví. S předstihem, jak to
mohu udělat?

Stejně tak, když stoupá Kundaliní - používejte svůj mozek - pak se v jednom bodě se zastaví, pak byste měli vědět, jakým
cvičením to můžete napravit. Je to velmi vědecké. My to také používáme, ale ne tak, jako když si berete všechny léky, co máte v
lékárničce, od rána do večera. A proto pak říkají, že si vyvolali nějaké problémy - taky že ano. Brzo to tak bude, velmi brzo. Je to
velice nebezpečné. Víte, ve skutečnosti nejsme jen fyzické tělo, nežijeme jenom z prány - tak to je. Viděla jsem, jak lidi, co dělali
pranajama, pokud se oženili - díky Bohu vy nejste ženatý - pak se rozváděli. Protože tam nebyla láska. Jsou to velice sušší lidé,
extrémně vysušení, v jejich životě není žádná poezie.



Takže byste měl začít číst nějaké krásné básně! On říká: "Mohla byste prosím říct, co je to být pravostranný a levostranný?" To je
docela dlouhé téma, ale jestliže přijdete do Sahadža jógy, tam vám vše řeknou. Na pravé straně je fyzická a emocionální energie,
kterou používáme pro fyzickou a - pardon, fyzickou a duševní práci. Na levé straně je energie pro emoce. Vezměte si, že on dělá
pranajama, dělá to, a tak se stane pravostranným, jen proto, že to dělá. Když se Kundaliní probouzí, začne se člověk bát? Ne,
vůbec ne. Ona je vaší matkou. postará se o všechny vaše problémy.

Když jste se narodili, vaše matka na sebe vzala všechny problémy, všechny porodní bolesti. Vás nijak nezatěžovala, že? Ona,
chudák, trpěla za vás. A jakmile se narodíte, na všechno zapomene. "Tak, teď se mé dítě narodilo, hotovo." "Když je po všem, tak
je po všem." Taková je Kundaliní. Proč byste se měli bát? Jsou lidé, kteří vám budou vykládat, že probuzení Kundaliní je velice
nebezpečné a tak dál, protože o tom nic neví. Nechtějí, abyste dostali svou realizaci.

To, co říká, je pravda, že - (otázka: "Zlo existuje odnepaměti, navzdory různým inkarnacím a světcům.") To je pravda, ale existuje
řešení. Proč nehledat řešení, jak se zbavit zla? Jakmile jste realizovaná duše, zlo se dá na útěk - ne vy. Nastal čas, aby se
všechno zlo dalo na útěk, aby bylo zničeno a odhaleno jednou pro vždy. Jste to vy, kdo to může udělat. Všechno má svůj čas, je
to jako když rostě strom. Pomalu, pomalu se vypracovalo těchto šest čaker. Co se týká sedmé čakry, tedy Sahasráry, ta se teď
vypracovává v Sahadža józe. Obraz je tedy kompletní.

Zlo nemůže zničit sahadža jogína a oni to velice dobře vědí. Dokonce i zlí lidé vědí, že to nemají jak udělat. Jak uvidí sahadža
jogína, začnou utíkat. takže nemějte obavy. Myslím, že jsem zodpověděla všechny vaše otázky, většinu z nich, ale zbývá tu ještě
jedna věc, Už to dělám posledních (kolik vlastně let?) dvacet tři, dvacet jedna let, že odpovídám na otázky. Jsem teď docela
chytrá, dokážu odpovědět na jakoukoliv otázku, to je pravda. To ale není žádná záruka pro vaše probuzení. Musím vám říct, že je
to jen mentální záležitost. To, že jsem zodpověděla vaši otázku, neznamená, že vám zvednu Kundaliní, nebo že Kundaliní bude
stoupat.

To jsou dvě úplně oddělené věci. Nechci ale, aby vaše mysl najednou začala vyskakovat a říkat vám, proč jste se nezeptali na to
či ono, takže vy byste pak byli ve stresu. Proto jsem odpověděla na vaše otázky. Jinak nezáleží na tom, jestli odpovím nebo
neodpovím. Je to něco úplně jiného, je to odlišná oblast. Takže teď jsme všichni připraveni na naši realizaci. Ti, kteří ji dostali
včera, jí dostanou více. Jak jsem vám říkala, ti, kteří ji nechtějí, nemohu vás nutit, nemohu. Myslím, že všichni jogíni ze Západu, by
měli jít ven - nastal čas, promiňte. Vím, že si chcete zameditovat, ale budete mít mnohem více příležitostí než ostatní, protože
času je málo.

Musíte si zabalit věci. V pořádku. Podívejte se na ně, zpívají v sanskrtu, je to celé "Ai Giri nandini" a zpívají tak dobře. Pomyslete
na ně - dovedete si to představit, tito lidé, jak se to jen mohli naučit? Jsou to Němci, dovedete si to představit? Neříkají si Němci,
to ne. Jak to jen mohli dokázat? Neuměli to, tito Angličané neznali ani slovo hindštiny, a to tu žili tři sta let, Nevím, jak to dokázali.
Dokonce i když jste jim řekli Darwaza band kar (zavřete dveře), museli jste říct "there was a banker" (byl tu bankéř v angl.). Jen se
na ně podívejte!

Toto vše je Átma! Jak si váží vaší hudby, jak si váží vašeho tance Kučipudi, je to překvapivé - váží si toho více než vy. Protože
naše hudba pochází z Ómkary. Bude to dokázáno, Bráhman. Měli bychom být hrdí na to, že jsme Indové. Naše kultura je nejvyšší
na celém světě. Musíme si vážit naší kultury a uchovat ji. Zeptejte se jich, ukážou vám, řeknou vám, co nalezli v Sahadža józe.
Otázka na mókšu. Toto je jenom mókša?

Samozřejmě! Toto je mókša. Mókša znamená, že se pozvednete nad svou tělesnou, mentální a emocionální bytost. Už se vás
netýkají. To je mókša. A díky tomu, že už do toho nejste zapleteni, vše kolem vaší tělesné, duševní a citové bytosti se vyřeší.
Stanete se tím, stanete se tatvou, Tatvamasi, stanete se tatvou. Aham Brahmasmi - stanete se ... Brahmou. Je to všude kolem, to
je Brahma. Ale dokonce i když se tím stanete, nevěříte, znovu vám to říkám.

Nevím, co se stane, oni nevěří tomu, čím jsou. V pořádku, teď tedy jednoduše musíme porozumět tomu, že je to živoucí proces.



Nelze to vnutit, funguje to samo od sebe. Ale všichni máte základní právo získat realizaci, každý z vás - ať jste jakékoliv rasy,
jakéhokoliv vyznání, z jakékoliv země - jste lidská bytost a všichni máte toto právo. Požádala bych vás, abyste si sundali boty a
položili svá chodidla na matku Zemi, protože z vás vysaje vaše problémy. Obě ... Prosím, sundejte si boty, sandály, sundejte si je
prosím. Jazyk - on nerozumí mému jazyku, je to tak? Obě nohy na matku Zemi, trochu od sebe. Během meditace se prosím
nehýbejte, to je celé. Myslím, že budete muset jít.

Prosím, myslím, že bude lepší, abyste odešli. Letíte letadlem? ... Dobře. Jste sahadža jogíni, zvládnete cokoliv. Vlak na vás
počká! Nechtějí přijít ani o okamžik. Chápou význam každého okamžiku, dovedete si to představit. Co potřebujete je být k sobě
upřímní. Nyní musíte dát obě chodidla trochu od sebe, abyste se cítili velmi pohodlně, prasanna bhave, prasanna čit. Nebuďte na
sebe rozzlobení, ani na nikoho jiného, prostě buďte jen prasanna.

Jaké to máme v sanskritu krásné slovo, "prasanna." Dejte si chodidla od sebe, takto, a zkuste se cítit příjemně, mít velmi příjemný
pocit. Nejdříve vám řekneme, kterých čaker se budeme dotýkat, a jak si zvednout Kundaliní. Později si už nemusíte dělat starosti,
později, protože je to velice jednoduché. On vám ukáže, jak zvedáme Kundaliní. Máte něco ... (Zkuste to prosím uvolnit.) Dejte,
prosím, levou ruku směrem ke mně, takto ... Tak. Levou ruku takto směrem ke mně. To je proto, abyste mohli přijímat energii
nebo je to vyjádření vašeho přání, protože na levé straně je síla přání a napravo je síla činnosti. Dejte si tedy levou ruku takto ke
mně, jako projev vašeho přání získat seberealizaci.

Dejte si pravou ruku na srdce. Jak jsem vám říkala, v srdci je odražen Bůh Všemohoucí, jako Duch. Jestliže se stanete Duchem,
stanete se svým vlastním mistrem. Dejte si teď pravou ruku - pracujeme jen na naší levé straně - na levou stranu vašeho břicha, v
horní části. Pořádně přitlačte. Toto je centrum vašeho mistrovství. V pořádku? Slyšíte mě teď? Jestliže jste Duch, stanete se
svým vlastním mistrem. Dejte pravou ruku na horní část vašeho břicha na levé straně, toto je centrum vašeho mistrovství.

Kdo dělá ten hluk? Slyší mě? Ne? Ne, je to docela nahlas. Slyšíte mě? Dobře, děkuji. Posuňte ruku na spodní část vašeho břicha
nalevo. To je centrum čistého vědění. To funguje na naše nervy, na váš centrální nervový systém. Projevuje se jako Svádhištána
centrum.

Znovu zvedněte pravou ruku na horní část vašeho břicha, na levé straně. Pak si znovu dejte ruku na srdce. Zvedněte ruku, dejte si
ji na ohbí krku a ramene, otočte hlavu doprava. Toto je centrum, které blokují pocity viny. Pak dostanete strašlivé choroby jako
spondylitidu, nebo anginu pektoris. Teď prosím dejte pravou ruku na vaše čelo. Skloňte hlavu. Tady musíte všem odpustit, bez
přemýšlení komu máte odpustit. Přiložte pravou ruku do týla. Toto je Ádžňa.

Přední a zadní Ádžňa - jestli víte, optický lalok. Zatlačte na obou stranách. Je to tady, protože se obviňujete. Požádejte o
odpuštění Božskou sílu, to je vše. Zatlačte hlavu dozadu. Teď, propněte prsty, a přiložte střed vaší dlaně na vrcholek oblasti
fontanelní kosti, na [taloo], což je kost, která byla v dětství měkká. Dejte hlavu co nejníže to jde. Hodně přitlačte a propněte prsty.
Přitlačte a pohybujte svým skalpem. Pomalu sedmkrát podle směru hodinových ručiček.

Nyní, tak to musíme udělat. Na úplném začátku jsou tři podmínky. Zaprvé byste si všichni měli být naprosto jistí, že svou realizaci
získáte, že získáte svou seberealizaci. (slyšíte mě teď?) - naprosto jistí. Zadruhé - (můžete to spravit?) - druhá podmínka je, že
byste se vůbec neměli cítit vinni, kvůli ničemu se neobviňovat. My Indové se neobviňujeme tolik jako lidé ze Západu. Je to dobrý
nápad se neobviňovat. Neposlouchejte nikoho, kdo vám budete říkat, že toto je špatně, ty jsi takový a makový - nic takového.

Nikdo nemá na starosti vás soudit. Takže se prosím neobviňujte, to je velice důležité. A třetí podmínkou je, že musíte všem
odpustit. Mnoho z vás třeba řekne, že je to obtížné - ale to je špatně. Jak jsem vám řekla včera, ať odpustíte nebo ne, nic
neděláte. Tak proč všem neodpustit - jenom bychom tím nahrávali do špatných rukou. Takže jen, bez přemýšlení o tom, komu
odpustit, na koho si vzpomenout, prostě jen řekněte všeobecně: "Odpouštím všem". Budete se cítit o moc lehčí. Jenom to
řekněte. Je to mýtus, žijete v nepravdě.

Slyšíte mě teď? Ano. Slyšíte mě na té straně? Tam vzadu mě slyšíte? Zavřete teď oči. Můžete si sundat brýle. Neměli byste
otvírat oči, dokud vám neřeknu. Prosím sundejte si brýle. Jestli máte něco těsného na krku, nebo kolem pasu... jestli máte něco



takového ... co se děje? jestliže něco máte - musím s tím prostě pokračovat, to je to, co přijde - cokoliv máte na krku nebo okolo
pasu, něco, co je těsné, můžete... jestli máte něco těsného, sundejte si to prosím.

Není to moc dobré. Nebo jestli máte nějakou [mala] od nějakého gurua nebo od někoho, prosím sundejte si to. Protože sem jste
nepřišli, abyste se nechali zotročit, ale abyste se úplně osvobodili. Teď prosím zavřete oči, všichni. Prosím zavřete oči. Dejte si
obě chodidla na matku Zemi, nezapomeňte na to, obě chodidla, ano. Úplně zavřete oči a neotvírejte je. Dejte si levou ruku na klín
směrem ke mně, a pravou ruku si dejte na srdce, přímo na srdce. Levou ruku dejte otevřenou dlaní směrem ke mně, nechte ji
otevřenou směrem ke mně. Můžete si to nechat ve své ... V srdci sídlí duch.

Zeptejte se mě třikrát, "Matko, jsem Duch?" Toto je zásadní otázka. Bez ostychu, prosím zeptejte se třikrát na tuto otázku ve
svém srdci, "Matko, jsem Duch?" Je to fakt: vy jste Duch. Toto je pravda o vás. Teď si přiložte pravou ruku na horní část vašeho
břicha. Abyste byli prasanna čita ... nesmíte být příliš vážní. Není tu nic vážného, víte. Musíte pochopit, že byste se měli stát
prasanna čita. Zapomeňte na minulost.

Tady se zeptejte třikrát na otázku: Matko, jsem svým vlastním mistrem?" Zeptejte se třikrát. "Jsem svým vlastním guruem?" Toto
centrum vytvořili Satguruové, abyste se mohli upevnit. Dejte si nyní pravou ruku na dolní část vašeho břicha, nalevo. Nemohu
vám vnutit čisté vědění. Vše ostatní je avidja, toto je vidja. Vidja, kde je vidja, tam je poznání. Zeptejte se šestkrát. "Matko, prosím,
mohu získat čisté vědění?"

Když požádáte o čisté vědění, vaše Kundaliní začne stoupat. Teď musíme vyživovat naše vyšší centra svou sebedůvěrou.
Přiložte si pravou ruku na horní část vašeho břicha na levé straně. S plnou sebedůvěrou tady desetkrát řekněte: "Matko, já jsem
svým vlastním mistrem." Řekněte to prosím s úplnou jistotou. Nepochybujte o sobě, jste svým vlastním mistrem. Prosím dejte
levou ruku směrem ke mně, směrem ke mně. Mnoho lidí nemá levou ruku směrem ke mně. Už jsem vám řekla, že pravda o vás je,
že nejste toto tělo, ani tato mysl a emoce, ani tyto podmíněnosti. Ani toto ego.

Vy jste čistý Duch. Prosím, dejte si teď pravou ruku na srdce. S úplnou jistotou musíte říct, "Matko, já jsem čistý Duch." "Matko, já
jsem šuddha Átma." Řekněte to s úplnou jistotou. Pořádně zvedejte, vidíte, nemělo by to být příliš nízko, pořádně to zvedejte, jako
kdybyste zvedali své srdce. Zvedněte to. Všepronikající síla je silou lásky. Je oceán vědění, oceán blaženosti a soucitu.
Především ale je to oceán odpuštění, cokoliv, co si myslíte, že jste udělali špatného, může být lehce rozpuštěno v tomto
ohromném oceánu.

Prosím zvedněte pravou ruku na ohbí svého krku a ramene a trochu víc zatlačte. Tady musíte říci šestnáctkrát: "Matko, já nejsem
vinen." Řekněte to šestnáctkrát, prosím. "Matko, já jsem nirdoš. Já jsem absolutně nirdoš." Už jsem vám říkala, že ať už
odpustíte, nebo ne, nic neděláte - je to mýtus. Když ale neodpustíte, nahráváte do špatných rukou a trýzníte sami sebe, zatímco
ten člověk, který vás trápil, je úplně spokojený. Dejte teď pravou ruku na své čelo, skloňte hlavu. Úplně skloňte hlavu. Tady úplně
od srdce musíte říct, a nezáleží kolikrát, jestliže to neřeknete, nemohu zařídit, aby Kundaliní prošla touto zúženou Ádžňa čakrou.

Takže prosím, všichni byste měli říct: "Matko, odpouštím všem bez rozdílu." Nemyslete na nikoho konkrétního, prosím. Dejte si
teď pravou ruku do týla. Zakloňte hlavu dozadu, jak jen to půjde. Bez pocitů viny, bez vypočítávání svých chyb, jen pro vaši
spokojenost řekněte: "Ó Božská sílo, prosím odpusť mi, pokud jsem udělal něco špatného." "Ó Brahmačajtanjo, prosím odpusť
mi, pokud jsem udělal cokoliv špatného, vědomě či nevědomě." Musíte to říct ve svém srdci. Není důležité kolikrát. Nyní,
propněte pravou ruku. Dejte střed své dlaně na vrcholek fontanelní oblasti, která byla měkká ve vašem dětství.

Propněte co nejvíc prsty. Skloňte co nejvíc hlavu. Tady znovu, nemohu vám seberealizaci vnutit, musíte o ni požádat. Pohybujte
kůží na hlavě sedmkrát ve směru hodinových ručiček a říkejte: "Matko, prosím, dej mi Seberealizaci." Sedmkrát prosím.
Nehýbejte rukou, ale spíše kůží na hlavě. Prosím, pořádně přitlačte. Propněte prsty. Pokud nepropnete prsty, nebude tam tlak.
Dejte si teď ruce dolů prosím.

Dejte obě ruce směrem ke mně. Dívejte se na mě, bez přemýšlení. Dejte ke mně pravou ruku, skloňte hlavu a uvidíte sami.
Nedívejte se na ostatní, sledujte sami sebe. Vnímejte, jestli je tam chladivý vánek, vycházející z vaší hlavy, z fontanelní oblasti.



Vnímejte, jestli vychází chladivý vánek z vaší fontanelní oblasti. Můžete cítit také horký vánek. Zejména pokud jste neodpustili,
pak tam může být horký vánek. Tak teď odpusťte. Dejte svou levou ruku takto směrem ke mně.

Znovu skloňte hlavu. Ne na vrcholku, ale dál od něj. Někteří lidé to cítí velmi daleko. Vnímejte, jestli tam je chladný vánek nebo
horký vánek, vycházející z vaší hlavy. Na fontanele, ani ne moc vzadu, ani ne moc vepředu. Ale na fontanelní kosti, na [taloo]. V
pořádku? Znovu, dejte pravou ruku směrem ke mně. Skloňte hlavu, skloňte hlavu. To je ono!

Teď vám musím říci, jak si dávat Kavač pro svou ochranu. Je to důležité. A jak zvedat Kundaliní. Je to velice důležité, jednoduché
- on vám to také ukáže. Dejte levou ruku takto před sebe. Pravá se bude pohybovat. Levá bude natažená. Musíte takto - nejdřív
vám to ukážu, takto. Zvedá se k vaší hlavě a tady uděláte jeden uzel. Teď začneme znovu, pořádně.

Začneme odsud. Začněte pohybovat svou levou rukou nahoru. Abyste upevnili svou Kundaliní, dejte ruku nahoru a udělejte uzel a
znova, druhý uzel. Udělejte tam druhý uzel. Třetí uzel udělejte třikrát. Teď to udělejte znovu prosím. Jeden, dva a tři. Hotovo. Teď
Kavač. Dělejte si jej každé ráno pro svou ochranu, když jdete ven, a před spaním byste měli svou pozornost vložit tady a jít spát.

Dejte ke mně levou ruku. To je Saadhe teen ... tři a půl závitu. Jak děláte Kavač? Dejte levou ruku směrem ke mně, směrem k
fotografii, pravou ruku dejte takto - nejdřív vám to ukážu. Pak ji takto zvednete, dolů - to je polovina. Pak ji znovu vraťte - to je
jeden. Znova ji zdvihněte a dolů - dva. A znovu takto, a zpět - tři. Znova ji vraťte zpět, jen do půlky, to je tři a půlkrát. Toto je
bandhan, to je Kavač.

Kavač ochrany. Naučíte se spoustu věcí, jak používat sílu z vaší ruky. Ti, kteří cítili chladivý nebo horký vánek ve svých dlaních,
nebo vycházející z fontanelní oblasti, prosím zvedněte obě ruce. Všichni, kteří to cítili, prosím zvedněte obě ruce. Mají trochu
problém s játry, ale to se vypracuje. To nevadí. Nechť vám všem Bůh žehná. Nechť vám Bůh žehná. Tak, Madrás by se teď měl
stát matkou Raas, to prostě znamená, že matka skončila, a dosáhla toho stavu. Nechť vám Bůh žehná.

Znovu a znovu vám říkám, buďte pokorní a přijďte do centra. Je tam několik velmi dobrých sahadža jogínů. Vše vám laskavým
způsobem řeknou. Ale prosím přijďte a věnujte se sami sobě a všechno se naučte. Příští rok přijedu znovu do Madrásu. Nechť
vám Bůh žehná.
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Všichni jste nyní přišli do Bangalore a včera jste byli v Mysore, kde vládl Mahišásura. Proto jste tam nedostali jídlo - což vás
rozladilo. Na takových místech je lepší nejíst, tak je to v pořádku. Bangalore je opravdu nádherné místo. Klima je tu nádherné.
Rakšasové vždycky žili právě na takových místech. Jako v Puně, víte, že tam žil Radžníš. - tady je stále ještě Mahišásura.
Vždycky se snaží najít chladná místa, protože mají ve svém těle tolik horkosti. Jak víte, žije ještě jeden rakšasa, který má být
odhalen. Měli bychom toho docílit naší dnešní púdžou. Za starých časů, kdy proti těmto rakšasům bojovala Bohyně, se
rakšasové o lidské bytosti tolik nezajímali. Nedělali ze sebe guruy a podobně. Nyní, v Kali juze, vstoupili do mozků svých
sadhaků, svých oddaných. Je velice těžké je odstranit. Jakmile vstoupí do mozků svých sadhaků, pak se sadhakové,
samozřejmě, stanou posedlými, trpí a mají různé problémy. Přesto k té osobě přilnou, protože jsou zhypnotizováni, velmi
zhypnotizováni. Díky této hypnóze jsou velmi tvrdohlaví, a i kdyby měli umřít, svých guruů se nevzdají. Hlavní věcí je, že v Kali juze
je mnoho takových sadhaků, kteří tady zmateně pobíhají. Běhají všude možně ve snaze najít nějaký způsob k nalezení pravdy.
Když probíhá nějaký trh, vždy se najdou prodejci. Proto se jich tolik objevilo a pokoušejí se provádět na všech lidech různé triky.
Většina z nich odešla do západních zemí, protože tam lidé mají peníze. Díky Bohu, že Indie není tak bohatá, aby z nás mohli dělat
hlupáky - děje se to zejména v Americe. Američané potřebují tyto lidi tak, jak ryba vodu, je to velmi překvapivé. Jela jsem tam a
řekla jim to, abych je varovala, ale nechtěli to vůbec slyšet. Nedokáží pochopit nic, co není za peníze. Přesto bylo tolik z nich
schopno přijít do Sahadža jógy a dostat se do reality. Je to váš osud. Jsou to požehnání za vaše předchozí životy, že jste to tak
jasně rozpoznali a přišli do Sahadža jógy. Tolik jste vyrostli a jste tak vyspělí, že chápete, že to, co druzí dělají, je úplně špatně.

Někdo mi říkal, že ten chlapec John se neslušně choval s homosexuály a tak dále, volal na ně Hare Ráma, Hare Krišna - všechny
ty hlouposti. Pak jsem zjistila, že tento příběh je v Kerale docela častý. Když řekli, že se Krišna stal - chci říct Višnu - když se stal
Mohiní - měl se Šivou dítě. To je absurdní. A nyní mi Murti povídá, že když jsem vám říkala tento příběh, vy jste řekli: "To je
rouhání, to je hřích." Cítím to stejně. Je velice nebezpečné zahrávat si s osobností jako je Višnu. On je velice nebezpečné
božstvo. Šiva je na konci také nebezpečný, ale nějakou chvíli to trvá. Co se týče Višnua, člověk musí být velice opatrný, když se
chce takto špatně chovat. Nevím, co s nimi bude. Jsou tak hloupí. Tak hloupí. Jednu věc by měli posoudit - jestli to, co dělají, je
pro ně dobré, je to Boží požehnání - proč onemocní? Na těchto nesmyslných místech existují pravidelná setkání lidí, kde mají
obchod Ayappa, celý měsíc chodí v černém, nosí vousy a to všechno. Hladovějí, chodí a celé míle šplhají, dělají různé věci, aby si
prožili měsíc utrpení. Jedenáct měsíců to všechno dělají. Je to taková hloupost. Teď je z toho módní věc - jako jogging, nebo
něco takového - to je teď v Kerale. Tento rok tu byla skupina těchto lidí, kteří dělali tyto pitomosti. I v Indii máme takové hlupáky,
je to vidět. Ale musím říct, že jich není tolik jako v Americe - procentuálně. V Indii jsou velmi podmínění díky ritualismu, zejména
na jihu máme hodně ritualismu. Necháme na sebe zapůsobit lidi, kteří třeba vytáhnou hodinky, hodinky vyrobené ve Šýcarsku a
tak dále. Pro ně je to něco opravdu pozoruhodného, jak to, že tu máte hodinky, vyrobené ve Švýcarsku. Jsou to velmi prostí lidé.
Nerozumí tomu, že žádná inkarnace takové triky nedělala a že pravda by měla být založena na tradici - na šástrách. Nemůže se
odchylovat a vše, co se odchyluje, je v podstatě kacířství a rouhání. Ale jak jsem vám už říkala - ti, kteří mluvili o poznání, jako
sufiové, kteří dostali svou realizaci - opravdoví sufiové, byli označeni za kacíře a byli z náboženství vyhozeni. Také křesťané, raní
křesťané, gnostici, byli označeni za blázny a kacíře. Stejně tak ti, kteří jsou přitahováni hloupostmi, věcmi, které jsou velmi černé,
tmavé a negativní, ti rozhodně půjdou proti Sahadža józe. Budou říkat, že je to kacířství a že je to rouhání. Ale vy nyní chápete, co
to je, a že musíte prosadit nové zákony, aby ti, kteří ve skutečnosti sahadžajogíni nejsou - pokud praktikují nějaké náboženství,
tak nedělají správnou věc.

Pomalu je odhalován Vatikán a křesťanské církve, dokonce i v Indii je odhalováno mnoho organizací, a lidé chápou, že je to něco
velice špatného. Tyto myšlenky v podstatě pocházejí od inkarnací - jak samotný Ádi Šankaračarja řekl: “Tatatkim, Tatatkim,
Tatatkim” - jestliže jste nenásledovali svého gurua, pak - “Tatatkim." Takže řekli, že nyní se každý guru může dostat z vězení,
může se stát pašerákem, může být čímkoliv, bezcharakterním člověkem, ale pokud ho nazýváte guruem, pak je to guru. Jakkoliv
člověka nazýváte, můžeme ho nazývat guruem a už u toho zůstaneme - toto je můj guru. Nikdo se však neptá, co vám ten guru
dal. Prosto se cítíme dobře - ó, velmi dobře. Jako červi, kteří se drží lotosu a povídají si: "Ó, my máme lotos." A co ty, ty jsi pořád
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ještě červ - co na tom, že toto jsou lotosy, jestli je to lotos nebo had, to ví jen Bůh. Takže guru, který nemluví o realizaci, který
nemluví o Kundaliní, který nemluví o vzestupu, který nemluví o druhém narození, nemůže být guruem - to je absolutní minimum.
Takže podobně jako věříme například v Rámu: "Já věřím v Rámu," a co? Je vám Ráma zavázán nebo jste vy zavázáni Rámovi?
"Já věřím v Krista," a co? Věříte v toto, věříte v támhleto, je to tak absurdní myšlenka, pořád to nechápu, když lidé říkají: "Věřím v
toto." Co to způsobuje, co to znamená? Věříte v Krista a vedete nestydatý život. Děláte různé věci, ale: "Já věřím v Krista, já věřím
v Boha." Dělám vše proti Božskému, ale: "Já věřím."

Takže ta otázka je: "Co tím chcete říct, že věříte?" Je to jako: "Já věřím, že toto je stříbro" - a co? Je to stříbro. Co to dělá, že věříte,
že když to řeknete, tak jste udělali něco ohromného? Co je na tom tak ohromného? Když řeknete: "Já věřím ve Šrí Mátadží!" - a
co? Dobře, věříte Mi kvůli jistým zážitkům, ale stejně - a co? Mátadží by měla být ve vašem životě, ve vašich projevech, ve vašem
chování - v tom, jak jednáte s lidmi, v tom, jak si rozumíte s druhými, jak jeden druhého milujete. To je to, co na lidi dělá dojem.
Lidé řeknou: "Dobře, přijdeme ke Šrí Mátadží, budeme se k Ní modlit, a pak odejdeme, nebudeme s Ní mluvit." Proč? Protože
věříme ve Šrí Mátadží - hotovo. Takže nyní musíme pochopit, že věříme v Sahadža jógu. Samozřejmě, je to šraddha, není to slepá
víra, souhlasím, ale tato víra musí přesto prostoupit celou vaši bytost. Tato víra musí jednat, musí mít viditelné výsledky, musí to
každý den vypracovávat. Někdo může říct, že věří ve Šrí Mátadží, Ona dělá vše, Ona pro nás bude vykonávat bhakti. Měla bych si
sednout a zpívat písničku ke Šrí Mátadží nebo co? Takže to, co přijde z vaší strany, tomu musíme porozumět, a jakmile to začne
pracovat, tito démoni a rakšasové, všichni bez problémů zmizí. Takže co dělám pro Sahadža jógu? Měli bychom se zeptat: "Co
dělám?" Když dokážete vyrobit tento nástroj, pak pokud nedělá nic, jaký má smysl takový nástroj vyrábět? Vy jste světlo, máte
osvícení, ale k čemu to světlo je, když jen někde visí a nikomu nedává světlo? Takže když dáváte světlo ostatním velmi nevinným
způsobem, velmi vzájemným způsobem - ne proto, že dáváme světlo, protože z toho chceme získat výhodu, nebo se chceme
předvádět nebo kvůli dalším nesmyslnostem.

Pak začne vykolejení. Lidé začnou říkat: "Já jsem to a ono." Ale s plným porozuměním, že jsme nástroje v rukou Božského a jen
se těšíme tím, že skrze nás proudí Božské a vše vypracovává, pak se necítíme unaveni, rozčileni, nemáme žádné potíže. Ale toto
se ve vás musí uskutečnit. Jste tak vyspělí, ale přesto se všichni musíte rozhodnout, že nyní pojedeme do Indie získat všechnu
radost z turné - ale na co? Ne proto, abychom si to nechali pro sebe, ale abychom to mohli sdílet s ostatními. Ta radost tu je
proto, abyste ji sdíleli s ostatními. Pokud a dokud se toto nenaučíte, vaše ego se bude vracet - znova a znova Také jste viděli, jak
se lidé kteří šířili Sahadža jógu, dostali do problémů s egem. Takže člověk musí být velmi opatrný. Čím více stoupáte ve své
božskosti, čím jste vyspělejší, tím opatrnější musíte být. Například na strom, pokud má jen listy, žádný hmyz nepřijde. Pokud má
květy, přiletí hmyz a květy se stanou plody. Ale pokud má ovoce, hmyz přiletí, aby je snědl. Takže když se stáváte ovocem, musíte
být velice opatrní, aby se do vás nedostal žádný hmyz. Právě naopak, vy máte teď schopnost zničit veškerý hmyz a to je to, řekla
bych, stav, do kterého máme všichni dospět. Takže když ničíte hmyz na jedné straně, těšíte lidi na druhé straně. Kolektivita je
samozřejmě a bezpochyby jediný způsob, jak se můžete vyčistit, ale ještě větší věc je chodit mezi lidi a zjistit, kde mohu šířit
Sahadža jógu, kam mohu jít, kde je nejbližší vesnice, kam jít, kde to mohu vypracovat. Když přemýšlíte o těchto věcech - čím více,
tím lépe - pak se začnete tímto směrem pohybovat.

Jakmile se začnete takto pohybovat, budete překvapeni, že Sahadža jóga vám bude připravovat cestu. Setkáte se s lidmi, které
chcete potkat, dostanete veškerou pomoc, kterou chcete, najednou zjistíte, že za vámi chodí lidé a ptají se: "Co pro tebe mohu
udělat?" Přijde k vám všechna pomoc tak, jak se budete rozšiřovat. Je to jako když roztáhnete svá křídla jako pták a vzlétnete.
Pokud se ale nebudete rozpínat, a budete si nechávat Sahadža jógu pro sebe, nebude to fungovat. Vím, že Mě velice milujete, a
vy víte, že vás velice miluji, ale nemyslíte, že by tuto lásku měli sdílet i ostatní? Ostatní by ji také měli mít. Když začneme bojovat,
také budeme bojovat s potížisty jako je můj bratr, syn mého bratra... Nechoďte blízko k "mému"... jděte od něj. "Moje" je
nejobtížnější věc. V mé rodině - víte, já se jich nedotýkám, protože jakmile se dostanete k "moje", sednou vám na hlavu nebo
možná budou sedět na hlavě sahadžajogínů nebo někomu - nic. Takže nechoďte k lidem - "toto je moje sestra toto je moje
snacha" - nic takového. Co musíte udělat je to, že musíte vidět za věci - čím více toho budete schopni, tím lepší to bude. Můžete
to vidět tak zřetelně, tak tvrdě jsme pracovali - shledávám, že v Maharáštře je to zbytečné. Jogínů v Maharáštře je málo, velmi
málo a ti, co tam jsou, nejsou tak dobří. Zatímco jogíni v Dillí, teď tady v Madrasu, v Bangalore, podívejte se, jací jsou tam milí
sahadžajogíni. Udělala jsem tam tolik práce. Takže ti, kteří jsou vám nejvíc nablízku, nemohou vždy vidět vaši mimořádnost.
Jako když jdete k velké hoře - pak nevidíte velkou horu. Musíte být daleko a pak ji vidíte. Stejně tak, když s někým chcete udělat
nějakou práci, pokuste se zařídit, abyste nebyli úzce spjati, nebo abyste s nimi neměli žádné vazby. Ne někdo známý. Je lepší



následovat takové lidi, oni budou udržovat vaši pozornost absolutně ostrou...

Lidé, se kterými se znáte, vám budou dělat potíže. Při šíření Sahadža jógy se vyskytuje mnoho problémů - je jich hodně - dříve jich
bylo ještě více, a pomalu ustupují. Přirozeně, je to lepší než za časů Tomáše, protože on musel před ostatními skrývat svá
pojednání. Věřil, že jednou přijde čas vzkříšení, a pak jeho pojednání budou zveřejněna. Představte si, před 48 lety, možná už je to
53 nebo 50 let - jeho texty byly objeveny. Nikdy před tím nebyly objeveny. Musel je skrývat. Nyní však není důvod, proč se
schovávat. Všichni musíme jít mezi lidi, vědět a odpouštět. Náš prostor je otevřený, víte, a každý může vstoupit, takže máme
různé typy lidí - když půjdete a seznámíte se, zjistíte, že je tu i spousta protichůdných názorů a dalších věcí, ale to nevadí. Vše
můžeme překonat, ale nejdůležitější je vaše iniciativa a musíme překonat naši vlastní letargii. Pak se budeme rozšiřovat.
Samozřejmě, že už máme spoustu sahadžajogínů, - v Rusku jich jsou už tisíce. Všude teď můžeme mít hodně lidí, a jsem si jistá,
že letos je dobrý rok, kdy se předpovídá, že Sahadža jóga se letos hodně rozroste. Takže toto je začátek, dnes začínáme. Jen
jsem vám chtěla říct, že vy máte sílu, máte šakti na dosah ruky. Říkali, že než jsem přijela, byla dost zima, řekla jsem: "Nedělejte
si starosti, dejte bandhan nebo cokoliv." Jen jsem přijela a jak je vidět, je to v pořádku, sedíte ve svých kurtách na spaní. Jinak
byste tu seděli navlečení a třásli byste se zimou. Tak to funguje. Ale musíte být velmi odevzdaní.

Nyní pro Súrju - Slunce a Čandru - Měsíc, pro všechny hvězdy a celý vesmír člověk musí udělat jen jedno - postarat se, aby se
Sahadža jóga dobře šířila, aby se dobře upevňovala a aby dosáhla svého cíle. Každý prvek to vypracovává. Vše pracuje - tato
Paramčaitanja kolem nás pracuje už tolik let. Není nyní nutné, abyste byli přesvědčeni o Mně. Nyní je nutné, abyste byli
přesvědčeni sami o sobě. O tom, že vy máte všechny síly. Opravdu - abych byla úplně upřímná, Já nedělám nic. Kdybych mohla
něco udělat - neměla bych to - udělala bych to sama. Musíte to ale udělat vy. - jste Mé kanály. Jste kanály Šakti. Ale dělejte to
milým způsobem, který je krásný a který dává velkou spokojenost. Jako včera ten hudebník - chtěl vás jen bavit. Chtěl si hrát. Jen
se tím těšil. Měli bychom to dělat stejně. Nemusím vám to říkat. Jsem si jistá, že v každé oblasti, ve které pracujete, s každým
člověkem, se kterým se setkáte, můžete začít mluvit o Sahadža józe a povědět jim o ní. Funguje to. Koná to. Navíc je všechna síla
za vámi, všechna síla všech božstev a vpředu je Sahadža jóga, a kupředu uhánějící Paramčaitanja: "Nyní přicházejí
sahadžajogíni, v pořádku, ať se nestihnou najíst", hotovo - ona vše organizuje. Vše je krásně uskutečněno. Podívejte se na to
zařizování - chci říct, že jsem si myslela, že je tu jen pár lidí a 20 sahadžajogínů v Madrasu, - dovedete to pochopit? Vše je
zařízeno. Jak to funguje, jak podává výsledky, je to pozoruhodné. Takže mějte v sebe víru, mějte víru se všemi těmi, co vám
pomáhají nebuďte nervózní a prostě postupujte dále, protože šakti je ve vašem nitru.

Máte sílu. Máte každý druh síly, o tom vás ujišťuji, máte každou sílu. Požádejte o ni a dostanete ji. Vše, o co požádáte, budete
mít. Ale neváhejte. Jak jsem už říkala, že vás snažně prosím, abyste seděli na trůnu - pak vám dám na hlavu korunu. Také řeknu:
"Nyní jsi králem." Ale vy stále utíkáte pryč a nevěříte Mi. Díváte se vystrašeně stranou: "Opravdu jsem král? Jak je to možné?"
Takto ne. Mějte v sebe víru. Jsem ráda, že jste všichni přišli. Děláme vše, co je možné, abyste tu měli pohodlí, a abychom vám
poskytli vše potřebné. Samozřejmě, že jste jen duše a snažíte se najít útěchu ve svém Duchu. Vím, že se opravdu přizpůsobujete.
Všichni jsou překvapeni, že vy, lidé ze Západu, kteří věří jen v materialismus, se dávají na Sahadža jógu. Jsou velice překvapeni.
Všichni jste velmi milí lidé, jste, myslím, velmi mimořádní lidé, když jste přišli do Sahadža jógy. Díky Boží milosti vy budete těmi,
kteří budou tvořit základy Sahadža jógy, jsem si jistá. A postavíte velkolepý dům Sahadža jógy. S vaší moudrostí, s vírou, šakti a s
láskou. Dnes budeme uctívat Šakti - je to velmi potřeba. Šakti, která zničila všechny ďábly, všechny rakšasy. Ona je tou, kterou
dnes budeme uctívat. - šakti vně i uvnitř nás. Je to vaše přání, které bude fungovat. Takže dnes budeme uctívat samotnou Šakti -
Mahakálí. Nechť vám Bůh žehná. Takže dnes nejdříve omyjeme chodidla a současně řekneme jednou Atharva Šíršu a pak
budeme - můžeme říct tisíc jmen, které s lehkostí dali dohromady lidé z Noidy. Můžete je zpívat. Takto budeme uctívat Šakti.



1992-0112, Meditace je radost (13 min)

View online.

19920212 - Meditace je radost Pokusme se přijít na to, jak se můžeme dostat dovnitř. Myslím, že jediný způsob je dosáhnout
bezmyšlenkového stavu, skrze kolektivní život a také skrze individuální meditaci. Kolektivní a také individuální meditaci. Zkuste
se dostat do stavu, kdy jste bez myšlenek. Zkuste dát pozornost na úroveň bezmyšlenkového vědomí. Tehdy začíná růst.
Protože to je přítomnost, ne minulost, ani budoucnost. Když se tedy zastavíte v bezmyšlenkovém vědomí, začnete vnímat to, co
je nad veškerou existencí. Například vidím tyto květiny, Měla bych vnímat to, jak se Mnou souvisí. Samozřejmě vidím jejich
překrásnou barvu, cítím vůni, přesto ale ihned vnímám i lásku, se kterou byly darovány. Okamžitě. Zaměřím se na jejich podstatu.
Tyto květiny nebyly darovány s úmyslem nějakého očekávání, jen jako projev lásky. Okamžitě tu lásku vidím a těším se jí. Tohle je
velmi důležitý bod. Že v bezmyšlenkovém vědomí okamžitě vnímáte projev lásky. Když například vidíte přírodu kolem sebe. Hned
cítíte - podívej na tu lásku Boha, jaký pro nás stvořil nádherný svět! Kolik nám toho dal! A pak ta hrozná soupeřivost prostě
ustane. Protože jen v přítomnosti se můžete radovat z toho, čeho jste dosáhli. Ani v minulosti, ani v budoucnosti. Řekněme, že si
koupíte takový kobereček. Chtěli jste ho koupit, měli jste s tím starosti, přemýšleli jste, jak na něj ušetřit, atd. A když jste ho
koupili, nedalo vám to žádnou radost. Tak si chcete koupit něco jiného. A takhle to pokračuje. Ale řekněme, že jste v přítomnosti.
Jako když Já tady právě teď s vámi sedím - všechny vás velmi dobře znám, vidím vás jako obraz. Dokonce i sklady vašich šatů,
jak sedíte, vše je jako obraz. A když se na to zaměřím, cítím jen, stejně jako u těchto květin, velmi abstraktní pocit radosti. Měli
bychom se tedy snažit žít v přítomnosti. Ani v budoucnosti, ani v minulosti. Dostávám spoustu dopisů plných zpovědí. Dopustil
jsem se toho, udělal jsem tamto. Nikdy to nečtu. Nikdy. Proč také? Neměli byste plýtvat energií na zpovídání se. Není dobré to
dělat. Nechci to vědět. Jenže oni vám to budou posílat, možná pro své uspokojení či co. Ale na tom nezáleží, tak je prostě spálím,
nebo jim řeknu, ať toho nechají. Zapomeňte tedy na minulost. Ale to neznamená zapomenout na to, co vás vyneslo na tuto
úroveň, co bylo vyživující - například vaši rodiče, různé jiné vztahy, vaše země, vaše výchova, cokoli. Musíte si pamatovat vše, co
vám dalo výživu. Nepřemýšlejte o tom, že vaše dětství bylo lepší, nebo mnohem horší, že vaše matka byla špatná... To je ta
psychologie, která učí, že vaše matka byla špatná, že proto jste takoví. Všechna vina padá na ni, chuděru, která vás porodila,
starala se o vás, ale oni budou obviňovat matku. Obviňte raději psychology než matku. Vnášejí vám do hlav absurdní názory.
Pojďte dovnitř, je tu spousta místa. Jen pojďte. Když tedy přemýšlíte o své minulosti, musíte k celé věci přistupovat spíše tak,
jako že vyhledáváte jakýsi poklad pro vlastní výživu. Ne se stále obviňovat - dělal jsem tohle, bral jsem drogy. Na tom nezáleží, o
co jde? Začnete řešit své problémy, spáchal jsem tohle všechno. Zapomeňte na to! Když jste byli ve vodě, v moři, dobrá, topili jste
se. Ale teď už jste v bezpečí, na břehu. K čemu je přemýšlet o tom, co se tam dělo? To je k ničemu! Ale ten, kdo vás z něj
zachránil, nebo ryba, která vás vytáhla, cokoli, to je to vyživující, na to je dobré myslet. Pak nebudete bázliví, rozpačití... Ale přímí!
Teď už jsem jiný! Když se z květu stane ovoce, už nepřemýšlí o květu. Stejně tak bychom ani my neměli přemýšlet o tom, co se s
námi v minulosti dělo špatně. Můžeme ale myslet na to, co bylo dobré, protože to nás vyživuje. Pokud jde o budoucnost, o té
bychom uvažovat měli. Ne však ve smyslu rozvádět své mentální projekce. Ale v meditaci - měli byste se zabývat tím, co je
budoucnost Sahadža jógy: „Jak mohu pomoci?“ „Jak se mohu úplně očistit a co mám pro to udělat?“ Například na začátku bylo
pro lidi ze Západu časné ranní vstávání velkým problémem. Vstát ráno, vykoupat se, meditovat, to je příliš. Něco jako trest. Nikdo
nás nenutí. Když nedokážete vstát, v pořádku. Někteří ale vstávat začali, vložili do toho úsilí. Nejdříve se večer museli
rozhodnout: „Zítra vstanu, ať se děje cokoli.“ Zkuste to. Proč ne? Vyzkoušejte, jestli to pomáhá. Také vidí, že ti, kteří vstávají a
meditují ráno, jsou jiní. Pak začnou také. Když jsem jednou byla v Kalkatě, byl tam jeden pán, velmi učený právník, kvalifikovaný v
účetnictví. Kdysi si otevřel továrnu, kterou mu vláda zabavila. Případ vyhrál. Stálo ho to spoustu peněz, aby ten případ vyhrál. Ale
stále nedostal žádné odškodnění a už je to deset let. Řekla jsem mu: „Jen od toho odvrať pozornost a vrať se ke své původní
profesi.“ Nyní je multimilionář. Už se netrápí tím malým odškodněním. Řekl: „Teď můžu klidně odškodnit stát já.“ Je spokojený.
Zeptala jsem se ho: „Jak jsi toho dosáhl?“ Řekl Mi, že poznal nějakého muže, který byl o dost mladší než on, nebyl nikdo, jen
obyčejný člověk. Byl velmi vznětlivý, choval se špatně ke své ženě, prováděl všemožné věci a nikdy nebyl doma, když bylo třeba.
Ještě k tomu byl agresivní i na lidi venku, dělal všem problémy. V Sahadža józe se naprosto změnil. Předtím nebyl úspěšný v
žádné práci, frustrovaně to vzdával, nijak se mu nedařilo, tak začal podnikat a zas se zadlužil, zas další frustrace. Pak přišel do
Sahadža jógy a rozvinul svou osobnost, pocit bezpečí. Velice zbohatnul. Zčistajasna, sám byl překvapen. A není připoutaný. Řekl:
„Matko, tohle bohatství, které jsem získal, je pro Sahadža jógu.“ Koupil veliký pozemek a chtěl tam provozovat sahaždajogínsku
školu. Byla jsem ohromena. Řekl: „Ne, vždyť kolik peněz potřebuji, pro sebe mám víc než dost.“ Začal to vypracovávat takto. A
když ho ten pan účetní viděl, také se změnil. Tolik ho překvapil jeho obličej: „Je to skutečně on?“ Tak moc se změnil - jako by
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vykvetl. Zeptala jsem se ho: „Co tě tak změnilo?“ Řekl: „Prostě jen vstávám brzy ráno k meditaci a také večer medituji. To mě
změnilo.“ Taková maličkost ho změnila. Ale když máte jít na pohovor, lidé vstanou ve čtyři, vstanou kdykoli. Ovšem když mají
meditovat, to ne. To berou jako jakýsi trest. Obzvlášť v Anglii je to snad nejhorší. Ale postupně už pochopili hodnotu toho, jak
vám pomáhá meditovat ráno a večer. Stačí jen pět minut ráno a deset minut večer. Není to o kázni. Nechceme nikoho do ničeho
nutit. V žádném případě. To ještě nikdy nikomu nepomohlo. Stejně tak ukázňování dětí atd. Našla jsem novou metodu, která vám
pomůže vést je k disciplíně lépe. Chystám se ji na nich teď vyzkoušet, uvidíme, jak to bude fungovat. Měli bychom tedy rozumět
zásadám Sahadža jógy. Jednou ze zásad Sahadža jógy je, že pokud máte růst, musíte meditovat. Meditace znamená být v tu
dobu ve stavu bez myšlenek, v ten moment - ani v budoucnosti, ani v minulosti. Tím se otevíráme prapůvodnímu zdroji,
Všepronikající síle, aby nás naplnila inspirací, krásnými nápady. Vlastně je to jako výživa, jakou strom dostává mízou. A můžete
cítit lásku Boha, cítit, že jsme nástroji této lásky. A jak tato láska může proudit skrze nás. Řekla jsem jim tedy, aby ráno
meditovali pět minut, nebo řekněme deset minut. Ale neměli byste si nařizovat alarm - dobře, pět minut. A jakmile zazvoní - ó,
hotovo. Tak ne, měli byste si to užívat. Někomu jsem řekla pět minut a oni seděli hodinu, užívali si to. Je to radost, vnitřní radost z
krásy vašeho pravého Já, vnitřní krásy vás samých. Pozorovat své vnitřní Já je překrásné.



1992-0220, Šrí Mahálakšmí púdža, 20/02/1992, (nekontrolováno), Brisbane, Austrálie
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Něco je špatně. Kdo dělal ty... Měli byste tam dát více bavlny, jinak to klouže. (hindi) Udělejte to s... Je lepší, aby to během púdže
dělala děvčata z Indie, znají všechny ty věci lépe. Řekly, že je nikdo nepožádal, tak jen vyčkávají. Myslí si, že by se neměly tlačit
dopředu, protože si myslí, že Indové moc mluví. Když mají přijít, měly by přijít. Ve včerejším filmu jste mohli vidět, že máme
tradici, že všechny ty věci známe, že? V této zemi to je, takže by vám to měli říct a vám by to nemělo vadit. Mají stejný strach jako
vy, že o nich někdo bude říkat, že mají ego. Nevím, jak cokoliv zařídit. Je celkem teplo. To je v pořádku. Naučím vás, jak to dělat,
ano? Nechť vám Bůh žehná. Přemýšlela jsem, že dnes uděláme púdžu k Mahálakšmí. Bylo by dobře, abychom pochopili, co to je
Višva Nirmala Dharma. Jak víte, Mahálakšmí princip je uložen uvnitř každého z vás, ve vašem středu. Jakmile máte po krk falše
a lidského pokrytectví, začnete hledat pravdu ve svém nitru. Tak se začne rodit nová kategorie lidí, kterým se říká hledači –
„sadhakas“. Velmi se od ostatních liší. Nestarají se o materiální zisk, ani o moc nebo postavení. Chtějí hledat pravdu. A to je vaše
kategorie. To je důvod, proč jste přišli do Sahadža jógy. Pochází to také z vašich předchozích životů. Pro mnoho lidí je to jejich
minulý život, který jim přinesl do jejich nitra toto hledání. Také blahobyt, kterým jste prošli, kterým jste se přesytili, je důvodem,
proč hledáte pravdu. Také existují lidé, například v Indii, pro které je hledání pravdy tradice, od útlého dětství slyší, že peníze
nejsou všechno, že moc není všechno, že je to vše faleš a že musíme hledat pravdu. Je to ve vás hluboce zakořeněno. Říká se
tomu dobré podmíněnosti, „su-sanskara“. Jestli je to jen něco jako móda... dostanete módu ... pojďme hledat pravdu, protože
všichni mluví o pravdě, pojďme z toho udělat módu, protože to dělají všichni. Pak to může být velmi nebezpečné, takoví lidé se
ztratí. Viděla jsem drogově závislé, kteří k nám přišli poprvé v Anglii. Byla jsem překvapená, že to byli opravdoví hledači. Nebrali
drogy, protože by to byla móda. Brali drogy, protože si mysleli, že když je budou brát, dostanou se do principu Mahálakšmí.
Velice inteligentní, vzdělaní, chytří lidé - stali se z nich hippies a začali brát drogy. Zjistila jsem, že jejich hledání bylo jen o tom,
aby našli pravdu. Neměli ale ani ponětí o tom, co je pravda. Takže jejich Mahálakšmí princip byl zrozen a začal se projevovat tak,
že lidé cítili, že „za tím vším musí být ještě něco.“ Tato kategorie lidí je po celém světě. Zejména v Rusku, což Mě překvapilo,
protože tam se o Bohu nemluví, nemluví se o náboženství. V porozumění Sahadža jógy jsou dokonce lepší než Indové.
Podmíněnosti každé země zabraňují pokrokům Sahadža jógy ve vás i mimo vás. Abychom pochopili Mahálakšmí princip,
musíme především vědět, že máme dva kanály, do kterých můžeme skočit. Jeden je nalevo a druhý napravo. A záleží na tom, v
jakém prostředí jste v tomto životě žili. Díky prostředí minulého života jste se dostali na správnou cestu, ale minulý život je nyní
překryt tímto životem. Prostředí, země, kam jste se narodili, vaši přátelé a rodiče, společnost, ve které žijete - to vše vás v mnoha
směrech ovládá a Mahálakšmí princip se nemůže projevit v plné síle, která by vsákla vše odlišné a posadila vás na trůn
sahadžajogína. Takže zjišťujete, že lidé - například včera tu bylo tolik lidí. Všichni to byli milí lidé, hledači po několik životů, kteří
sem přišli, ale nevíme, kolik z nich přijde do Sahadža jógy. Kolik z nich se v Sahadža józe usadí. Kolik z nich dosáhne vědomí bez
pochybností. Znova ten samý problém, začnou se dostávat do zvyků, které jsou tvořeny jejich levou stranou, nebo do ega, které
je tvořeno pravou stranou. Takže pro sahadžajogína je důležité udržovat svůj Mahálakšmí princip v pořádku - neustále musí
provádět introspekci, nedívat se na ostatní, ale provádět introspekci. „Co dělám? Jsem nalevo nebo napravo? Na kterou stranu
se pohybuji? Kterou stranu následuji? Jsem ve středu?“ Jak to posoudíte? Nejlepší je cítit vibrace, vnímejte své vibrace. Někdy
ale zajdete tak daleko nalevo nebo napravo, že prostě vibrace necítíte, váš Mahálakšmí princip nefunguje. Pak pokračujete. Je to
jako úplné vykolejení. Je to jako sráz, ze kterého padáte. Takže byste si měli dávat pozor na tyto podmíněnosti, které máte vy a
které mají ostatní - jak jsme získali tyto problémy, že jsme sklouzli ze střední cesty. Představte si vlak, jak jede po správné koleji a
najednou se začne pohybovat na jednu nebo druhou stranu. Jak to skončí? Zničením. Vy však máte způsob, kterým můžete toto
vykolejení zvrátit a dostat se zpět na střední cestu. Takže když se na sebe díváte velice odpoutaně jako svědek a dohlížíte na
sebe, ne na ostatní. I během Mých přednášek lidé začnou: „Ó, Matka teď tohle říká o tom a tom člověku.“ Ne, teď mluvím o tobě.
Takže si dávejte pozor, „Jsem ve středu nebo jdu nalevo či napravo?“ Především by ti, co jsou ve středu, neměli mít žádné fyzické
problémy. Měli by být schopni se úplně vyléčit. Nebo i ostatní, ale určitě by měli umět vyléčit sami sebe. Za druhé, člověk, který je
ve středu, je plný míru. Nikdy se nezlobí. Může svou zlost zahrát. Nikdy se ale do zlosti nebo žádných jiných emocí nezapojí. Jen
se dívá a může konat. Může zahrát, že má pocit zlosti, chtíče, lakoty, cokoliv - ale jen to hraje. Někdy je totiž důležité něco zahrát,
takže to může použít. Měli byste si ale být v prvé řadě jisti, že jste úplně odpoutaní. Takže nejdříve se musíte stát mistry hraní,
pak teprve můžete jako herci hrát. A proto se musíte stát svým Já. Když se stanete svým Já, pak jste mistrem a vidíte, kam jdete.
Rozdíl mezi sahadžajogínem a takovýmto kolísavým sahadžajogínem je v tom, že ten druhý je schopný jít doleva anebo doprava.
To nejsou upevnění sahadžajogíni, budou se takto pohybovat a nebudou mít žádné pokroky. Představte si letadlo, které se bude
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takto potácet - nikdy nevzlétne. Nikdo nebude schopen s tím letadlem vzlétnout, protože Bůh ví, že by spadlo. Takže jakoukoliv
techniku musíme nejdřív řádně zajistit, než s ní začneme pracovat. Abyste zajistili svůj Mahálakšmí princip, musíte se postarat o
to, aby vaše fyzické tělo bylo v pořádku, normální a bez problémů. Nemám na mysli ty moderní způsoby přístupu ke zdraví, ale
měli byste být zdraví a šťastní. Měli byste vnímat, že vaše tělo nemá žádné problémy. Když jste ale typ člověka, co si stěžuje na
bolesti tady a támhle, pak je s vámi něco v nepořádku. Toto je první kritérium na posouzení, zda jste ve středu. Vaše pozornost
by měla být více směřována k přírodě - jaká je příroda, jak kvete, jak pracuje. Pozornost by měla být na nebi, hvězdách a podobně.
Těšte se veškerým tvořením, které je kolem vás, jen se tím těšte. Je to potěšení, které je opravdu překvapivě hluboké. Když vidíte
něco krásného, scénu nebo něco - jdete na krásné místo, pak se do vás vlévá taková radost z vaší Sahasráry, to musíte také
zažít. Také musíte zažít bezmyšlenkové vědomí, to znamená, že se podíváte na něco krásného a najednou jste bez myšlenek.
Jen se začnete dívat a celá ta radost vás začne zalévat. Další věcí je, že byste neměli dělat rozdíl mezi náboženstvími. Neměli
byste odsuzovat žádné náboženství. Ale hloupé lidi, kteří o sobě tvrdí, že jsou zbožní, ty odsuzovat můžete, protože ti jsou hloupí.
Nenásledují vůbec princip náboženství. Nejsou to realizované duše, a proto dělají chybu. To je v pořádku. Například můžete
odsuzovat kostely, ale ne Krista, ne Bibli, to vůbec ne, nikdy. Takže když vidíte kořeny, kořeny jsou v pořádku, ale jak jsem už
řekla, lidé ze stromu duchovnosti utrhali květy a teď bojují. Nikdy byste neměli odsuzovat žádnou inkarnaci, náboženství nebo
proroka. Chci říct, nebudete odsuzovat. Není to o příkazu - nedělejte to, prostě to nebudete dělat. Automaticky k nim budete mít
úctu. Protože tak jste se narodili. Například když jste křesťan, budete respektovat hinduistické posvátné knihy. Když jste
hinduista, budete respektovat Korán islámu. Tak to musí být. Jestliže to tak není, pak vězte, že ještě nejste sahadžajogínem.
Neměla by tu být žádná zášť vůči žádnému náboženství. Doposud žádné náboženství neudělalo žádné zlo. Byli to lidé, kteří si ta
náboženství vyložili špatným způsobem, používali je pro peníze, pro získání moci, jsou to hlupáci. Pro ně je to jinak. Pro vás je ale
každé náboženství vaším vlastním náboženstvím. Nemůžeme být fundamentalisty. Nemůžeme bojovat za fundamentalismus.
Višva Nirmala Dharma, která je založena na principu Mahálakšmí, je esencí všech náboženství, je pravdou všech náboženství.
Hledáme s úsilím a zájmem, jaké jsou společné body ve všech těchto náboženstvích. Snažíme se neutralizovat body, které
společné nejsou, a zjistit naší činností a výzkumem, že něco není dobrá věc, ale není to náboženstvím, je to způsobeno
následovníky. Existuje tolik věcí, které můžete zjistit. Například v Bibli, když odstraníte Pavla, většinu očistíte. Kdyby tam nebyl
Pavel, většina křesťanství by se vyčistila, protože on začal se zpovědí, to on začal celý ten nesmysl. Začal vyvolávat u lidí pocit
viny. Začal s ženami jednat, jako by byly ničím. To vše udělal pan Pavel. Nemá žádné právo v Bibli být, protože on Krista nikdy
nepoznal. Byl to epileptik, viděl nějaký kříž... Nevím, do jaké míry je to pravda. Ale řekl, že viděl kříž. No a? To, že vidíte kříž,
neznamená, že jste se stali křížem. Chtěl naskočit na úspěšnou platformu. Vytvořila se pěkná platforma, ano - pro tebe. On má
moc a chce mít moc, takže naskočí na platformu a zorganizuje křesťanství. To je celé jeho tajemství. Nikde v Bibli není řečeno,
Kristus nikdy neřekl, že máte zorganizovat křesťanství, nikdy ani neřekl, že máte chodit ke zpovědi a cítit se provinile. Pořád
mluvil o odpuštění. V krátkém čase nám předal pravdu. Jakmile to ale někdo chce interpretovat, pak to bude špatně. Takže
dalším rysem sahadža- jogína je, že nemusí vysvětlovat nic z toho, co řeknu. Přesně ví, co říkám. Když začnou vysvětlovat, je s
nimi něco v nepořádku. Jejich mozky nejsou v pořádku, nejsou normální. Nemůžete Mě vysvětlovat. Vše, co říkám, říkám v
jednoduché angličtině. Nepoužívám žádný jazyk Shakespeara a podobně. Upravila jsem svou standardní angličtinu na normální
běžný jazyk lidí, a když jej začnete vysvětlovat, znamená to, že je s vámi něco opravdu v nepořádku. Není co vysvětlovat. Říkám
věci přímo, není potřeba nic vysvětlovat. Toto je velmi důležitá věc. Mnoho sahadžajogínů, kteří jsou polovičatí, Mě začne
vysvětlovat, protože si myslí, že mají mozky, aby vysvětlovali. Vaše mozky nemají takový kalibr, aby Mě mohly vysvětlovat.
Neexistuje žádný výklad. Vše, co jsem řekla, jsem řekla, není potřeba nic vysvětlovat. Je to jedna z věcí, která ukazuje, že nejste
ve středu. Buď jste posedlí, nebo jste se stali egoisty. Takže zaprvé, abyste se drželi svého středu, abyste byli upevněnými
sahažajogíny, především byste neměli nic z toho, co říkám, interpretovat. Jestli si myslíte, že jsem to myslela nějak jinak, můžete
Mi napsat. Ale neinterpretujte Mě a nezačínejte nějakou velkou organizaci proti Sahadža józe. Toto je největší chyba, kterou lidé
dělají. Mnoha lidem jsem řekla, že o Sahadža józe nemají dělat přednášky. Protože jakmile začnou přednášet, tak někdy vykolejí.
Buď se dostanou do ega anebo říkají věci, které si vymysleli - věci, které jsem nikdy neřekla, a věci, které se říkat nemají. Takže
pokud a dokud nejste upevněný sahadžajogín, myslím, že byste o Sahadža józe mluvit neměli. Nejlepší je dávat realizaci. Ačkoliv
jste ještě polovičatí, realizaci dávat můžete. To rozhodně ano. Ti, kteří dostanou realizaci, zůstanou sahadžajogíny. Viděla jsem
lidi, kteří dávají ostatním realizaci, ale sami jsou ztracené případy. Zatímco ti, kteří od nich realizaci dostanou, jsou dokonalí. Ten,
kdo vám dal realizaci, není váš guru, to rozhodně ne. Není to váš guru a nemusíte k němu cítit žádnou bázeň, nebo mít pocit
závazku k někomu, kdo vám dal realizaci. Když to tak budete cítit, pak ego toho člověka neodejde. A vy budete mít podmíněnosti.
Vždycky při něm budete stát, i když udělá něco špatného. Ačkoliv to vůbec není sahadžajogín, budete při něm stát. S ním také
budete vedeni směrem, kterým se dal on. V Mahálakšmí principu musí být člověk absolutně opatrný, aby viděl, kam kráčí. Pak



začne skupinový systém, tím stejným způsobem. Existuje velké bratrstvo bhútů, to vám musím říct. Když jdete nalevo, všichni
zleva se k vám připojí. Když jdete napravo, všichni zprava se k vám připojí. Pak budou soupeřit mezi sebou a vypadnou ven. Pro
sahadžajogíny, kteří věří v odplatu, ve vytváření skupinek - měli by vědět, že vykolejili. Možná jsou velmi inteligentní, možná si
mysleli, že to zvládnou. Žádná inteligence, nikdo z nich ale nepřevyšuje Božskou inteligenci. Když se začnete pohybovat směrem
pryč od Mahálakšmí, začnete být jako obyčejný člověk, řekla bych, že ještě horší než obyčejný člověk. Pak vás popadnou
negativní síly, které nás obklopují. Tak jako popadnou ostatní, popadnou i vás. Existují podmíněnosti, o kterých bychom měli
vědět, jestli je máme. Například člověk ze Západu musí vidět západní podmíněnosti velice zřetelně. Co je to za podmíněnosti?
Protože jsme hledači pravdy, nepatříme k žádné zemi. Patříme vesmíru, Višva Nirmala Dharmě. Nepatříme k Austrálii, nepatříme
k Brisbane. Vidíme, že tato sounáležitost se zmenšuje a stává se tak ubohou, že nakonec to bude o tom, že patříme k této ulici a
pak k tomuto pokoji a pak k této toaletě. Stahuje to tak dolů, úplně dolů. Zatímco toto je Višva Nirmala Dharma. To znamená
univerzální náboženství, my patříme vesmíru. Jsme nedílnou součástí celku. Nepatříme jen k jednomu místu nebo oblasti. To
nemůžeme. Vstoupili jsme do věčného života. Vstoupili jsme do nekonečna. Takže patříme tomuto vesmíru. Jakmile si jednou
uvědomíte, že patříme vesmíru, měli byste také vědět, jaké podmíněnosti se na nás pořád lepí z této země, z této kultury, z tohoto
místa, z této rodiny, z této domácnosti. Jsme jako malý lotos, který se vynořil z bláta. Pomalounku odhazuje všechno bahno,
které se na něj lepí a nakonec vyjde ven jako úplně čistý květ. Z bahna se dostane do vody, očistí se a vyjde na povrch jako
nádherný květ, absolutně voňavý, a pak šíří vůni vůkol, takže dokonce i bahno získá vůni. To je vaše práce. Tím se musíte stát.
Nejste hledačem pravdy sami pro sebe, ale pro celý svět. Protože patříte k Višva Nirmala Dharmě. Tento Mahálakšmí princip
není jen pro vás, existuje tu pro celý svět. Musíte jej předat celému světu. Takže nyní jste tady, abyste vytvořili novou rasu, nový
druh společnosti, která je osvícená, která stojí na pravdě a lásce. Samozřejmě musíme chápat, že tu musí existovat soucit.
Podívejte se na to dítě, můj Bože! To je další podmíněnost místních dětí. Musí něco udělat, aby si ublížily. Je to velmi běžné.
Pořád dělají věci, kterými si ubližují. Nemohou tiše sedět. Je to velmi překvapivé. V Indii děti umí sedět klidně tři čtyři hodiny, tak
dlouho, jak trvá púdža. Děti tady, nevím, najdu však pro to řešení. Prostě neumí tiše sedět. V Americe děti trpí hyperaktivitou, je to
nemoc, dnes je to nemoc. Nevědí, co si s hyperaktivními dětmi počít. Jsou hyperaktivní. Myslím, že budu schopná pro to najít
řešení. Co se vás týče, vy sami jste svým řešením. Můžete se pozorovat. Chcete být duchovně velmi dobře vybavení lidé. Abyste
toto vybavení získali, musíte se pozorovat, kde jste, co děláte? Jaký je váš životní styl? Upevněné sahadžajogíny a jogínky znají
lidé po celém světě. Jsou upevnění. Nic je nezastraší. Vy také můžete poznat sami sebe. Není to tak, že to nejde. Vy všichni
můžete sami sebe velice dobře poznat, protože jste velmi citliví a vaše centra osvítil Mahálakšmí princip. Kundaliní rozhodně váš
Mahálakšmí princip osvítila. Vždy dokážete rozeznat, kde jste, jaké jsou vaše čakry, kde a jaké je napadení. Místo abyste se tomu
vyhýbali, prostě to vypracujete - jaký je problém? Kde je problém? Jakmile to jednou vypracujete, budete překvapeni, že jakmile
bude vaše přání obráceno do nitra, samotná Kundaliní bude pospíchat, aby vaše čakry vyčistila. Jak jsem vám říkala - neznáte
své síly. Je jen jedna věc, kterou musíte udělat, je mít přání. Musíte si přát - nechť jsou mé vibrace v pořádku, nechť jsou mé čakry
vyčištěny. Ať jsem ve středu, v rovnováze. Musíte si to jen přát. Je to tak jednoduchá věc, něco si přát. Ale ani to nemůžeme
udělat. Naše přání jsou jiná. Ne taková, jaká mají být. Prostě si musíte přát - kéž jsem čistým sahadžajogínem, kéž jsem
upevněným sahadžajogínem. Jsou průměrní lidé, kteří se upevněnými nikdy nemohou stát. O nich nemluvím. Ale tolik z vás
může dosáhnout v Sahadža józe takové výše. Jejich přání ale ještě nejsou naplno projevena. Existuje ještě brzdící efekt tolika
věcí, o kterých jsem vám říkala. Takže řekněme, že máte chytit letadlo, tak si nesednete někde na cestu a nezůstanete venku.
Stejně tak, když má stoupat vaše Kundaliní, vidíte vše, co se děje. Ale hleďte na to nezúčastněně, protože vy musíte dosáhnout
svého cíle, který je skrze váš Mahálakšmí princip. Princip, který je velmi odpoutaný. Je to vyživující princip v našem nitru, který
vyživuje naše centra, který vyživuje náš charakter. Vyživuje naše náboženství, kterým je Višva Nirmala Dharma. Vyživuje vše.
Vyživuje náš mozek, náš intelekt, vše vyživuje princip Mahálakšmí a především dává rovnováhu. Vyrovnává vás. Když něco
přeháníte, ťukne do vás. Když neděláte nic, znova zapracuje tak, abyste byli v rovnováze. Takže toto je faktor, který vás provází.
Tento Mahálakšmí princip, který vše vypracovává, můžeme říci, který vyrovnává, dává harmonii a moudrost. Jak začne zářit
světlo principu Mahálakšmí, začne ve vás svítat moudrost. Největší ze všeho je ale láska. Láska k Bohu, láska k pravdě a díky
této lásce vzkvétáte. Prostě jen jste. Zeptala jsem se: „Proč je jich tu tolik?“ Řekli, že přišli na púdžu. To je znamení, že jste
velkými sahadžajogíny, že jste přišli na púdžu, že rozumíte významu púdži, že púdžu potřebujete, že se púdžou těšíte, protože
vás vyživuje. Je to velice dobrá věc, protože to ukazuje, že tam opravdu jste. Že rozumíte významu správných věcí, že to chcete
dělat za každou cenu. Všechna tato přání jsou významná, protože ukazují, že jste v Mahálakšmí principu a že se v něm chcete
udržet. Řekla bych, že existuje jednoduchá rada, jak to udělat, prostě buďte na Mé Kundaliní. Jestli to dokážete, prostě jen buďte
v Mé Kundaliní - na Mé Kundaliní, jen tam mějte pozornost. To dokážete, každý z vás. Když přijde jakýkoliv problém, vložte
pozornost na Mou Kundaliní a budete v pořádku. Dostanete se do bezmyšlenkového stavu, protože tu nebude žádná myšlenka.



Toto je nejlepší způsob, jak vyřešit všechny problémy jen tím, že vložíte pozornost na Moji Kundaliní a tím se vaše ego úplně
rozpustí. Protože budete vědět, že vše dělá Matka a že vy neděláte nic - tak proč bych měl být na něco pyšný? Rozpustí se i
podmíněnosti, protože Moje Kundaliní je úplně čistá. Není k nikomu připoutána. Není připoutána dokonce ani k Sahadža józe.
Není připoutána k nikomu. Její práce a povinnost je vše vyživovat. Když může vyživovat, jen dobře. Když nevyživuje, taky dobře.
Záleží na tom, co chcete. Když chcete výživu - dobře, Kundaliní je tam, Mahálakšmí princip je tam. Bude vás vyživovat. Ale
jestliže nechcete, nikdo vás nebude nijak nutit. Nikdo na vás nebude skákat a vyvíjet nějaký strašlivý nátlak. Nic takového. Je to
jako řeka Ganga, která plyne. Když chcete, můžete si naplnit džbány. Když nechcete, Ona do vašich džbánů nepoteče. Nepřijde k
vám domů a nezačne se vlévat do vašich džbánů. Musí existovat přání ji získat a tomuto přání se říká bhakti. Bhakti je přání a
zanícení pro získání radosti bhakti. Je to tak nádherná věc. Přeji si, abych mohla k někomu dělat bhakti, ale nemohu. Protože vás
vidím, že když jste v bhakti, úplně se v ní ztrácíte. Tolik radosti máte, je to tak radostná věc. Pak nepřemýšlíte, prostě se jen těšíte
bhakti. Toto je ten vytoužený, nejvyšší stav, ve kterém jste zajedno s Božským a plavete v oceánu radosti. Takže tento
Mahálakšmí princip je třeba uchovávat, hlídat a zkoumat. Existuje tolik požehnání Mahálakšmí, že vám je ani všechny nemohu
říct, v jedné přednášce. Musela bych na to mít přednášek deset. Vy sami ale víte, jaká jsou požehnání tohoto Mahálakšmí
principu. Nejvýznamnější je stav sebenaplnění, kdy jste úplně naplněni svým Já. Nechcete se ničeho zmocnit, za ničím se
pachtit, jste úplně spokojení. Nechcete žádnou slávu, žádný komfort, nic. Máte pohodlí ve svém Duchu. To je nejvýznamnější
požehnání Mahálakšmí principu. Když to tak je, proč se tedy nestaráme o svůj Mahálakšmí princip a na zbytek nezapomeneme?
Poslední věc - když vstoupí do vašeho mozku, pak se Viráta projeví a stanete se kolektivními, absolutně kolektivními. Je to tak
nádherné, být kolektivní. Jedna dívka odjela na Sicílii a jedla sama v restauraci. Podívala se na jinou dívku a ta její pohled
opětovala. Tato dívka vstala a přišla k té druhé - neměly žádné odznaky. Řekly si: „Byla jsi u Šrí Mátadží?“ - „Ano.“ - „Opravdu?“ -
„Ano.“ „Jsme sahadžajogínky.“ - „Ano.“ A s takovou radostí se objaly. V takovém odlehlém místě někde na Sicílii, v nějaké
restauraci - představte si! Úplně se ztratily. Ten pocit jednoty, bratrství a přátelství je tak skvělý a radostný. Nezáleží vám na tom,
z jaké jste země, odkud jste přišli, jakou barvu má vaše kůže, nebo jaké jste následovali náboženství, nebo kdo jsou vaši rodiče.
Je to taková radost, setkávat se s lidmi. Toto přátelství, tato radost pochází z toho samého principu Mahálakšmí, když osvítí vaši
Sahasráru. V Sahasráře získáte vědomí celku a to vědomí celku je tak významné. Lidé mluví o individualismu, ale to je proti
principu celku. Ti, co neznají celek, mluví o individualismu. Tento individualismus v nás vypracoval tolik nebezpečí, nyní si
musíme uvědomit, že jsme zajedno s celkem. Ano, jsme individuality, co se týče odlišných obličejů, máme odlišné šaty, bydlení,
vztahy, ale patříme k celku. Toto vnímání Viráty, že jsme nedílnou součástí celku, vám dává naprostý mír a ochranu, nikdy
nemáte pocit, že se vám něco stane - nikdy. Mohou nastat nějaké nehody, ano, mohou nastat, ale nic se vám nestane. Já jsem
sahadžajogín. Tolik lidí takto získalo, tím, že dovolili, aby se o ně Mahálakšmí princip bezvýhradně staral. Odevzdání se principu
Mahálakšmí znamená, že se zřeknete svého ega a svých podmíněností. Vzdáte se obou. Jen se odevzdejte svému Mahálakšmí
principu. Proto je Mahálakšmí tak důležitá. Nechť vám Bůh všem žehná.
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Velikonoční púdža Dnes je významný den, kdy bychom se všichni měli radovat a těšit se ze vzkříšení Krista. Kristovo vzkříšení se
odehrálo proto, aby pro náš vzestup otevřelo Ádžňa čakru. Je to totiž velmi subtilní centrum, jak víte, velmi komplikované.
Představami, myšlenkami, které lidé měli ze svých podmíněností a ze svého ega, si natolik ucpali Ádžňa čakru, že by bylo
nemožné, aby tudy Kundaliní prošla. A tak se odehrálo celé to drama vzkříšení. A protože Kristus nebyl ničím jiným než
Čaitanjou, byl vzkříšen z takzvané smrti. Smrtí Krista, a to musíme pochopit, jsme dosáhli svého vzkříšení. Dosáhli jsme
vzkříšení. Také vše, co mělo zůstat minulostí, zemřelo. Už je s tím konec. Takže ta kajícnost, kterou máme, i naše podmíněnosti
jsou mrtvé. Přesto je velmi překvapující, že v křesťanských národech ego neustoupilo tak, jak by mělo. Snad proto, že Kristus
nikdy nebyl uctíván správným způsobem. Ego na Západě bylo tak absolutně dominantní, že nikdo nedokázal vidět, čeho se
dopouštějí a kam až zašli. Zbytečně se kají za něco, co není podstatné. Kajícnost nám ale byla dána na naše ego. Někdy je
opravdu šokující vybavit si, jak křesťanské národy podnikaly invaze do jiných zemí a úplně je vyhladily, vyřídily je, zničily, jednu
rasu za druhou. Hlásili se ke křesťanství, následovníci Krista, s Biblemi v rukou… Umíte si to představit? Tak ohavné věci dělali
tito takzvaní křesťané ve jménu Krista. Musíme přijít na to, proč je tohle ego v západních zemích tak rozbujelé, v zemích, kde
následují křesťanství. Křesťané, ať už kdekoli, jsou extrémně agresivní, extrémně násilní a myslí si, že jim patří svět. Dokonce i
Hitler vyznával katolickou víru. Jako by je ta Kristova vznešená oběť vůbec ničemu nenaučila. Jako by se jim to všechno
vymazalo z hlavy. Jako by to pro ně nemělo žádný význam, jako by jim to nic neříkalo, stali se z nich takoví agresoři! A nejen to.
Oni měli pocit, že mají právo vládnout celému světu, kdekoli rabovat, kohokoli zničit. Proč? Protože byli křesťané. Jaký je to ale
kontrast k životu Krista, který povstal z takzvané smrti. To ego tam dosud zůstalo, a nejen to, ono se nafouklo, nafouklo se do
takových rozměrů, že dnes vidíte, že křesťané ztratili smysl pro marjády, úplně. Jak se chová křesťanská církev, je otřesné!
Nezůstala v nich ani špetka morálky. Nemají žádnou úctu k zákonům, žádnou úctu k Bohu, nemají žádnou úctu ani k cudnosti,
která byla stěžejním atributem Krista, Kristova hlavní guna. Šokovalo Mě to už jako malé dítě, to, co jsem viděla. Narodila jsem se
v křesťanské rodině. A zjistila jsem, že křesťané v Indii jsou ti nejdogmatičtější, nejpanovačnější lidé. Nechápala jsem, že berou
Krista jako samozřejmost a proč v Jeho jménu ovládají druhé. V té době nám bohužel vládli Britové. Britové to celé ještě postavili
tak, že Indové uvěřili, že se Kristus narodil v Anglii. Oblékali se jako Angličané, říkali si sáhibové, chovali se velmi arogantně.
Mívali místa ve vládě, šli vládě na ruku, neprojevovali Indům žádnou loajálnost. Dokonce, když Mého otce uvěznili, vyhodili nás z
křesťanské komunity, vyhodili Mě ze školy, když Mi bylo pouhých šest, sedm let. Kvůli tomu, že Můj otec byl členem Národního
shromáždění. Mám tedy za to, že z tohoto úhlu křesťanství dosud ještě nikdo nebyl schopen vidět. Vidět, že všechny křesťanské
národy byly extrémně kruté, extrémně panovačné a dnes jsou u kormidla v politice. Dnes toto subtilní ego, které bývalo výsadou
některých monarchů, začalo být v demokratických zemích běžné i u všech řadových lidí. A vidíme, že všechny tyto země jsou
naprosto destruktivní. A nerozmohlo se to jen v Evropě, i Američané jsou extrémně dominantní, extrémně egoističtí, až do takové
míry, že jsou z nich idioti. Vezměte si, že následují Krista, který byl ztělesněná moudrost, zdroj moudrosti. A Jeho žáci by měli být
takoví hlupáci a idioti? Jak si to vysvětlit? Proč je tomu tak? Musíme se tedy podívat do historie křesťanského náboženství. Jak
víte, byl tam Petr. Petr byl velký egoista. Jednou mu Kristus řekl: „Ty jsi Satan!“ Řekl to zcela jasně. A také řekl: „Ty Mě zapřeš,
třikrát.“ A pak přišel Pavel, který si uvědomil, že to je skvělá příležitost ovládnout někoho, kdo je slaboch, ďábel, kdo je jistým
způsobem antikrist. A tak našel Petra. Svým byrokratickým umem si ho podmanil, zpracoval, vzal si ho pod svá křídla a řekl mu:
„Přidáš-li se ke mně, učiním tě tou nejdůležitější osobou.“ A pak řekl všem ostatním učedníkům: „Nejste nijak zvlášť učení, ale já
jsem velmi vzdělaný člověk, vím co napsat a co nenapsat, neměli bychom zaznamenat všechno, co jste napsali, měli bychom to
upravit.“ A tak tento proradný Pavel redigoval Bibli. Pozměnil Bibli. Celé Kristovo dílo se tak dostalo do rukou tohoto ďábla. Začal
ji předělávat. Když čtete jeho úpravy, překvapí vás, jak je to plné ega. Jeho pojetí je plné ega, ať psal o čemkoli, naprosto. On také
mnohé věci, které tam měly být, vypustil. Jsem si jistá, že Kristus se určitě zmínil o Kundaliní. A on tam o tom nenechal ani slovo.
Vypustil to. Ačkoli je třeba znovu se narodit a Kristus o tomto všem hovořil. A trval na tom i Matouš. On však s Matoušem vedl
boj, nedokázal přijmout neposkvrněné početí. Neměl ponětí o pravdě, o realitě, ani o zázracích spojených s Bohem. Takže to
zavrhl, Matouš se však dál držel svého evangelia. Jan ale utekl. Založil svůj vlastní směr, zvaný gnosticismus. Ostatní učedníci,
mezi nimi Tomáš, odešli. Tak opravil Lukášovo evangelium i Matoušovo evangelium, ve kterých s velkým úsilím dokázali
zachovat pár původních částí. Tenhle ďábel tedy pronikl na scénu tak velkého náboženství, jakým je křesťanství. Celé se to
obrátilo úplně naruby. A proto v Bibli, na níž se teď odvolávají jako na hlavní autoritu, najdete takové výroky, že lidé začali být
extrémně domýšliví. Předně hlásají, že jestliže… jestliže se stanete, členy církve, budete vyvolení. Nejdříve se ale postaral o to,
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aby bylo napsáno, že Petr založí církev a bude k ní mít klíč, že prý to řekl Kristus. Že ho postavil na skálu, aby na ní založil církev.
Nemožné! Představte si Mne na Kristově místě. Požádala bych snad o něco takového toho nejzkaženějšího? Jmenovala bych
snad jen jednoho člověka, aby se o to celé staral? Tato část Bible je vyslovené rouhání, a proto, jakmile to tam dal, Petr se dostal
do ega a začal si o sobě moc myslet. Celé to byla vyložená manipulace a ovládání. Všechno to způsobil jeho byrokratický mozek,
ale Petr mu nahrával, protože to byl velmi slabý učedník Krista. Jak víte, i v Sahadža józe máme opravdu dvanáct druhů
sahadžajogínů. Někteří jsou velmi slabí. Jsou slabí, protože mají příliš ega. S nikým nevydrží, křičí na lidi, znepokojují ostatní, jsou
domýšliví, jsou stále agresivní, nedokážou být kolektivní, nikdy neprojeví druhým žádnou lásku. To je tedy jeden typ
sahadžajogínů, a ti se jeden po druhém vybarvují. Někteří z nich se ale poučili, porozuměli, že takhle je to špatně, že takoví být
nesmí. Kristus měl stěží tři a půl roku na to, aby na tomhle všem pracoval. Jak ale mohl vědět, že jeden z těch dvanácti bude
takový zloduch? I když, samozřejmě, další z nich ho zase nechal zatknout… Ale že ten Petr bude až tak otřesný případ, že kvůli
své vlastní slávě, svým vlastním zájmům, vloží do Bible taková slova, aby získal velkou autoritu… Za Mohameda Sáhiba se stalo
to samé. Předně, Mohamed Sáhib řekl, že přijde doba vzkříšení. To znamená, že hovořil o budoucnosti. Jak by tedy bylo možné,
aby On byl posledním (prorokem)? Kdyby byl poslední, jak by pak mohlo přijít vzkříšení? Ale Pečeť Proroka neznamená, že teď už
je to zapečetěné a nemůže přijít žádný další prorok. Znamená to - Pečeť znamená něco jako značka, dá se říct, a On byl
Prapůvodní Mistr, proto o sobě říkal: „Já jsem pečeť.“ Neřekl: „Zapečetil jsem,“ pokřivení lidé však využijí slovíčkaření a začnou je
používat ke svým vlastním záměrům, protože jsou velmi sebestřední. Další druh sahadžajogínů je tedy extrémně sebestředný.
Někteří jsou dosti sebestřední v tom smyslu, že si hledí své vlastní ženy, svých dětí, svého domu a podobně. Je pro ně velice
důležité zaměstnávat se svými dětmi. Nevěřili byste - někteří, kteří přijeli do Bombeje se svými dětmi, nepřijeli na púdžu do Dillí.
Co je tohle za sahadžajogíny? Existuje tedy takový druh sahadžajogínů, kteří se více starají o své děti než o Sahadža jógu, více o
sebe prosazení, o své rodiny, své domovy. Obzvlášť v tom vynikají některé ženy. Snaží se dostat své muže z ášramů, snaží se
nacházet výmluvy, jak se vyhnout kolektivu. Jste neustále souzeni. Vy sami sebe také suďte, poctivě. Neuvažujte o ostatních,
když to teď říkám, ale vztáhněte to na sebe. Musíte si uvědomit, že Kristus byl ukřižován. A kdo tehdy ukřižovával? Oni nebyli
ukřižováni židy. To je mylná představa. Jak by židé, kteří byli všichni něco jako otroci, mohli ukřižovat Krista? To Římská říše Ho
tehdy chtěla ukřižovat, protože měli pocit, že začíná získávat velkou moc. (Posaďte se, prosím.) A když usilovali o Jeho
ukřižování, ani je nenapadlo, že dávají ukřižovat Krista proto, že by si to přáli židé. Svalili na ně vinu, jen proto, aby z toho nebyli
obviněni vládnoucí panovníci. To vládci mohou kdykoli udělat něco takového, nechat kohokoli ukřižovat a svést to na kdekoho. A
křesťané, ti první křesťané byli převážně židé. Kristus sám byl žid. Říkat tedy, že židé ukřižovali Krista, jak by to asi bylo možné?
Obvinili z toho tedy židy. A křesťané si pak mysleli, že mají plné právo židy nenávidět za to, že ukřižovali Krista. To je další věc, se
kterou přišel ten Pavel, protože nechtěl, aby jakákoli vina padla na římskou vládu. Takže Pilát si umyl ruce a… Umyl si nad tím
ruce, to je velmi symbolické, umyl si ruce, jako že to nedělal ze své funkce, ale na popud židů. Sehráli takové divadlo. Od té doby v
sobě všichni křesťané začali chovat nenávist k židům a obviňovat je z ukřižování Krista. Chci říci, jen si představte! Stalo se to
před dvěma tisíci lety. Před tisíciletími někdo někoho ukřižoval a je za to nenáviděn. Tím pádem by tedy měla být nenáviděna
celá bílá rasa. Po celé generace. Jestliže tohle je kritérium. Protože oni neukřižovali jen jednoho člověka, ukřižovali milióny a
milióny lidí. Budeme za to vinit jejich děti a děti jejich dětí? Tohle je tedy třetí typ sahadžajogínů, které máme, kteří neustále svádí
vinu na ostatní, ale nikdy ne na sebe. Takoví lidé, když začnou obviňovat druhé, se nikdy nemohou zlepšit. Měli by dělat
introspekci. V západních zemích ale introspekce velmi chybí, kromě Ruska. Protože bez introspekce z toho není cesta ven. Nikde
se ale nepíše, že máte dělat introspekci. Jen když jdete do kostela a vyzpovídáte se nějakému hluchoněmému knězi, jste
zachráněni. Takže introspekci nikdo nedělá. Zkusme se na to podívat sami u sebe: „Dělám introspekci, nebo ne?“ Nebo jsem ten
typ člověka, sahadžajogína, který není až tak moc sebestředný, ale všechno vidí po svém a trpí samochválou, který nechce přijít
na to, co je s ním špatně. A teď čtvrtý typ, kterého je velmi zajímavé sledovat, který uctívá Mátadží doma, ale nemůže přijít do
kolektivu, prostě nemůže, protože je to trošku daleko. Ale mají-li se jet setkat se synem, pojedou míle a míle. Když mají udělat
něco pro svou rodinu, udělají to. A nejen to. Řekněme, když se to týká jejich podnikání, to cestovat budou. V Sahadža józe nikoho
nežádáme, aby se vzdal své práce, svého života, životního stylu, nic takového. Ale je třeba vidět své priority. Jsou velmi
zaneprázdněni svou prací, vyděláváním, vším co dělají. Jen se honí, aby si udělali jméno, těžce pracují, pracují jako umělci,
možná dělají nějakou tvůrčí práci, jsou velmi zaneprázdnění, nemají žádný čas pro sebe, žádný čas na Boha. Tento typ lidí také
tvrdí: „Ó, my Matku uctíváme. Než začneme se svou tvůrčí prací, pokloníme se Matce, necháváme si od Ní pomáhat, chceme
veškerou Její ochranu pro svou práci, svou kreativitu.“ A stále jsou i sahadžajogíni, kteří si dosud myslí, že peníze jsou velmi
důležité. Stále si to myslí. Nejsou! V Sahadža józe k nám peníze přijdou, kdykoli chceme. Někteří řeknou: „Začal jsem podnikat,
protože 0,001% chci dát na Sahadža jógu.“ A když se ptáte, proč to dává: „Je to všechno Tvoje, Matko!“ Těch 0,001%. „Je to
všechno Tvoje! Vždyť my neděláme nic. Všechno je Tvoje.“ Takový postoj zastáváte, když peníze považujete za velmi důležité.



Peníze jsou velmi důležité pro lidi, kteří za tím vším nedokážou vidět Boha. Kteří nedokážou vidět subtilnější přínos peněz.
Úzkostlivě přepočítávají každý haléř, nechtějí, aby své těžce vydělané peníze prohýřili za svoji duchovnost. Máme lidi, kteří si
nekoupí ani knihu o Sahadža józe. Nekoupí si nahrávku, oni si ji okopírují. Šetří, víte? Šetří libry. Nebo dolary. Nekoupí si to, co je
potřeba, nekoupí si fotografii, oni požádají někoho, aby jim ji udělal, aby také měli. Není to tak, že utrácet je nutné. Ale jde o ten
postoj mysli. Když ušetříte nějaké peníze, je to dobré. Když ušetříte nějaký čas, velmi dobré. Ale ten čas, který jste vyšetřili, je čas
na Sahadža jógu, a tomu málokdo rozumí. Když čtete o jakémkoli… Četla jsem o buddhismu a byla jsem překvapena, kolik je tam
zákazů… Kdybych jediný nařídila sahadža- jogínům, všichni by utekli. První je, že nesmí vůbec vydělávat. Nesmí zakoupit žádnou
půdu. Jíst mohou jen jednou denně. Musí být naprostí vegetariáni. Nesmí nic zabít. Vlastně, člověka zabít mohou, to tam
napsané není. Zvíře ale nesmí zabít žádné, nesmí zabít rybu ani komára. Takové je tedy jejich náboženství, o němž tvrdí, že ho
hlásal Buddha. Nemyslím si, že by tohle říkal Buddha. Všichni tihle lidé, následovníci všech těch velkých Inkarnací, toho tolik
pokazili těm velikánům, kteří nám přinesli krásná učení o Bohu. To proto jsme se zcela odchýlili od cesty Pravdy. Proto ti, kteří
jsou skutečně čestní a chtějí se držet cesty Pravdy, musí neustále dělat introspekci a ověřovat ve svém nitru, nakolik jsou
zajedno s Pravdou. Potom máme další typ sahadžajogínů. Kteří jsou, řekla bych, spíše typ užívající si oslavy, víte, sdružující se
jako někde v klubu, protože máme něco jako smysl pro sounáležitost, že bychom měli někam patřit - patřit k této skupině nebo k
té či oné. Buď se přidáte ke křesťanství, k židům nebo k islámu, jiní zase k různým politickým stranám. Třeba v Anglii na vás hned
spustí: „Jaké je vaše politické přesvědčení?“ Cože, jaké je Mé politické přesvědčení? Vůbec jsem té otázce nerozuměla. Každý
musí mít přišitou nějakou politickou příslušnost. Zeptala jsem se: „Co tím myslíte?“ „Jste komunistka?“ „Ne, ne, nejsem.“ „Jste
konzervativec?“ „Ne, ne.“ „Jste socialista?“ „Nejsem.“ „Tak co jste?“ „Jsem lidská bytost.“ Nedokázali pochopit, že jsem prostě
jen člověk, bez nálepky politické příslušnosti na čele. Tedy ta představa, že někam patříme, že patřím k tomuto kultu, k této sektě,
nebo k tomuto takzvanému náboženství, vás začne zaplétat do všech možných podmíněností, do různých pravidel a omezení a
dalšího, začnete se nechávat svazovat, a to velmi šťastně, přímo nadšeně. Zeptáte se některých sekt: „Proč jste dohola?“ „Ó, v
našem náboženství se vyžaduje mít hlavu dohola.“ „Hm, proč to?“ Nebo něco podobného. Stupidita. Třeba, že musíte mít vousy,
že musíte mít knírky. Jakési vytváření klanové příslušnosti, bez pochopení toho, že realita je plná rozmanitosti. Rozmanitost zde
musí být. Díky ní máme estetičnost a saundarju. Kdyby nebyla rozmanitost, jak byste mohli být osobnostmi? Jak by mohl člověk,
který se nechává omezovat těmi nesmyslnými vnějšími představami, být osobnost? Jestliže vám náboženství nedokáže dát
charakter, je lepší s něčím takovým skoncovat. Dává vám vnitřní osobnost a také vnější osobnost. A jen když se touto osobností
začnete těšit, je možné říci, že jste sahadžajogín. Pak vám nemusí nikdo říkat, že nemáte krást, že nemáte nikoho bít, že nemáte
být na nikoho agresivní, že nemáte být egoističtí. Tohle vám nikdy neříkám. Jste prostě osobností, která se ohlídá sama. Běžně
ale lidé hlídají druhé, sebe ne. To je další problém Západu, že hlídáte ostatní, ale sami sebe nikdy. A tohle všechno pokračuje
stále dokola, až se stanete otroky vlastní představy o osobnosti a skrze své ego pak tuto představu začnete realizovat a snažíte
se ukázat, že jste někdo velice mimořádný. Sahadža jóga je ale pravý opak, zkuste to vidět naprosto jasně. Vy všichni jste
osobnosti, všichni jste někdo, všichni jste světci a mělo by se vám dostávat úcty, která světci přísluší. Není třeba, abychom měli
všichni stejný typ osobnosti. Každý musí mít… opravdu to tak má být, svůj vlastní způsob mluvy, svůj způsob vyjadřování, svůj
způsob projevování Boží lásky. My tedy nevytváříme nějaký uniformní typ lidí, protože jsme svobodní. Jsme naprosto svobodní,
protože máme světlo. Víme, kam až zajít, která cesta je správná a kudy jít. Víte okamžitě, co je správné, když ve vás jasně plane
toto světlo. Nemusíte se pak na nic ptát Mě, ani nikoho jiného. Když se objeví takoví lidé, chápou, že Sahadža jóga je o naprosté
svobodě. Naprostou svobodu máte ale proto, že máte světlo. Bez světla je svoboda pouhý nesmysl, nemá žádný význam. Jen
každého urážíte, děláte všem potíže, jen lidi trápíte. Když ale máme světlo, nejdříve se nám stane ohromná věc, že náboženství,
která byla vyučována těmi velkými proroky a Inkarnacemi, se stanou nedílnou součástí nás samých. Tady je to však tak, že
Japonci se hlásí k buddhismu, ale zabíjejí tolik lidí, kolik se jim zachce. Nebo křesťané, jak už jsem řekla, jsou pravý opak toho,
čím by měli být. Vy se ale pak stanete pravými křesťany, pravými muslimy a opravdovými hinduisty. A pak si uvědomíte, že každé
náboženství je skutečně součástí oceánu, a už se neztotožňujete s jedním konkrétním, nýbrž skočíte do oceánu zbožnosti a
stanete se svým způsobem skutečně zbožným člověkem. Nemusím vám připomínat vaši morálku, sami si začnete všímat, kolika
špatností, jichž jste se dopouštěli dříve, jste zanechali. Mnozí z vás jste Mi o tom i psali. Já to ale nikdy nečetla. Vždycky jsem to
všechno prostě spálila. Nechci o tom nic vědět. Jsme svobodní lidé. A v této svobodě vidíte, že jste si osvojili všechna tato
náboženství. Před realizací nikdo, nikdo nemůže být zbožný. Mohou to tvrdit, mohou si dávat takovou nálepku, mohou o tom
mluvit, ale je to všechno vnější. A nejen to, jsou pravý opak toho, co to náboženství hlásá. Pravý opak. A odchylují se, a nejen to,
špiní podstatu náboženství. A podstatou náboženství je vzestup. Pokud vám náboženství nedokáže dát rovnováhu pro vzestup,
pak je lepší žádné náboženství nemít. To už jsou lepší ateisté, například Rusové, kteří nemají náboženství, zajímá je jen jejich
vzestup. To proto možná Kristus ani Mahavíra nechtěli mluvit o Bohu. Máme tedy lidi, kteří mají světlo, kteří se o své světlo



starají, kteří chtějí, aby v nich toto světlo stále plálo a aby to světlo osvítilo nejen je samotné, ale aby osvítilo i ostatní, a na tom
pracují. Nějakým způsobem se zodpovědně zapojí. Neodešli meditovat do džungle. Ne, vy musíte pracovat. Musíte něco dělat v
tomto světě. Musíte vypracovat Sahadža jógu pro ostatní. Musíte jim předat tento překrásný pocit jednoty s Božským. A máte si
to všechno užívat. Sahadža jóga není jen pro vaše potěšení, jako když se sejdou pijani a společně nasávají. Je pro naplnění
vašich číší, abyste je poskytli druhým, mnoha dalším, kteří zde jsou. Ujmou se tedy této zodpovědnosti, na základě pravdy, kterou
znají. Nesmýšlejí způsobem, který by z nich udělal jen přítěž pro Sahadža jógu. Takoví za Mnou nechodí s každou maličkostí.
„Jak můžu pomoct otci, aby mu na pleši vyrostly vlasy?“ A podobně hloupé otázky. Někteří Mi takové nesmysly dokonce píší.
Žasnu nad tím, že si někdo myslí, že Sahadža jóga je snad salón krásy, nebo co. Jejich pohled je však úplně jiný. Mají vizi toho
velkolepého vesmíru, toho velkého vesmíru, který má být osvícen, a oni jsou toho součástí. Toto univerzální náboženství se má
do života lidí vnést skrze realizaci, skrze probuzení Kundaliní. Pracují bez ustání, nevynechají žádnou příležitost, aby se postarali
o to, že lidé získají realizaci. Ale i zde je v tom trošku ega, subtilního ega. „Já dělám to, já dělám ono.“ Mnoho lidí Mi říká: „Matko,
Ty tolik cestuješ, tolik toho děláš. Čím to, že to ve svém věku tak dobře zvládáš?“ Především se nestarám o svůj věk. Nezajímá
Mě. A za druhé, Já nic nedělám. Když nic nedělám, jak bych mohla být unavená? Já nedělám vůbec nic. Vše se vypracovává
samo, Já to jen pozoruji a těším se tím. Oni si tedy myslí: „My děláme tuhle práci, tamtu práci.“ A jsou si toho velmi vědomi. A tak
je to zas o panu Ego, které v tom stále jemně problikává, a pak se náhle mocně vzedme. Takové chování je zcela proti Kristovi. A
tak si, víte, mysl začne konstruovat: „Tenhle nic nedělá, tamten je takový…“ Začnou kritizovat druhé. Neustále pozorují druhé, ne
sebe. Pak jsou sahadžajogíni, kteří to takto necítí, kteří si uvědomují, že všechno vypracovává Paramačaitanja, která působí
skrze ně, že jsou tím nástrojem. A někdy, samozřejmě, když se něco nepodaří, začnou pochybovat. „Ale jak je možné, Matko, že
se to stalo takhle? Když je to tak, proč musel Gorbačov odejít?“ Musím vysvětlovat i to, proč musel Gorbačov odejít z politiky,
představte si to! To má být Můj úděl. Samozřejmě, že Bohu můžeme klást jakékoli otázky. Lidské bytosti se domnívají, že mají
právo ptát se Boha na cokoli, proklínat Ho, říkat Bohu co se jim zachce, jako by byl někým, kdo k vám má nějaké závazky. Tohle
se jich tedy stále trochu drží, i když jinak jsou vcelku odevzdaní. Dosud však mají v mysli určité pochybnosti. Ale pak jsou lidé,
kteří nezpochybňují nic. Oni chápou, že je tu Paramačaitanja, která pomáhá. Vědí, že za všemi těmito zázraky je Paramačaitanja.
A nad těmito všemi jsou ti, kteří si začali uvědomovat: „My máme síly!“ Rozhodně. „A jsme spojeni s Božským!“ My máme síly.
Samozřejmě, i oni občas zapochybují, jestli je opravdu mají. Vídám pár takových, tu a tam, ptám se jich: „Proč tam nepomůžete?“
„Bojím se, aby mi nenaskočilo ego.“ „Proč neuděláš tohle?“ „Protože by mi narostlo ego.“ Bojí se svého ega, a tak je ego velmi
subtilně provází, proto raději neriskují, aby toho nebylo moc, víte? Je to příliš. „Postupujme raději trošku pomaleji. Raději nevěřit
tomu, že mám nějaké síly.“ Jsou však lidé, kteří vědí, že byli požehnáni silami a že v sobě tyto síly mohou stále více objevovat.
Mají víru v sebe. Mají víru v Sahadža jógu, naprosto věří ve Mne a v tuto Paramačaitanju. A vypracovávají to, jsou to velmi prostí
lidé. Jsou to extrémně prostí lidé, velmi prostého srdce, nevinní lidé. Viděla jsem je na vesnicích, viděla jsem jich hodně, a i tady
teď takových hodně sedí. Teď jsem tedy popsala těch dvanáct typů sahadžajogínů. Ale existuje jeden který je tím plně
zmocněným. Ti objevili své vlastní síly. Vidí je díky své introspekci. A jsou si jimi jisti. Nemají žádné pochyby. A to je stav
Nirvikalpy. Nemají o sobě žádné pochybnosti, mají víru ve Mne, uctívají Mne, aby ode Mě něco obdrželi. Vězte tedy, že jsem i vás
učinila někým velkolepým. Že i vy musíte rozvinout své síly. Nebuďte závislí jen na silách, které mám Já. Nesnažte se tedy
využívat sil, které pocházejí od vaší Matky, ale zkuste ve svých silách vyrůst na stejnou úroveň. To můžete. Nechci hádat, kolika z
vás se to podaří, ale zkoušejte to. A k tomu je především nutná ta prvořadá a nejdůležitější věc - naprostá pokora. Samozřejmě,
když jste se Mi odevzdali, jste pokorní. Mohamed Sáhib mluvil o odevzdání. Já říkám, abyste se odevzdali svému Já. Jestliže
vaše Já je čistý Duch, proč se potom neodevzdat svému Já? Nechejte ale svoje Já zářit, prostě se s tím světlem sjednoťte. Celý
život by měl být světlem, světlem lásky, světlem Božství, světlem krásy. Musíte to tedy vypracovat skrze introspekci. Všechny
tyhle síly máte v sobě. Máte tolik sil! Záviset na Matce je samozřejmě příjemné, ale teď dozráváte a musíte dále růst. Musíte růst
a převzít zodpovědnost, aniž byste se cítili zodpovědní. Taková má být vaše osobnost. Doufám, že dokážeme předčit všechny ty
ostatní následovníky. Protože dokud se tak nestane, může se stát, možná, nevím, že Sahadža jógu utopíme v dalším oceánu
nesmyslů. Musíme si tedy rozvinout také svou osobnost, vlastní introspekcí, svým rozumem, vlastními důkazy o realitě. Je mi
líto, že jsem o těchto věcech musela mluvit dnes, jindy jsem k tomu neměla příležitost, až dnes, v souvislosti s tím, jak byli
Kristovi učedníci ošáleni těmi spolčenci, Petrem a Pavlem. Někdy přemýšlím o tom, jaké lidské bytosti vlastně jsou, jak jsou
chytré a vypočítavé a jak se mohou pokusit Sahadža jógu zničit, ač je dnes tolik důležitá. Dnes je den našeho vzkříšení. Musíme
projít těmito dvanácti stupni, abychom dosáhli toho nejvyššího stupně, jemuž říkají čtrnáctý, ten nejvyšší, kdy jste už jen
nástrojem, zcela lhostejní k tomu, kým jste, jen jdete na ruku Paramačaitanje. Dnes je tedy velmi dobrý, příznivý den. A to bylo
právě to, co Kristus vykonal. Přijal své ukřižování, protože On tu roli musel sehrát. Byla to hrůzná událost. Když nesl kříž, báli se o
Něj. On na to ale řekl: „Neobávejte se o Mne, obávejte se raději o sebe.“ Navzdory celému tomu zmrzačení Bible v ní dosud



zůstalo mnoho pravdy. My tedy nemáme co koho nenávidět za to, že údajně ukřižovali Krista, což je to, co tvrdí. Opovrhujte ale
tím autoritářstvím. Když to na nás přijde, neměli bychom se i my snažit křižovat druhé. To subtilní ego se začne projevovat velmi
směšným způsobem. A v kolektivu začne vyplouvat napovrch. Snažte se ho zredukovat, zkoušejte ho zmenšit. A uvidíte, že
jakmile toto jáství skončí, začnou se objevovat všechny ty síly. Je to jako s flétnou, která má v sobě dutý prostor. Jestliže je v ní
nějaká překážka, nedá se na ni hrát. Takže všechny tyto představy, které máme, všechny ty podmíněnosti, které jsme měli, a to
nejhorší - takzvané ego, že „jsem to já, kdo něco dělá,“ by měly zmizet. Nikdy se totiž nemůžete ničím těšit, když takhle smýšlíte.
Nemůžete se těšit svou prací a v žádném případě nedokážete skočit do toho oceánu radosti, dokud si o sobě budete myslet, že
jste to vy, kdo něco dělá. Teď tedy k otázkám, které jste měli ohledně školy. Jak už jsem řekla, provozovat školu je skutečně
těžký úkol. Zjistili jsme, že západní děti mají velmi slabý imunitní systém. Velice slabý. Možná užívaly antibiotika, nebo dostávaly
takové jídlo, možná konzervované jídlo, nebo snad nějaké ochranné prostředky, nevím, čím to je. Nebo možná sledovaly spoustu
duchařských příběhů, nebo je to kvůli filmům či něčemu podobnému, že jejich imunitní systém je skutečně velmi slabý, při
sebemenší příležitosti jsou okamžitě napadené. Jestliže je s nějakým člověkem něco špatně, ihned to chytí. Na tohle jsme
nedávno přišli. Také mám pocit, že se jim v tom horku začíná vařit mozek, protože už teď zacházejí do ega. Tak jsme se nyní
rozhodli, že je vezmeme pryč z Vaši, do Dharamšaly. V Dharamšale, představte si, jeden jogín daroval 10 akrů půdy. Já jsem také
darovala nějaké pozemky a Indové také darovali mnoho peněz. My tam tedy založíme školu. Vy se ale nestarejte o to, jaký druh
školy to bude, co tam budeme dělat, to musíte nechat na nás. To je jedna věc. Nerozhodlo se o tom dříve také proto, že děti měly
mít školu od prosince. Přišli jsme na to na začátku dubna, že děti začaly být nemocné. Stačila jen troška prachu a začaly kašlat a
kašlat. Všechny druhy alergií. Tehdy jsme se rozhodli, že je přesuneme do chladnějšího podnebí. Budou tedy v Dharamšale, ať
jsou tedy tam. Všichni rodiče musí vědět jednu věc, a to, že jestli chtějí, aby jejich děti řádně prospívaly, musí přenechat škole,
aby se o to postarala. Aniž byste do toho zasahovali. Samozřejmě, podle původního plánu, kdy měly být tříměsíční letní
prázdniny, měly děti pobývat v Dharamšale. Ale protože teď zahajují stejný kurz, nebudou mít žádné prázdniny, už jim začala
výuka. Nejezděte tedy prosím do Dharamšaly. Rodiče tam však okamžitě chvátají. Zrušte prosím své letenky. S dětmi se můžete
setkat jen v Šeri, kde budou po tři a půl měsíce. Přijeďte tam pobýt během zimy. To je jediná doba, kdy byste se měli s dětmi
setkat. Když pomineme zdraví, jejich vzdělání je na velmi nízké úrovni. Mnoho z nich ještě ani ve svých osmi letech neumí
správně psát. Jsou to naprosto totálně zanedbané a rozmazlené děti. Nechte tedy školu, ať se o ně postará. Nechtějí se učit,
nemají žádnou vizi o budoucnosti, nemají vůbec ponětí o tom, proč jsou na Zemi. Nechte je tedy, ať to zvládnou. Prosím, někteří
rodiče možná nemuseli hned odjet, možná. To ale neznamená, že jakmile získáte peníze nebo našetříte, hned se tam vydáte.
Zkuste pochopit, že byste neměli narušovat řád školy ani kázeň dětí. Protože když přijede jeden nebo dva rodiče, všechny děti se
začnou cítit špatně a zkazí jim to pozornost. Předně tedy dnes musíme vstřebat Kristovu moudrost. Moudrost. S moudrostí
poznáte, že máte děti odevzdat… My se pro ně snažíme dělat maximum, jen to nejlepší. Dosud jsme vás o žádnou pomoc
nežádali. Vypracováváme to. Je až překvapivé, jak jsou tyto děti inteligentní a jak všechno dobře chápou. Ony však nechtějí
sedět, chtějí být pořád jen venku. Nechtějí se učit. Musíme tedy najít způsob, jak v nich vybudovat sebeúctu, aby si uvědomily, že
by v životě měly něčeho dosáhnout. Západní rodiče jsou vyhlášeni tím, jak své děti zanedbávají, dokonce je i zabíjejí apod. Ale v
Sahadža józe se k nim zase přilepí jako lepidlem. Jsou levostranní a celá rodina se na sebe přilepí a nedokážou se z toho dostat.
Tento druh lásky však lásku ubíjí. Tak tedy, prosím, zkuste mít na paměti, že toto jsou děti Sahadža jógy a že je o ně postaráno.
Všechno se pro ně velmi dobře vypracuje. Mějte tu moudrost, abyste se tímto růstem svých dětí těšili. Jestli s tím sami máte
nějaký problém, neměli byste dělat potíže lidem, kteří jsou tam. Veškerou pozornost máte jen na svém dítěti, což je zcela špatně,
takový člověk není ani náhodou sahadžajogín. Protože vy neuvažujete tak, že to Bůh je za ně zodpovědný. Jestliže se cítíte
zodpovědní, pak vůbec nejste sahadžajogíni. Milujete své vlastní děti, ale ostatní děti ne, nestaráte se o jejich problémy, o jejich
situaci. Řekněme, že tam přijede jedna matka, jeden otec, pak se všechny ostatní děti budou cítit špatně. Tak proč tam jezdit?
Stejně tak s posíláním dárků. Někteří lidé začnou posílat dárky, ovoce v konzervách. Jakmile někdo pošle konzervované ovoce,
hodíme je do moře. Čokolády… Nic takového není potřeba posílat. Jestliže chcete něco poslat, pošlete to, co je pro ně dobré, co
je dobré pro celou školu, jinak nic neposílejte. Neposílejte něco jen svému dítěti. Jste sahadžajogíni, nejste jako ostatní lidé. Jste
výjimeční. Musíte-li tedy něco poslat, pošlete to pro všechny děti. Ne ale čokolády nebo věci, které jim pokazí imunitu, už i tak
velmi špatnou. Nikdy neposílejte konzervované ovoce. Jakékoli konzervované jídlo vyhodíme. Zašlo to až tak daleko, že jsme
museli nechat těmto dětem konzervy dovézt… „Tohle mi nechutná,“ „Tamto jíst nebudu!“ Chcete-li tedy, aby vaše děti byly zdravé,
silné, moudré, aby z nich byli moudří sahadžajogíni, pak musíte být jako rodiče sami moudří. Jsou to všechno realizované duše,
které se k vám narodily. Obzvláštní požehnání. Buďte k nim tedy laskaví, buďte na ně hodní. Krutost není jen v tom, když se
dětem ukazuje zlost, ale také v projevování přílišné lásky. To je také druh krutosti, protože to ubližuje jiným dětem, ale stejně tak i
vašemu dítěti, protože si o sobě začne myslet: „Ó, jsem jistě zcela výjimečný, není potřeba, abych studoval, abych se o něco



snažil.“ K dětem bychom tedy měli mít vyvážený přístup. Například - někdo Mi řekl, že jste si už koupili letenky do Dharamšaly. Je
Mi to líto, ale nejezděte tam prosím. Daří se jim dobře, je o ně postaráno. Mají veškeré možnosti k tomu, aby se rozvinuly v natolik
krásné osobnosti, že na ně budete hrdí. Zkuste to pochopit. Zkuste si uvědomit, že veškeré úsilí, které na ně Sahadža jóga
vynakládá, by se na nich mělo jednoznačně projevit. Doufám, že nikdo z vás není takový, že by je jel rušit. Když jim píšete dopisy,
vždy tam musíte napsat: „Přeji si, aby ses dobře učil, aby ses dobře rozvíjel, jsi dobrý sahadžajogín, a podobně.“ Namísto toho:
„Tolik tě miluju, chybíš mi, od rána do večera si po tobě stýskám.“ Takhle ne, to je řecká tragédie. Je tedy třeba povzbuzovat je,
že chcete, aby vaše děti byly takové. Dejte jim sebeúctu, určitou vizi sebe sama. A uvidíte, nakolik je to povzbudí, i učitelé z toho
budou mít radost. Protože když jim učitelé některé dopisy předčítají, rozbrečí se z toho také. Není vůbec třeba říkat dětem takové
věci. Chci říci, jste dospělí lidé. Jedno dítě přišlo s dopisem a povídá: „Ach, otec i matka doma pláčou, co bych měl udělat?“ Stal
se z něj rázem dědeček. Se všemi těmito zkušenostmi je třeba si uvědomit, že měníme celý svět, měníme sebe a naše děti
vyrostou tak, aby nám v tom pomohly. Nemohou se tam samozřejmě dostat všechny děti. Protože někteří mají pocit, že ta škola
je drahá a podobně. Můžeme cenu snížit, ale ne teď, protože je toho tolik, co je pro ně třeba pořídit, tolik je toho potřeba pro
učitele a tolik všeho ostatního. Když se ale přesvědčíte, že jsou tyto děti vedeny správně - je to experiment, pak budeme moci
otevřít i další školy někde zde, oficiálně, kde bude možné děti řádně vzdělávat. Tady to bude stát ale mnohem víc. Tak to je. V
římském ášramu musíte utratit víc, než je třeba, nemohou s tím nic dělat. Z pohledu nákladů to tedy vyjde nastejno. Musíte v tom
tedy mít soudnost. A když to bude možné, měli byste se pokusit provozovat někde školu, nevím, která země si to vezme za své. V
Rusku by to možná bylo dobré, levnější. Nejdřív se na to najíme, pak o tom popřemýšlíme. Je to tedy experiment a všichni byste
se měli snažit pomoci, všem lidem ve škole. Jestli je tu pro Mě ještě něco k řešení, raději Mi to řekněte hned. Dnes tedy mluvíme
o našem vzkříšení skrze těchto čtrnáct rovin, které jsou v nás. Jedna za druhou. A až projdeme všemi, vyrosteme v překrásné
lotosy. Proto se slaví Velikonoce, kdy nabízení vajec je symbolem a vajíčka se nabízejí jako symbol toho, že by se z vajec měli
vylíhnout ptáci. Děkuji.
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Dnes oslavujeme den Sahasráry. Možná jsme si dosud neuvědomili, jak významný to byl den. Před otevřením Sahasráry byl sám
Bůh mýtem. Náboženství samotné bylo mýtem. Všechny hovory o Božském byly mýtické. Lidé v ně věřili, ale byla to jen víra.
Navíc věda, která se prosazovala, hodlala vykořenit celý hodnotový systém, všechny důkazy o Bohu všemohoucím. Když se
podíváte do historie, jakmile si věda krůček po krůčku vybudovala určitou pozici, lidé, kteří takzvaně „zodpovídali“ za věci týkající
se náboženství, různých náboženství, se snažili jít na ruku objevům vědy. Snažili se ukázat, že i když tohle se sice píše v Bibli,
pokud je to špatně, musíme to opravit. Zejména Augustin tohle dělal. A tak to začalo vypadat, jako že je to celé hloupost, že tyto
Spisy jsou pouhé mýty. Přinejmenším samotný Korán, ačkoli v něm byla spousta věcí, které popisují biologii dneška. Nemohli
uvěřit tomu, že lidské bytosti jsou speciálním výtvorem Boha. Měli za to, že to bylo jen dílo náhody, že se zvířata postupně
přizpůsobovala podmínkám, a tím se stala lidskými bytostmi. A tak bylo Božské neustále zpochybňováno. A nebyl žádný způsob,
jak by se dalo prokázat cokoli, co bylo psáno v Bibli, v Koránu, v Gítě, v Upanišádách nebo v Tóře. Nic z toho se nedalo prokázat,
protože to byla stále jen víra. Jen velmi málo lidí získalo realizaci, a když promlouvali, lidé jim nevěřili, protože měli pocit, že jen
říkají něco, čím se snaží obhajovat své vlastní teorie. A tak se to celé stalo jakousi mrtvou vědou. Žádná věda o náboženství
neexistovala. Lidé začali přemýšlet, proč vlastně dodržovat Deset přikázání, tato přísná pravidla žití, když jejich následováním
člověk nic nezíská a přijde v životě o všechnu zábavu. A proč vůbec uvažovat o získání nějakých punjas (zásluh)? Tímto
způsobem neustále probíhal velký odklon od hodnotového systému lidí. Také tato organizovaná, zkostnatěle řízená náboženství
se začala ubírat směrem k získávání moci a peněz, protože se domnívali, že je to jediný způsob, jak ovládat lidi a uspět. Ze všeho
nejméně je zajímalo, jak předat to dobré, co bylo popsáno v Bibli. Do Bible se samozřejmě zasahovalo opravdu hodně a byla
značně pozměněna. Lidé jako Pavel a Petr, kteří se dali dohromady, se snažili pokroutit většinu pravd. Do Koránu se sice tolik
nezasahovalo, nicméně se zabývá spíše pravou stranou, reprodukčním systémem a podobně a mnoho věcí je tam dosud
rozporuplných. Současně tedy proběhly dvě věci. Nevím, jestli si to uvědomujete. To první, k čemu došlo, je, že nyní máme nový
druh vědy - mikrobiologii, která objevila, že v každé buňce je šroubovice DNA. Každá buňka má v sobě program. Tak jako máme v
počítači čip, každá buňka má v sobě šroubovici, která je naprogramovaná. A podle toho programu probíhá vývoj. Zkuste si
představit, jak je to celé složité. Tolik počítačů už je naprogramovaných a všechny buňky mají ten program v sobě. Takže před
vědci vyvstala taková prazvláštní věc a oni to nedokážou vysvětlit. Nedokážou vysvětlit spoustu věcí. A tohle je jedna z nich.
Sahadža jóga udělala to, že dokázala, že je to vůle Boha, že je to přání Boha, vůle Boha, která dělá všechnu práci. A to bylo
prokázáno. Všechna tato čaitanja, Ádi Šakti, není ničím jiným než vůlí Boha. A vůle Boha vypracovává vše velmi harmonicky.
Někteří z vás určitě četli Mou knihu, tu první knihu, kde jsem popsala, jak byla stvořena tato Země. Velký třesk sice proběhl, ale
byl velmi harmonický a nastal díky vůli Boha. Všechno tedy vzniklo díky práci Boží vůle. A vy nyní dokážete vůli Boha cítit na
konečcích svých prstů. Teď po realizaci jste objevili absolutní vědu, a tou je vůle Boha, která je absolutní vědou. Sami víte, že
skrze Sahadža jógu jsme mnoho lidí vyléčili. Také umíte dávat bandhan a vše, co vypracovává věci. Tolik věcí se po realizaci
vypracovává automaticky, že tomu lidé ani nemohou uvěřit. Zpočátku nikdo nevěřil, když jim vědci něco řekli. Teď vidíte, že věda
je neustále v pohybu, stále mění názory. Jedna teorie zpochybňuje druhou, pořád dokola. Sahadža jóga vás však postavila před
nejvyšší pravdivou vědu, kterou nelze zpochybnit, která je úplná, absolutní. Takže každému, kdo přichází s nějakým novým
nápadem pošpiňujícím Boha nebo popírajícím Jeho existenci, můžeme dokázat nejen to, že Bůh existuje, ale že vše, stvoření
Země, stvoření lidstva a všeho ostatního uskutečnila harmonicky vůle Boha. Pokud vůle Boha činí vše, lidé by si neměli připisovat
žádné zásluhy, když například objeví něco, co ale stvořil Bůh. Když třeba někdo vyrobí tento koberec a my začneme zkoumat jeho
barvy, co je na tom tak úžasného? Všechno už je tam, tím ho nestvoříte. Není tak důležité tvoření samotné, jako utváření tohoto
světa. To celé vykonala vůle Boha. Když je tedy vůle Boha tak důležitá, musí být prokazatelná. A nyní v Sahadža józe, po
prostoupení Sahasrárou, jste poprvé pocítili vůli Boha. A to je tak důležité! Ale přišlo to k nám tak spontánně, že jsme to ještě
nepochopili. Jen pošleme bandhan a věci se vypracují. Když se to vyřeší, máme pocit, že to vypracoval ten bandhan, že jsme to
dokázali my. Ale tak to není. Je za tím mnohem víc. Stali jsme se teď součástí toho velkého počítače, té Boží vůle. Stali jsme se
prostředníky, můžeme říci kanály té Boží vůle. Jsme spojeni s vůlí Boha, která stvořila celý vesmír. Můžeme tedy zvládnout
cokoli. Protože nyní máme v rukou absolutní vědu. Absolutní vědu, která vypracuje zdokonalení celého světa. Můžeme vědcům
dokázat, že existuje Boží vůle, která stvořila úplně všechno. Dokonce i evoluční proces je Boží vůlí. Bez Jeho vůle by se vůbec nic
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nemohlo stát. Tolik lidí má ve zvyku říkat, že ani stéblo trávy se nepohne bez Boží vůle. To je naprostá pravda. A sami víte, že
jsme vůli Boha dostali jako svou vlastní sílu. Můžeme ji používat. Jak důležité tedy je být sahadžajogínem! Možná si ani
neuvědomujeme, jak důležité je být sahadžajogínem. Sahadža jóga není jen o tom, že můžeme říct: „Matko, mám takovou radost,
jsem spokojený sám se sebou, očistil jsem se, všechno je dobré.“ Ale k čemu? K čemu jste dostali všechna tato požehnání? Proč
jste byli očištěni? Aby na vás bylo vidět, že znáte vůli Boha, a nejen to, měla by být vaší součástí. Musíme tedy pozvednout naši
úroveň, musíme se dostat výš. Průměrným a běžným lidem je zcela zbytečné dávat Sahadža jógu, protože nejsou k ničemu.
Nepomohou nám v ničem, protože v dnešní době potřebujeme takové lidi, kteří skutečně dokážou projevovat a zrcadlit vůli Boha.
A k tomu je pochopitelně zapotřebí mít velmi silné lidi. Protože tato vůle stvořila celý vesmír, kosmos, Matku Zemi. Vše stvořila
tato vůle Boha. Nyní jsme tedy vystaveni nové dimenzi a tato dimenze znamená, že jsme ti, kteří se stali kanály Boží vůle. Co je
tedy naší povinností a jak bychom se k ní měli postavit? Výsledkem otevření Sahasráry je to, že zmizely vaše iluze. V sanskrtu se
jim říká bhránti. Iluze zmizely. Neměli byste mít žádné iluze o existenci Boha všemohoucího, o síle Jeho vůle a o pravdivosti
Sahadža jógy. Přinejmenším byste neměli mít vůbec žádné pochybnosti. Při používání této síly byste však měli mít na zřeteli, že
tato síla je vám dána, protože máte schopnost s ní pracovat. Je to ta nejvyšší síla, jakou si vůbec dokážete představit. Kterýkoli
guvernér, ministr nebo kdokoli může být zítra sesazen. Mohou být zkorumpováni. Mohou úplně ztratit povědomí o svých
schopnostech a silách. Je hodně takových, kteří sice byli zvoleni, ale nevědí, co mají dělat. Tohle tedy není jen přeměna lidí, není
to ani pouhá transformace. Je to unikátní vytvoření nové lidské bytosti, která vstupuje na scénu a která je schopna nést Boží vůli
stále dál. Co jste tedy díky své realizaci získali? To první, k čemu došlo, je, že zmizely vaše iluze. Neměli byste mít žádné mylné
představy o Bohu všemohoucím, o Jeho vůli a o tom, že je všemohoucí, všudypřítomný a vševědoucí. Právě Jeho
všemohoucnost vykonala tuto práci. A měli byste vědět, že díky kolektivnímu vědomí jste i vy všemohoucí, všudypřítomní a
vševědoucí. Vševědoucí znamená, že vše vidí a vše ví. Část této síly je i ve vás. Abyste tedy dokázali Jeho všudypřítomnost,
musíte si být stále vědomi toho, že jste sahadžajogíni. Přesto i teď nacházím sahadžajogíny, jak se potýkají se svými ženami,
dětmi, domem, prací... A tak Mě napadá, jakou to mají úroveň? Kde jsou? Kdy převezmou roli, kterou dostali? Takže Bůh
všemohoucí, který je všude, který vytvořil tohle všechno, Boží vůle, která to vypracovala, musí nyní pracovat skrze vás! A musíte
být velmi silní, velmi chápaví, velmi moudří a také velmi výkonní lidé. Čím budete výkonnější, tím více energie se vám dostane.
Stále však cítím, že se sahadžajogíni dosud nesnaží zodpovědně přijmout, že musí reprezentovat tohoto Boha všemohoucího,
který je všudypřítomný, vševědoucí, který všechno ví, který všechno vidí a který je mocný, v tom smyslu, že je všemohoucí. Když
pochopíte, že to je to, co se stalo po otevření Sahasráry, že jste teď získali tuto sílu, která v sobě má tyto tři kvality... Řekněme, že
tato ohromná věc musí být podepřena silnými sloupy, když však, dejme tomu, nejsou silné, celé to spadne. Stejně tak taková
ohromná síla, které se vám dostalo... Nepotřebujeme k tomu příliš úspěšné lidi nebo lidi se slavným jménem nebo boháče.
Potřebujeme charakterní lidi, chápavé a moudré. A silné! Že: „Ať se stane cokoli, budu za tím stát, dám se do toho, poradím si s
tím, změním se a zlepším.“ Teď už jsou tedy iluze rozehnány. Doufám, že jste se všichni zbavili svých klamných představ. Také
byste neměli mít žádné iluze o sobě samých. Pokud máte nějaké iluze, měli byste odejít ze Sahadža jógy. Uvědomte si, že jste
byli za tímto účelem vybráni Boží vůlí, a proto jste tady. Na vás je, abyste převzali zodpovědnost za to, že porozumíte tomuto
vědnímu oboru, který je nevyvratitelný a úplný, a že to vypracujete jak pro sebe, tak pro druhé. Pocítili jste Mou lásku. Teď však
musí být cítit vaše láska. Protože Bůh je láska. Druzí tedy musí cítit vaši lásku. Musí cítit, že jste milosrdní, milující a chápaví. A to
proto, že vůle Boha neustále proudí skrze vás. A vy to musíte vypracovat natolik, že ostatní poznají, že jste světec, že tato síla
proudí skrze vás. Druhá věc, která se vám stala, není, že nemáte iluze o Bohu, o sobě... Druhou věcí je, že jste pochopili integraci,
že svět je kompletně sjednocen. U dětí běžně vidíte, že mají své vlastní, přirozené porozumění. Ony vědí. Vidíte, že hodné dítě se
obvykle vždy rádo podělí o své věci, bude chtít mít rádo druhé dítě, když je tam nějaké mladší dítě, bude ho přirozeně chtít
chránit. Nebude přemýšlet o tom, jestli má černé vlasy, červené nebo modré. Přirozeně, ze své podstaty to děti takto cítí. Nebo
jiné dítě, ještě malé, ví, že člověk by měl chránit intimní partie svého těla. Děti nechtějí, aby musely být před ostatními nahé.
Žádnému dítěti se to nelíbí. Cítí to ze své přirozenosti. Všechny tyto vrozené kvality máte v sobě. Dětem se nelíbí kradení. Ani
nevědí, co to je něco ukrást, nerozumí tomu. Také jsem viděla, že když jdou děti na místo, které je velmi krásné, něčí dům, budou
se vždycky snažit udržet to místo krásné. Ale pokud už je neudržované, je jim to jedno. Všechny tyto vrozené kvality tedy máme v
sobě. Mám za to, že země, které jsou považovány za rozvojové, mají mnoho těchto kvalit, které jsou v nás zabudovány od
přírody. Nevinnost je vrozená. Boží vůle tedy ze všeho nejdříve stvořila nevinnost, příznivost. První, co Bůh udělal, bylo, že stvořil
Šrí Ganéšu, nebo bych spíš řekla - stvořila, protože Boží vůle je Ádi Šakti. A toto vše bylo stvořeno především proto, aby celá
Země byla nádherným místem. Všechny tyto niterné kvality byly vloženy i do vás, stejně tak i všechna Božstva. Lidské bytosti
byly speciálně vytvořeny tak, aby se z nich stali svatí lidé. Aby měli vnitřní cit pro svatost. Jenomže v rozvinutých zemích nám
zahltili mozky všelijakou televizí, nejrůznějšími věcmi, takže jsme se stali velmi... dá se říci, že jsme začali být snadno ovlivnitelní.



Začali jsme přebírat myšlenky a představy druhých. Každý, kdo byl dominantní, nám mohl dominovat. Nebyl to jen Hitler, kdo lidi
ovládal. Když se skutečně odpoutáte od světa, i dnes vidíte, jak moc jsme ovládáni. Například módou. Některých věcí, které se
objeví, se lidé nedokážou vzdát ani za nic. Nedokážou přijmout něco, co je praktické, protože tamto je přece v módě. Dnes je
například řekněme v módě mít jen takto krátkou sukni. Dlouhou sukni pak nikde neseženete. Každý musí nosit tento typ sukně.
Jinak nejste „in“ - „v“, nejste „v“ blázinci. Takovými věcmi nás zahlcují od rána do večera, a tak se stáváme především otroky
těchto podnikatelů. Všeho, co nám servírují. V Belgii prý neseženete nic čerstvého, musíte si vše kupovat v super- marketu,
všechno konzervované. My se tím pak ale postupně také měníme na něco naprosto umělého. Jídlo je nepřirozené, oblečení je
umělé, celý náš postoj se stává umělým. Protože jsme natolik bombardovaní reklamou, všemožnými vlivy zvenčí, že se v tom
prostě ztratíme a zapo- meneme na svůj vrozený rozum, který je ovládán všemi těmito moderními věcmi. K vědě se ještě ke
všemu přidal i velký posun jiným směrem, kdy začaly být velmi důležité peníze. Jakmile se stanou důležité peníze, pak všichni
vaši podnikatelé nabudou na důležitosti. Protože vědí, jak vydělávat, jak z vás neustále dělat hlupáky. Dnes máte tuhle věc, zítra
zas jinou. Dnes to vyměníte za něco nového. Ale lidé, kteří jsou přirozeně založení, ti se nemění. Mají svůj styl oblékání, a ten
nemění. Naopak jim dělá velkou potíž změnit své tradice a změnu nechtějí. Pro sahadžajogíny je tedy důležité vidět a sledovat,
jestli nepodléhají tomuto otroctví podnikatelů moderní doby. Pak myšlenky. Čteme tolik knih! A ty vám dávají myšlenky, které
jsou šílený mišmaš, řekla bych, nějakého blázna, například Freuda! Jak mohl Freud ovlivnit Západ?! Protože jste ztratili svůj
přirozený vlastní rozum, a tak jste ho přijali. Přijali jste to, a proto se pro vás Freud stal něčím jako Ježíš Kristus. Stal se tím
nejdůležitějším, sex se stal tím nejdůležitějším. Je to tak prosté! I s pouhou troškou zdravého rozumu můžete chápat, že jsme
neustále pod vlivem určité nadvlády těchto několika dominujících lidí, kteří prosazují své názory. Kdokoli může nadnést jakoukoli
ideu. Například Sade nebo Sartre, kdokoli. A z té idey se začne stávat: „Ó, on to řekl!“ Ale kdo je „on“? Jak žije? Zjistěte si, co je to
za člověka. S trochou zdravého rozumu a s přesvědčením, že nyní máte Boží vůli, která vytvořila celý svět, která vytvořila i vás.
Každičká vaše buňka byla vytvořena Bohem všemohoucím. A co děláte vy? Jdete na ruku těmto podnikatelům? Oni přišli na to,
že povolné lidi je skvělé mít jako, řekněme, své stoupence, aby na nich vydělávali a ohlupovali je. Na jedné straně máte takovou
nesmírnou sílu, jste vybráni pro tak vznešenou věc, a na druhé straně máte tento druh otroctví. Zkuste tedy porozumět tomu, že
jste ztratili své vnitřní kvality. Ale naštěstí díky probuzení Kundaliní a prolomení Sahasráry všechny tyto vnitřní kvality, které se
mohou zdát ztracené - vaše nevinnost, kreativita, vaše niterná víra v Boha, vaše milosrdenství a láska k lidem, síla vašeho
rozlišování, moudrost - všechny tyto velkolepé kvality, které jsme považovali za ztracené, byly pouze ve spícím stavu. Jedna po
druhé byly probuzeny. Nemusím vám říkat: „Tohle nepij, tohle nejez, tamto nedělej.“ Vy sami si uvědomujete, že to je špatné. Vy
sami víte, co je pro vás dobré. A když přesto chcete dělat to špatné, prosím. Ale už v sobě máte světlo, abyste sami poznali, co je
dobré a co špatné. Získali jste to díky tomu, že se Sahasrára otevřela této nové dimenzi nového poznání. Ono to není nové, je to
ve vás už vrozené. Všechny tyto vnitřní kvality se teď začaly projevovat a vy se jimi těšíte. Musíte teď zanechat všech svých
malicherných nápadů a zbytečností. Dozvídám se o takových nehoráznostech, že nevěřím, že by sahadžajogíni mohli být takoví.
Že třeba ukradnou talíře, které jsem koupila, nebo hrníčky a pohazují věci všude kolem, znečišťují celé okolí... Jak se můžete
takhle chovat?! Chci říci, že je to tak ubohé a tak nízké! Jestliže sami nemáte v životě řádnou disciplínu, nemůžete být nositeli
Boží vůle, to nelze. Ale Já vám nebudu říkat: „Dělej tohle nebo tamto.“ Respektuji vaši svobodu. Jen bych si přála, aby vaše
Kundaliní ve vás probudila tu moudrost, velikost a vnitřní krásu, abyste porozuměli tomu, jaké máme vnitřní kvality. Takže Ona
vás očistí. Jakmile budete zcela očištěni, je to jako se zlatem, které není ryzí, dáte ho do ohně a zlato se oddělí. Stejným
způsobem vás oheň Kundaliní zcela očistí, učiní vás naprosto čistými a vy začnete vidět svou vlastní krásu, svou vlastní
přirozenost, svou vlastní velikost. Schopnost integrace k vám tedy přijde snadno, začnete se začleňovat. Zpočátku jsme mívali
sahadžajogíny, řekněme některé z Anglie, některé ze Španělska, další odjinud. Vždycky mívali své skupinky, nikdy neseděli
dohromady. Bylo poznat, že tady sedí Angličané, tady sedí tihle a támhle ti druzí. Tvořili skupinky. Ale teď už to tak není. Zjišťuji,
že už se všichni začínají integrovat. Sjednocení lidí je pro Sahadža jógu tou nejdůležitější věcí. To nepřichází skrze pochopení
získanému vaší inteligencí, ale skrze vnitřní porozumění tomu, že všichni lidé jsou stvořeni Bohem, Jeho vůlí. A že nemáme právo
kýmkoli opovrhovat. Druhá integrace, která ve vás nastala, je, že všechna náboženství, všechna náboženství, pocházejí z jednoho
stromu duchovnosti. Že je třeba uctívat a uznávat všechna náboženství, že všechny Inkarnace, všichni proroci, všechna Písma se
mají uctívat. Jsou v nich sice chyby, v těchto Písmech jsou problémy, ale ty lze napravit. Postupně tedy začnete pronikat do
subtilnější stránky Božskosti, abyste pochopili, že všichni tito lidé tvrdě pracovali na vytvoření dnešní atmosféry pro Sahadža
jógu. A žádným náboženstvím se nesmí pohrdat ani na ně útočit, to by bylo velmi, velmi... zcela mimo realitu. Zastávali byste
zcela iluzorní teorii, která v Božím plánu nemá místo. Takto tedy skoncujeme s veškerým fundamentalismem. Fundamentalisté
se upínají na to, co je v které knize napsané, a že oni, protože tuto knihu čtou, jsou něco víc než ostatní. Kdokoli může číst
jakoukoli knihu, co je na tom tak mimořádného? Stejně tak v Sahadža józe by se nikdo neměl stát fundamentalistou, buďte velmi



opatrní. Jste prostě takoví, už od narození. Chci říci... nevím, není to vaše přirozená kvalita, jen jste se tak nastavili, tíhnete k
tomu, že v Sahadža józe také někdy začínáte s fundamentalismem: „Matka to řekla!“ Nikde Mne takto nepoužívejte. „Matka to
řekla,“ je jen způsob, jak chcete druhým dominovat. Řekněte to sami za sebe, teď k tomu máte právo, máte svou osobnost v
Sahadža józe. To, co chcete říct, můžete říct sami za sebe. Ale nedodávejte: „Matka to říkala.“ Protože to by mohl každý začít:
„Kristus to říkal!“ Kněz nebo papež si mohou stoupnout na kazatelnu a říkat: „Kristus to řekl.“ Mohou to používat zcela svévolně.
Takže Mě nikdo svévolně používat nesmí. Všechno, co musíte říct, řekněte za sebe. Ale nikdy Mě necitujte, že: „Matka to řekla.“
Nebo: „V této knize se píše to a to, tento řádek je tedy důležitý.“ Vás nesvazuje žádný řádek, nic, co jsem řekla. Jste to vy, kteří
teď musí povstat a vědět, co říci sami za sebe. Protože vy teď musíte používat svou vůli, a do toho musíte dozrát, abyste měli ryzí
vůli, čisté přání Boha všemohoucího. Takže integrace nejen vnější, ale i vnitřní. Když jsme dříve něco udělali, mysl na to řekla
jeden názor, srdce druhý a mozek třetí názor. Ale teď se stalo to, že všechny tyto tři věci se sjednotily. Cokoli tedy říká váš mozek,
je plně akceptovatelné pro vaše srdce, naprosto akceptovatelné pro vaši pozornost. Vy sami jste se tedy teď stali integrovanými.
Mnoho lidí píše: „Matko, chtěl bych to dělat, ale nemůžu.“ „Matko, vždy jsem si přál tohle dělat, ale nemohu, ne teď.“ Teď jsme
však plně integrovaní a vy to celé můžete velmi dobře zvládnout. Jestli se chcete dozvědět, jak na tom jste, musíte se pokusit
zjistit: „Jsem v jednotě, nebo ne?“ „Když něco dělám, dělám to celým srdcem, nebo ne?“ „S plnou pozorností, nebo ne?“ Viděla
jsem, že něco děláte celým srdcem a s veškerou inteligencí, ale ne s plnou pozorností. Ta pozornost, ač byla osvícena jako první,
se stále nevyužívá plně. Měla by tam tedy bezvýhradně být veškerá pozornost. Že: „Musím se tomu věnovat s maximální
pozorností!“ Jinak ještě nejste zcela sjednoceni, jste v jednotě jen částečně. Všechny tyto tři věci se tedy musí zcela integrovat.
Pak se sjednotí všechny čakry. Takže cokoli děláte, musí být příznivé. Cokoli děláte, musíte dělat s plnou pozorností. Cokoli
děláte, musíte dělat s naprostou oddaností Bohu. A tímto způsobem se všechna vaše centra stanou plně sjednocenou,
integrovanou silou, kterou budete mít. Celý život by tedy měl být integrovaný. Řekněme, že něčí manžel nemá tuto úroveň nebo
něčí manželka není na této úrovni, nemělo by vás to zajímat. Zajímejte se jen sami o sebe. Neočekávejte nic od nikoho jiného. To
vaše povinnost je důležitá. Vy musíte plnit své povinnosti a sami to vypracovat. Ale dokud nepochopíte, že je to vaše individuální
bytost, která toho dosáhla, a že jako individuální bytost si to musíte uvědomit, že jako individuální bytost se musíte integrovat se
všemi ostatními... Když k tomu ale přistupujete tak, jak jsem často viděla, že když něco řeknu, lidé se domnívají, že to říkám pro
někoho jiného, nikdy to nevztáhnou na sebe. Nemáme tedy sledovat jen své zisky: „Polepšil jsem si finančně,“ „Zlepšilo se mi
zdraví“, „Jsem na tom lépe psychicky“, „Jsem radostný a šťastný“. To není to jediné. To by nemělo být jediné měřítko. Co byste
ale měli mít, je pochopení své vlastní osobnosti, která byla speciálně formována po mnoho a mnoho životů, abyste si v tomto
životě přišli pro realizaci, abyste pokračovali v práci Boží vůle. Pokaždé, když vidíte nějaký zázrak, uvědomte si, že to všechno
dělá Paramačaitanja. A co je to Paramačaitanja? Je to vůle Ádi Šakti. A kdo je Ádi Šakti? Vůle Boha. Takže Ona je vším, co je
vytvořeno. Je to celé pevně dané; můžeme je nazývat inteligencemi, nebo lze tyto vibrace přirovnat, řekněme, k programům DNA.
Všechny vědí, jak co utvářet. Tak například dnes, vidíte, je velmi slunečno, až se každý diví, jak je to možné. Tolik věcí se nám
takto děje. Nedávno jsme třeba měli havan a bylo krásně slunečno. Celý vesmír tedy pracuje pro vás. Vy jste teď na scéně a
musíte si to vzít na starost. Ale pokud nemáte víru v sebe sama, pokud si nejste jisti tím, kdo doopravdy jste, jak byste mohli
pomoci? Jak byste to mohli vypracovat pro sebe a vypracovat všechny problémy světa, které zde vytvořil pouze člověk. Musíme
tedy jednou provždy úplně odvrhnout všechno, co nám dominuje. Nejprve to, co pochází z vědy. Můžeme dokázat, že cokoli
Sahadža jóga řekla o vědě, se potvrdilo. Odhoďme tedy vše pocházející z vědy, která je permanentně nestálá, neustále se mění.
Pak takzvaná náboženství, která máme. Takzvaná náboženství, protože všichni lidé, kteří byli katolíky, protestanty, hinduisty,
muslimy a podobně, těm se to všem usadilo v hlavě, ale musí to odvrhnout. Musíme se stát novou osobností. Po realizaci, jak
jsem říkala, vykvetete z bahna jako lotosy. Nyní jste se tedy stali lotosy a lotos se musí zbavit všeho toho mrtvého bahna. Jinak
nebude vonět. Každý musí dokázat odhodit všechny tyto okovy, které vás zabíjejí, které nejsou k ničemu, jsou jen přítěží. Jste tak
krásnými lotosy, jen si musíte uvědomit, že celé vaše utváření proběhlo s takovou pečlivostí, s takovou sladkostí a jemností.
Především si tedy musíme sami sebe vážit. Musíme cítit náklonnost a lásku k druhým a musíme mít sebeúctu, to znamená, že
musíme mít disciplínu. Musíme mít sebekázeň. Protože když máte úctu k sobě samému, zcela jistě se ukázníte a budete
nápomocní. Na Mém vlastním životě můžete vidět, že pracuji opravdu těžce a hodně cestuji, mnohem víc, než by mohl kdokoli z
vás. Protože Já mám tu vůli, že musím přivést tento svět do toho radostného stavu, do toho stavu štěstí, do toho stavu
Božskosti, kdy si lidé uvědomí svou velkolepost a velkolepost svého Otce. Pracuji tedy velmi těžce, ale vůbec nikdy nepřemýšlím
o tom, že by se Mi mohlo něco stát nebo že se stane to či ono. Nikdy jsem vás neobtěžovala svým rodinným životem, svými
dětmi, nikým. Ať jsem měla jakékoli problémy, poradila jsem si s nimi sama. Ale tady od sahadžajogínů dostávám sáhodlouhé
dopisy, kde píší o své dceři, o synovi, o tom a onom. Další věc je tedy připoutanost k rodině, a to je to nejtěžší břímě na vašich
bedrech, protože se neustále strachujete o své děti a o všechno možné. To není váš úkol.



Poznámka: Tato část textu níže není ve videu z důvodů kráceného videa, které měl administrátor k dispozici na vložení. Na
fyzickém DVD je ale tato část textu vložena se statickým obrazem Šrí Mátadží

Prosím, pokuste se porozumět tomu, že je to zodpovědnost Boha všemohoucího. Nemůžete to dělat lépe než On, nebo snad
ano? Ale pokud se přesto pokoušíte převzít Jeho zodpovědnost, řekne: „Dobře, starej se!“ a pak začínají problémy. Odpoutanost
je slovo, kterému bychom měli porozumět v jeho pravém významu. Když se ptám lidí, proč pohazují věci všude okolo, řeknou:
„Jsme odpoutaní!“ To je tedy způsob! A co vaše děti? Přilepíte se na ně. Co vaše vlastní věci? Lpíte na nich. Kvůli největším
malichernostem Mě budou zatěžovat, ale když to patří Mně nebo Sahadža józe, pak si to užijí, a až je to omrzí, někde to pohodí.
Taková nezodpovědnost! Jak by se jim mohlo říkat božští? Jak by to mohli být svatí lidé? Světci se nechovají zodpovědně jen
sami k sobě, ale ke všem. Velmi pomalu, jemně, sladce a s velkou láskou jsem vás přivedla na tuto úroveň. Nežádala jsem vás,
abyste šli do Himalájí nebo se stavěli na hlavu nebo mi odevzdali všechen svůj majetek, nic takového. Podařilo se nám to velmi
krásným způsobem. Ale když máte jít dále, pokračovat, musíte pochopit, že své povinnosti musíte splnit vy a nikdo jiný. Ale vy si
všímáte jen svých povinností vůči své rodině, domu apod., žádných povinností vůči Sahadža józe. Před Sahadža jógou jste nebyli
připoutaní k nikomu, v tom smyslu, že jste byli připoutaní jen sami k sobě, zcela egocentricky. Nyní jste se trochu rozšířili, a tak
jste připoutaní i k manželce a k dětem. Ale to je stále totéž. To je také sobecké, protože si myslíte, že to jsou vaše děti. Ale ony
nejsou vaše, jsou to děti Boha. Doufám, že jste všichni natolik inteligentní, abyste porozuměli své zodpovědnosti a vypracovali
to. To, že se vám otevřela Sahasrára, je tak důležité! Teď můžete prokázat existenci Boha, existenci Jeho vůle, všeho, a to
celému světu. Nikdo nemůže zpochybnit Sahadža jógu. Těm vědcům, kteří se o to pokusí, to můžeme objasnit. Komukoli, ať už je
to vědec, ekonom, politik, kdokoli, vše může být vysvětleno ve světle Sahadža jógy a lze dokázat, že existuje jen jedna politika,
politika Boha, jedna ekonomika, ekonomika Boha, a jen jedno náboženství, náboženství Boha, tedy Višva Nirmala Dharma.

Dá se to prokázat. Není tedy důvod obávat se nebo si dělat starosti. To vše se dá dokázat vědcům a dalším intelektuálům a těm
několika dalším lidem, když nám budou chtít naslouchat. Když nebudou chtít naslouchat, zapomeňte na ně. Máme tolik sil, proč
se jich obávat? Ale pokud nám budou chtít naslouchat, bude lepší vysvětlit jim, že jsme nyní objevili tuto velkolepou sílu, a jestliže
funguje, jestliže je tato ohromná síla v činnosti, jsme to jedině my, kdo může celý svět přetvořit novým způsobem. Vkládám do
vás velké naděje. S jakou vážností bychom však měli k Sahadža józe přistupovat! Někteří dokonce ani nemeditují! Neděláte tak
jednoduchou věc, jakou je meditace, to nedokážu pochopit. Jak porostete bez meditace? Dokud nejste v bezmyšlenkovém
vědomí, nemůžete růst! Musíte, opravdu musíte meditovat alespoň ráno a večer. Je tolik lidí, kteří mají nekolektivní povahu. Když
pobudou v ášramu, hned mají názor, že žít v ášramu je k ničemu. Takoví by skutečně měli ze Sahadža jógy odejít. Protože oni
dosud vůbec nepochopili, co je Sahadža jóga. Jak chcete bez kolektivity růst? Jak si vybudujete své síly? Sami dobře víte, že jen
v sangze, v kolektivu, když držíte při sobě, jen pak můžete být silní. To je fakt. Když máte jednu větev, můžete ji zlomit. Ale když
dáte mnoho větví k sobě, už se zlomit nedají. Přesto znám pár takových, kteří zatím moc do kolektivu nechodí. To ukazuje, jak
málo rozumí sami sobě. A budou Mi vykládat: „Matko, my už nechceme bydlet v žádném ášramu.“ Měli by tedy odejít ze Sahadža
jógy. Bez kolektivity nemůžete růst, ani bez disciplinovanosti Sahadža jógy. Je lepší mít deset kvalitních lidí než tisíce
nepoužitelných. Taková je vůle Boha. Protože jste tu dnes v takovém počtu, mám opravdu velikou radost, že vás tu tolik vidím.
Podařilo se nám hodně povyrůst a opustit všechny ty nesmyslné věci, kterých jsme se drželi. Dnes si však musíme dát slib: „Ode
dneška přizpůsobím svůj život Boží vůli. Absolutně. A zasvětím se tomu.“ Žádná rodina, žádné další ohledy, zapomeňte na to, nic
není tak důležité. O všechno se může postarat vůle Boha. Když se tedy budete snažit jen následovat Boží vůli, o vaše děti bude
postaráno, o všechno bude postaráno, nemusíte si dělat starosti s ničím. Pak to funguje. Zkuste pochopit, že problémy máte
proto, že je nechcete přenechat Bohu. Chcete si je držet, proto máte problémy. Kdybyste se rozhodli: „Ne, raději ty problémy
prostě přenechám Boží vůli,“ tak máte po problému. Jsou také někteří, kteří rádi říkají: „Nejsme tak schopní, Matko, my to
nemůžeme dělat.“ Říkat něco takového je také stupidní. Zkuste si to, přesvědčte se sami. Nejprve si člověk musí uvědomit, proč
to vlastně říká. Možná, protože jsme příliš na peníze, že si je chceme nechat jen pro sebe, nebo něco takového. Také jsou lidé,
kteří hovoří o podnikání v Sahadža józe. Něco jako zaměření na peníze tady rozhodně je, nebo určitý druh materiální
připoutanosti, když říkají: „Nejsme dostatečně schopní a nemůžeme se změnit.“ Druhá věc může být tato mamatva, jak se tomu
říká, připoutanost k rodině, k dětem, ke všemu možnému, nebo - tohle je moje, tamto je moje. To by mohl být druhý důvod, že
máte pocit, že nejste dostatečně odvážní nebo dostatečně silní, abyste dělali Sahadža jógu. Třetí důvod může být, že se stále
utápíte ve svých starých zvycích, že vás stále ještě baví váš nemravný život. Nějaký takový důvod tam může být, tak ho zkuste



vypátrat. „Proč se takto chovám?“ „Proč se nedokážu dostat na tu bezpečnou, krásnou cestu svého vzestupu, když všichni
ostatní mohou?“ Když se na to podíváte introspektivně, zjistíte: „Něco se mnou musí být špatně, když se domnívám, že to
nemůžu dělat.“ Jste schopní zvládnout cokoli! Jen se o to pokuste a mějte z toho radost. Nejdůležitější věc, která ještě zůstává,
je, že byste se měli stát řádným, silným, milosrdným nástrojem Boží vůle. Souhlasím, že je samozřejmě také velmi důležité,
abyste ke Mně dělali púdže, protože to vám velmi pomáhá. Nepochybně. Ale nic jiného důležité není. Říkáte Mi o tolika různých
věcech, ale nic z toho není důležité. To hlavní je, abyste všichni stoupali výš a výš a soutěžili jeden s druhým, kdo se dostane výš.
Každopádně jsme toho za velmi krátkou dobu dosáhli hodně, rozhodně, ale přesto musíme zrychlit a vypracovat to. Jsem si jistá,
že tato nová věda, kterou můžeme nazvat absolutní vědou, jednou zastíní ostatní vědy, a ukáže lidem: „To je ono, je to ve vašich
rukou, naučte se s tím pracovat." Dnes tedy oslavujeme den, v němž se otevřela úplně nová dimenze, absolutní působiště
velkoleposti Božského a důkazů o Něm. A to je něco tak velkého, že skutečně můžeme skoncovat se všemi iluzemi, které mají o
sobě samých, o svém egu. Dokážeme to zvládnout, tu sílu všichni máte. Bůh vám žehnej!
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Šrí Buddha púdža,  31/05/ 1992, Shudy Camp, Velká Británie

Dnes jsme se zde shromáždili, abychom provedli Šrí Buddha púdžu. Nevím, kolik z vás četlo o Buddhově životě a jak nakonec
dosáhl svého osvícení. Nevím, kolik z vás ve skutečnosti vidělo buddhisty, nebo se s nimi setkalo, - s těmi, co sami sebe nazývají
buddhisti. Tak jako v každém náboženství, všichni se ztratili v nějakém druhu fundamentalismu, protože nikdo z nich nezískal
realizaci. A proto každý zavedl svůj vlastní styl náboženství - dokonce můžete říct, že Tao od Lao-c´ také, nebo Vidditamův Zen -
všechny jsou ovocem toho samého. Musíme pochopit, jak poprvé pocítil, že člověk musí hledat něco nad rámec života. Jakmile
jsme velice spokojeni s tím, co máme… protože On byl královským synem, měl velmi pěknou ženu, syna a přirozeně každý v
takovéto pozici by byl naprosto spokojený. Jednoho dne ale uviděl velmi nemocného muže, uviděl žebráka a také uviděl mrtvého
muže. A jak každý pro toho mrtvého naříkal. Nemohl pochopit, jak k tomuto utrpení došlo a k čemu je takovéto utrpení třeba. Tak
opustil rodinu, opustil svůj přepychový život, všechno opustil a vydal se hledat Pravdu; tak jako mnoho z vás. Mohl se také ztratit,
řekla bych, protože četl všechny Upanišády, a všechny myslitelné knihy, které by Mu řekly, co je Pravda. Nic ale nemohl pochopit.
Dal se na naprosté odříkání co se týče jídla, co se týče zábavy, všeho se vzdal. A nakonec ležel pod fíkovníkem a najednou Mu
Ádi Šakti dala realizaci, protože byl tak upřímný a byl jedním z těch, co byli označeni pro zvláštní místo ve Virátě. Musel toho
dosáhnout. Samozřejmě vám nemusím říkat o Jeho předchozích životech, možná jsem vám už v některých svých přednáškách o
tom povídala, jaký byl Jeho předchozí život a jak dosáhl svého vlastního osvícení. Co ale musíme o Jeho životě pochopit, je to, že
objevil a vypátral, že příčinou je chtění, že přání je příčinou všeho utrpení. On ale nevěděl, co bylo skutečným přáním, co bylo
ryzím přáním, co bylo ryzí touhou. A proto nemohl lidem vysvětlit, že se musí zaměřit na své osvícení prostřednictvím Kundaliní.
A protože následoval tak asketický život, stalo se to buddhistickým kodexem.

Nedávno, když jsem byla v Thajsku, jsem četla o Buddhovi a byla jsem překvapená, že buddhističtí mnichové, jejichž označení
"bhikku" ve skutečnosti v sanskrtu znamená někoho, kdo žádá o almužnu, nebo můžete říct žebrák - ale náboženský žebrák.
Takže s sebou brával tisíce lidí, minimálně tisíc, bosých, bez jakéhokoliv zajištění potravy, bez jakéhokoliv zajištění pobytu, nic, a
museli si zcela holit hlavy, žádné kníry, žádné chlupy na těle. Kromě toho směli nosit jen jeden oděv. Jedny dlouhé šaty si museli
takto uvázat a zahalit se, ať bylo chladné období nebo teplé. Nesměli zpívat ani tancovat, ani se jinak čímkoliv bavit. A jídlo bylo
vybráno z vesnice, kterou navštívili, cokoliv dostali, jakkoliv toho bylo málo. Cokoliv dostali, bylo uvařeno a nejdřív to nabídli
svému guruovi a pak to jedli oni. Představte si tisíc lidí, jak toto dělá, bosých, ve spalujícím žáru nebo v blátě či dešti. Chodívali v
jakékoliv roční době, vzdávajíce se všech svých rodinných příbuzných. Dokonce, když manžel i manželka - přidali k buddhistické
komunitě, nesměli žít jako muž a žena. Takže, vzdání se všech fyzických potřeb, duševních potřeb, emocionálních potřeb bylo
cestou, kterou se snažili následovat, protože řekl, že to způsobuje chtění. Když ale vidíte buddhisty, všechny tyto věci dělají;
budete překvapeni, dokonce, i když je někdo králem, tak to dělá. A mnoho králů, kteří se v tom čase připojili - jedním z nich byl
Ašóka z Indie. Oblékal se tak, stal se takovým, začal stejným způsobem cestovat a snažil se žít naprosto asketickým životem.
Byl to velmi těžký život a mysleli si, že tím, že toto všechno dělají, že získají svoji realizaci. Říká se, že dva Jeho následovníci toho
dosáhli, jmenovali se Moggallana a Sariputta. Tito dva lidé získali svoji realizaci. Ale celý to byl naprosto vyprahlý a nanicovatý
život, bez jakékoliv zábavy, nebyly dovoleny žádné děti, žádné rodiny. Takže to byl velice osamělý, velmi tvrdý, můžu říct, velmi
vyprahlý život.

Ačkoliv se to nazývalo sangha, což znamená kolektivita, ale v této kolektivitě nebylo žádné souznění, protože nesměli moc
mluvit, nesměli o ničem diskutovat, řekněme o politice nebo ekonomice nebo o čemkoliv jiném. Mohli mluvit jen o meditaci, o
dosahování vyššího života. Takže si můžete představit, jaký druh života museli vést, aby se stali osvícenými. A tato myšlenka
pokračovala v tolika náboženstvích, zejména pak začali lidi nutit, aby odnímali peníze jejich vlastníkům, říkajíce, že se musíte
všeho vzdát. Samozřejmě, i za časů Buddhy se museli všeho vzdát, aby se mohli přidat do buddhistického kolektivu, ale zde to
byla opravdová snaha Buddhy, aby je dovedl k osvícení, aby z nich udělal lidi, kteří vědí o absolutní realitě. To se ale nestalo, a
proto se buddhisté rozdělili do různých typů zvláštního buddhismu. Například teď máme jistý buddhismus v Japonsku, kde
nebylo dovoleno zabít žádné zvíře. Takže si řekli: "Dobře, nezabíjíme žádná zvířata, ale můžeme jíst mrtvá zvířata." Přišli na to, jak
to vyřešit. Pak také mohou zabíjet lidské bytosti, protoženení dovoleno zabíjet zvířata, ale můžeme zabíjet lidské bytosti. Takže
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Japonci se stali odborníky na zabíjení lidských bytostí. Jak lidé najdou skulinky, to můžete vidět velmi jasně. Pak přišel druhý typ
buddhismu, kde Lao-c´učil o Tao. Ale Tao je ve skutečnosti... On byl prvním, kdo začal mluvit o Kundaliní. Tao je Kundaliní. Ale
také toto bylo pro lidi příliš. Prostě nemohli pochopit, o čem mluví. Ale způsob, jakým se vyjadřoval v malbách, a dalších věcech,
jen aby vybočil z onoho druhu tvrdého buddhismu. Ale nějak, navzdory tomu, to nikdy nezapustilo náležité kořeny, a potkala jsem
lidi, kteří následují Tao, a vy naprosto nechápete, jak tito lidé následují cestu Kundaliní. Existuje řeka s názvem Jang-c', u které -
když cestujete, najdete rozmanité věci. Každých pět minut se mění scenérie, nebo na sebe ty nádherné hory berou jinou podobu,
a je tam mnoho vodopádů; je to velmi zajímavé. To je Kundaliní. Tao je tato řeka.

Ale říká se, že byste neměli rozptylovat svoji pozornost pokušeními, která jsou okolo. Měli byste je vidět, ale pohybovat se dál. A
to je Tao, které zavedl, ale oni se ztratili, protože začali malovat všechny ty věci a věnovali se více umění. Buddha v podstatě
nikdy na žádném umění neměl pozornost, nikdy nechtěl mít žádné umění, a nic nechtěl s uměním dělat, řekl, že jedinou věcí,
kterou musíte dělat, je instrospekce a jít dovnitř, do hloubi duše, a najít, co je absolutní Pravda. Takže celá věc se takto začala
odchylovat. Pak tento zen byl, co se týče Kundaliní, stejně pomatený. Zen začal Vidditama, jeden z Jeho velkých následovníků, v
Japonsku. Zen je takový, že dávali, chci říct, někdy i tloukli na záda, na míchu, na čakry a pokoušeli se pozvednout Kundaliní,
všemožné hrozné věci. V zenu rozvinuli velice drastické metody, jak zvedat Kundaliní. Přešlo to až do takové krajnosti, že jsem
potkala lidi, kteří měli přerušenou míchu. Pak ale Kundaliní nebude v žádném případě stoupat, pokud je mícha... Prosím, dávejte
pozor! Odejde jediná žena a pozornost je pryč. Chci říct, když je vaše pozornost tak mizerná... Prosím, dávejte pozor, rozumíte?
Když odejde jeden člověk, tak by vaše pozornost neměla jít pryč a prosím, nechoďte dovnitř, abyste vyrušovali. Víte, potíž je, že
musíme porozumět, že naše pozornost musí být pevná. Když nějaká žena odejde a vaše pozornost uteče, pak pochopte, že
musíte víc meditovat. Prosím, dávejte pozor! Takže, tento Vidditamův zen převzal rovněž velmi odlišnou formu. Setkala jsem se
s prezidentem tohoto Vidditamova zen systému a byla jsem překvapena, protože - zavolali Mě, protože byl velmi nemocný. Tak
řekli: "Matko, prosím, pomoz mu uzdravit se." Zjistila jsem ale, že vůbec nebyl realizovanou duší a nevěděl ani slovo o Kundaliní.
Tak jsem řekla: "Jak to, že jste prezidentem, jak to, že jste se stal vůdcem, když neznáte význam Kundaliní?" Řekl: "Co je
Kundaliní?" Nic nechápal. Řekla jsem: "Co je zen? "Zen znamená meditovat, dhjana." Řekla jsem: "Dobře, ale co s tím?" "Ano, ano,
je." Chci říct, byl tak zmatený. Pak jsem se ho zeptala: "Vy nejste realizovanou duší, tak jak to, že jste prezidentem?" Řekl: "Neměli
jsme realizovanou duši už věčnost. Pouze po šest století jsme měli nějaké "kašajapas" - říkají jim "kašajapas". A potom už jsme
neměli žádné realizované duše."

Tak si jen pomyslete, za jakých okolností jste získali svoji realizaci. Bez toho, abyste cokoliv obětovali, bez toho, abyste se
čehokoliv vzdali, bez toho, abyste prováděli jediné z těchto tapasja - pokání. Protože Buddha je "tapa". V Ádžně jsou tato tři
božstva: Kristus, Mahávíra a Buddha. Všichni tři jsou "tapa". Tapa znamená pokání. Musíte dělat pokání; a pokání - nyní v
Sahadža józe, neznamená, že se vzdáte své ženy, nebo se vzdáte svého manžela, vzdáte se dětí, rodiny. Zde tapa znamená
meditaci. A pro meditaci musíte vědět, kdy vstát, to by měla být pro sahadžajogíny ta nejdůležitější věc. Zbytek bude pracovat
automaticky, a vy porozumíte. Abyste prohloubili svůj růst, musíte meditovat, je to zcela jednoduché. Nemusíte si holit hlavu,
nemusíte hladovět, nemusíte chodit bosky, můžete zpívat, tancovat, chci říct, můžete se těšit hudbou. Tam vám dokonce ani
nedovolí sledovat drama nebo hru, nebo cokoliv podobného. Je toho tolik, že když uvidíte seznam, tak se opravdu zblázníte, jak
tak můžou lidé žít? Ale tam s Ním bylo tisíc lidí, kteří s Ním cestovali a byli tak chudí, že nosili jen hadry. Nakonec šel kolem jeden
velký obchodník, uviděl je a pomyslel si: "Co je to za ubohé lidi, jednoduše žebráci. Bůh ví, jsou to malomocní nebo kdo?" A cítil k
nim velké sympatie. A dal jim nějaké jídlo a vše, a přesto nerozpoznal, že to byl "tagata" - což znamená, že tam kráčel Buddha.
Takže nejdůležitější pro Buddhu... samotné "Buddha" znamená "boddh", z "boddha", a "boddh" znamená rozpoznat skutečnost ve
svém centrálním nervovém systému, to je "boddha". Všichni jste se nyní stali Buddhy, bez toho, abyste se čehokoliv vzdali,
protože vše, čeho se On vzdal, byl nesmysl. Byl to mýtus. Jestliže to byl mýtus, k čemu je vzdávat se mýtu? Co záleží na tom,
jestli posloucháte hudbu, co záleží na tom, jestli tančíte, je to naprosto jedno.

Tyto myšlenky ale pronikly tak hluboko do oněch lidí, že doopravdy cítíte takovou lítost a takový soucit, když se na ně podíváte -
kde se ztratili? Nejedí, mají jídlo jen jednou za čas a hladoví, opravdu vypadají hůř než pacienti s tuberkulózou. Zatímco vy
vypadáte skutečně jako růže, nádherně se všichni těšíte životem a vším. Ale pořád ještě člověk musí vědět, že musíme mít tyto
Buddhovy principy uvnitř sebe. A principem Buddhy je, že musíme dělat tapa. Tapa neznamená, že byste měli hladovět. Ale také,
pokud se o jídlo zajímáte příliš, je lepší, když se trošku postíte. Nikdy jsem neřekla, že byste se neměli těšit hudbou, nikdy. O tom
není pochyb, měli byste se jí těšit. Ale měli byste se těšit hudbou, která je pro vaše osvobození, pro vaše probuzení, pro váš



vzestup. Neříkám, že byste něco neměli dělat, protože vy sami jste teď Buddhou. Buddhovi by se nemělo nic říkat, On říkal
každému, ale Jemu se nic říkat nemělo. Stejným způsobem bych neměla nic říkat já vám. Jde jen o to, abyste porozuměli. Ale
někdy jsme opravdu svázáni tolika podmíněnostmi, že jsem zjistila, že je pro lidi velice těžké, aby pochopili, co je to Duch. Duch je
bez hranic. Je to neomezený projev božské lásky. Takže když dojde na svobodný projev božské lásky, soucitu, lásky, tak člověk
musí pochopit - děláme to, nebo ne? Dokonce i nyní existuje mnoho podmíněností, které v nás stále pracují. Například, někteří z
vás jsou takoví: "Náležím k této národnosti, k tamté národnosti, jsem toto, jsem tamto. Jsme na to velmi pyšní. Nemůžeme se
směšovat s ostatními lidmi, jsme příliš vyspělí pro druhé lidi." Nebo něco podobného.

Nyní jste se stali univerzální bytostí. Takže, jak můžete mít tato hloupá omezení, která jsou - opět - smyšlená? Takže člověk musí
být svědkem, pozorovat se a zjistit, jestli máte... Co s ní je? Odveďte ji pryč... Také ohledně vašich dětí musíte pochopit, víte, což
je velmi důležité - jak se chovají, jestli nejsou agresivní, nebo jak se chovají. To je velmi důležité, protože jsou také Buddhové, jsou
také realizovanými dušemi. Mají v sobě ale jisté podmíněnosti a podle těchto podmíněností se chovají. Nuže, takto můžeme
vidět, že je v nás světlo. A stane se to, že začneme vidět, co je s námi špatného, a jen to odhodíme. Ale pokud, dokonce i když to
vidíte, to nedokážete odhodit, pak si musíte uvědomit, že potřebujete více síly. Takže se musíte naučit, jak si zvednout Kundaliní,
jak být po celý čas ve spojení s božskou silou tak, že jste v bezmyšlenkovém vědomí a že uvnitř sebe rostete do hloubky.
Narazila jsem na podmíněnosti, které se stále skrývají v "moje" a "mé", které jsou stále v sahadžajogínech. Například dřív jsem
slýchala, řekněme o Angličanech nebo všech lidech ze Západu, protože teď tady mluvím ke všem západním lidem, že se
nestarali o své rodiny, ženy, děti, každý třetí den se rozvádějí, čtvrtý den utíkají s jinými manžely nebo něco podobného. Teď jsem
zjistila, že se přilepili, jako lepidlo. Manželka se stala velice důležitou, manžel se stal velmi důležitým. Můj dům se stal velmi
důležitým, moje děti se staly velice důležitými. Nejdřív je děti vůbec nezajímaly, teď se na děti přilepí jako lepidlem. Je pro ně
nemožné říct: "Podívejte, děti náleží do sanghy, tj. kolektivitě. Nepřemýšlejte, že toto je vaše dítě. Jakmile jednou začnete takto
přemýšlet, začnete se ohraničovat a dostáváte se do problémů. Moudrost země také, měla bych říct, velice zmenšuje problémy.
Nechceme být rasisty. Znám lidi, kteří nesnáší ty, kteří jsou rasisty, chtějí, aby rasismus zmizel. Jako v Indii jsem viděla, že
sahadžajogíni chtějí, aby zmizel celý kastovní systém. Protože je sebezničující.

Tak začneme vidět uvnitř sebe, co je sebezničující. Co zničí mě; pak co zničí moji rodinu; pak co zničí moji zemi a co zničí celý
svět? Všechna tato rizika, která jsou pravým opakem vašeho konstruktivního života, začnete je vidět, vidíte svoje vykolejení,
vidíte, že jedete vstříc destrukci a můžete to zastavit. A to je velice důležité a jedině možné, když se pokusíte dělat introspekci a
meditovat a uvidět, jestli máte tyto kvality. Někteří jsou velmi pyšní na určitou svoji povahu, jako: "Jsem takový, co se dá dělat,
Matko? Jsem takový." Nikdy víc. Nuže, všechny vaše nádherné kvality byly probuzeny vaší Kundaliní. Ukazuje to, že nic nebylo
mrtvé, nic nebylo skončeno, zůstaly všechny neporušeny a když Kundaliní začne stoupat, pouze tyto nádherné kvality probudí.
Kromě toho vám na Guru púdže řeknu, co se všechno stalo. Samozřejmě jste museli na Sahasrára púdže zjistit, co jsem vám
říkala o vás, že co jste získali - že nemáte ani ponětí o tom, jaké síly jste získali. Na Guru púdže vám ale určitě řeknu, co je to
Sahadža jóga. Je to jedna z nejdrahocennějších věcí, kterou by lidská bytost měla znát - před dávnou dobou.

Není to jenom povídání o Bohu, není to pouze o tom říct, že je ve vás božskost, ale aby to účinkovalo. Takže nepotřebujete žádný
vědní obor, máte nějaký problém, dobře - dejte bandhan, hotovo. Tak jednoduché. Když něco chcete, jen dejte bandhan, hotovo.
Chcete dát realizaci, zvedněte ji, zvedněte Kundaliní. Cokoliv, co můžete dělat díky vědě, můžete dělat díky Sahadža józe. Jsme
také počítačem. Někdy něco řeknu, vy na to: "Matko, jak to víš?" Řeknu: "Jsem počítač, bezpochyby." Ale vy všichni jste
počítačem, jediná věc je, že musíte rozvinout svoji hloubku. Nyní jste na správné linii, takže nepotřebujeme tuto vědu, která nás
může všechny zničit. Všechno může být uděláno prostřednictvím Sahadža jógy. A toto vám vysvětlím na Guru púdže, jak se
stanete takto schopnými. Takže, prosím, mějte sebeúctu. Musíte mít sebeúctu a porozumět, že jste sahadžajogíni. Jste
především sahadžajogíni a jako sahadžajogíni musíte dosáhnout toho stavu, kdy se stanete naprosto schopnými dělat vše, co
dokáže věda, cokoliv, co by někdo zvládl udělat, toto je opravdové "siddhi", což znamená, že se stanete ztělesněním všech sil.
Existují lidé, kteří přijdou a řeknou: "Matko, nemůžeme otevřít srdce." Chci říct, neříkám, že máte otevřít srdce chirurgicky. Ale
"otevřít mé srdce" znamená jen vidět, co s vámi není v pořádku. Nedokážete vnímat soucit? Viděla jsem ale lidi, kteří mají
otevřené srdce pro psa nebo kočku. Ale někdy nemají otevřené srdce pro své děti. Nuže, jak je možné, že v Sahadža józe nemáte
otevřené srdce? Je to nejdůležitější místo, kde je Duch a vyzařuje své světlo, a když vyzařuje světlo, je to první místo, kde vidíte
život člověka, který je plný lásky. Takže jak je možné, že je tu problém, že nemůžete otevřít své srdce? Musí to být kvůli tomu, že
máte pouze ego, ale žádnou sebeúctu. Takže Buddha je tím, kdo zabíjí ego. Je zabijákem ega. Jak jste viděli, pohybuje se po



vašem Pingala nádí a pak přechází a usazuje se na této straně - vlevo. Je tím, kdo dohlíží na naše ego a pokouší se vyrovnat tuto
pravou stranu. Především, museli jste vidět smějícího se Buddhu. Je velmi tlustý, a člověk, který je pravostranný, je velmi hubený,
nikdy se nesměje, ani se neusmívá. Dokonce nemusí, ani když ho polechtáte.

Takže ukázali Buddhu jako člověka s mnoha dětmi sedícími na Jeho klíně, po celém Jeho těle a všude a On se směje. Takže se
jen podívejte, jak ukázali vyrovnanost Buddhy - toho, kdo kontroluje pravou stranu. Takže to, jak kontroluje naši pravou stranu -
prostě se nebere vážně. Dělá si ze sebe srandu, dělá si legraci ze všeho. Cokoliv řeknou - například, jak řekl: "Nedívejte se na
žádné divadlo." Dobře. Já říkám: "Dívejte se na všechny hry." Ale přitom se dívejte svým osvíceným vědomím a můžete vidět tu
hloupost a těšit se touto hloupostí. Například tato dáma - Elizabeth, byla osmkrát vdaná, nebo tak nějak - devětkrát, nevím,
kolikrát byla vdaná, ztratila jsem přehled. Takže tam přišli hloupí lidé - tři, čtyři tisíce, představte si, víc než je vás, stáli všude
kolem a byly tam vrtulníky, které sesílaly parašutisty. A každý byl tak unešený; a parašutisté padali na stromy, někdy spadli na
lidi. A všechno to bylo v novinách, byla to velká novinka, pro tyto Američany, víte. Takže byste měli vidět tu hloupost. Když
můžete vidět hloupost, pak je to v pořádku. Když ale budete jedním z diváků a myslet si: "Ach, co je to za událost... jaké mám
štěstí, že jsem mohla vidět tuto dámu, tak nepříznivou ženu, jak odjíždí na líbánky." Pak cokoliv vidíte... - jela jsem do Ria a
ukázali mi, jaký mívají karneval. Můj Bože! Chtělo se mi zvracet, je to tak odporné. Takže to, jak budete na věci reagovat, záleží na
vaší pozornosti. Buddha čitta znamená osvícenou pozornost, to, jak reagujete. Samozřejmě, je-li to něco božského, pak je vaše
pozornost uchvácená, naprosto, nedáte ji nikam vedle, nezajímá vás, co se děje v celém světě; máte na tom plnou pozornost.
Když je to ale něco hloupého, můžete vidět podstatu; když je to něco vtipného, můžete vidět podstatu. S takovouto pozorností se
stane, že vidíte podstatu celé věci, která souvisí s realitou, v porovnání s realitou, je to hloupost. Ve světle reality je to hloupé.
Může to být smyšlené, může to být falešné, může to být pokrytecké, všechny možné věci, které nejsou realitou. Pokud jste ale
sahadžajogínem, měli byste to být schopni vidět a těšit se tím. Viděla jsem, že děti to dělají velmi přirozeně a do určitého věku
rozumějí a pak nevím, co se jim stane. Ale, řekněme, když jsem měla malé děti, chodívaly se dívat na hru o Rámovi - "Ram lílu".
Byly velmi malé, chodily do školy.

Chodily se dívat každý den s naším sloužícím. Všichni sloužící chodívali na Ram lílu, chodívali se dívat a vraceli se zpátky a říkali
Mi, jaká to byla legrace. Řekli: "Dnes se Dašaratha a jeho žena spolu tak hádali, a najednou jsme zjistili, že to spolu bojovali dva
muži. Prali se spolu." Něco takového, a pokaždé Mi líčili celou tu legraci. Ale můj sloužící řekl: "Podívejte na naše..." říkají jim
"drahoušek" ... "drahoušky. Podívejte, jak se tím těšily. Po celý čas se smály, těšily se touto hrou o Rámovi jako my." Chápete ten
rozdíl? Tyto dívky se smály komičnosti celé věci, zatímco tito chlapíci si mysleli, že jen oni si to opravdu užívali. Takže toto je to
porozumění. Když vidíte stejnou věc, jaká je vaše reakce? Záleží to na vaší čittě, na vaší pozornosti, která je osvícená a osvícená
pozornost reaguje velice odlišným způsobem než hloupá pozornost, nebo zmatená pozornost nebo pozornost, která je plná
negativit. Takže se musí posoudit, jak reagujete. Například, setkala jsem se s jedním divným chlapíkem, který za mnou přišel a
řekla jsem: "Proč děláš toto?" A jeden sahadžajogín řekl: "Matko, to bys neměla říkat." Řekla jsem: "Proč?" "Víš, koneckonců je to
jeho náboženství." Řekla jsem: "Opravdu, toto je jeho náboženství?" Tak ten chlapík řekl: "Co je na tom špatného?" Řekla jsem:
"Špatné je to, že nemáš žádnou totožnost. Nemáš žádnou sebeúctu, proto se snažíš malovat a snažíš se ukázat, že jsi toto a
tamto, což nejsi. Proč se nestaneš tím, čím jsi?" A tento chlapík se později stal sahadžajogínem. A toto musíme pochopit, že
musíme přijmout to, co jsme - a my jsme Duchem. Jestliže jsme Duchem, tak musíme žít a těšit se a dělat cokoliv, co je
nezbytné. Jsou tu ale čtyři věci, které Buddha řekl velice pěkně, které by každý z vás měl říkat každé ráno, myslím - aby
porozuměl. Takže zaprvé řekl: "Buddham šaranam gaččámí." Odevzdávám se Buddhovi. Což znamená: "Odevzdávám se své
probuzené pozornosti, svému probuzenému vědomí." Buddham šaranam gaččámí. Je velice důležité vědět, že to říkal znovu a
znovu. Pak řekl: "Dharmam šaranam gaččámí." To je: "Odevzdávám se své dharmě." Dharma není to, co je vně, náboženství,
která jsou smyšlená a která jdou do nějaké zvrácenosti. Ale náboženství uvnitř, vnitřní náboženství, tomu se odevzdávám, které
je spravedlností, které znáte velmi dobře, které je tím opravdovým uvnitř nás, které nám dává celý hodnotový systém. Třetí věc,
kterou řekl: "Sangham šaranam gaččámí." To je: "Odevzdávám se kolektivitě." Musíte se setkávat. Dělám, co je v Mých silách,
abych získala nějaké místo, kde se můžete setkávat, dokonce i na pikniky a podobně, alespoň jednou za měsíc. Sangham
šaranam gaččámí je velice důležité, protože pak budete vědět, že jste nedílnou součástí celku; že se mikrokosmos stal
makrokosmem; že jste nedílnou součástí Viráty, že jste si toho začali být vědomi. A takto se věci vypracovávají velice rychle,
takto pomáháme jeden druhému. Takto odhalíme člověka, který je negativní; takto objevíme, kdo není.

Takto odhalíme člověka, který je egoistický, který není egoistický. Takto odhalíme lidi, kteří vůbec nejsou sahadžajogíny, ale za



sahadžajogíny se prohlašují, a jen se jich zřekneme - chápeme. Bez toho, abyste chodili do kolektivu, bez toho, abyste byli
kolektivní, nikdy neporozumíte hodnotě kolektivity. Je tak ohromná, dává vám tolik sil, dává vám tolik uspokojení, radosti, že
člověk musí v Sahadža józe mít pozornost nejprve na kolektivitě. Dokonce, řekněme, že tu něco chybí, nevadí. Jen se stanete
kolektivními. Když přijdete do kolektivu, neměli byste kritizovat ostatní; neměli byste ostatním nadávat. Nenacházejte na nich
nedostatky. Ale sami dělejte introspekci a uvědomte si: "Proč, když se každý vzájemně těší, proč se pouštím do hledání chyb?
Něco se mnou musí být špatně." Pokud jen dokážete položit pozornost sami na sebe, co se týče nedostatků, jsem si jistá, že
budete mnohem víc kolektivní, než že když začnete vidět chyby v druhých. K ničemu to není, není k ničemu je vidět. Řekněme, že
mám skvrnu na sárí, raději ji vyčistím. Když ale máte skvrnu na sárí vy, k čemu Mi je, že se na ni dívám? Já ji nemohu vyčistit. Vy
to musíte udělat sami. Je to jednoduchá věc, velmi praktická a tento druh praktické... Slyšíte mě všichni? Tato praktická věc
musí být udělána, abyste porozuměli, že Sahadža jóga je tím nejpraktičtějším; tím nejpraktičtějším, protože je to naprostá realita.
Takže se všemi těmito silami, se vším tímto porozuměním, se vší touto milosrdnou láskou si musíte být jistí sami sebou a vědět,
že jste po celý čas chráněni, vedeni, je o vás postaráno, jste vyživováni, pomáhá se vám, abyste touto Božskou silou rostli, která
je všepronikající.

Nechť vám všem Bůh žehná.
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Dnes jsme se zde shromáždili, abychom uctili Ádi Kundaliní a vaši vlastní Kundaliní, obě dvě, protože vaše Kundaliní je odrazem
Ádi Kundaliní. Pochopili jsme toho hodně o Kundaliní a také víme, že pouze jejím probuzením, pouze jejím vzestupem, jsme
vzestoupili do mnohem vyšší říše vědomí. Není to pouze to, že jsme vzestoupili do mnohem vyšší říše vědomí, ale poskytlo nám
to tolik sil, že nikdy předtím v historii duchovnosti lidé neměli tuto sílu probouzet Kundaliní. Jakmile získali svoje probuzení,
možná šli víc doleva nebo doprava a pokoušeli se získat síly, které nebyly tolik pro dobro druhých. Buddha jasně napsal, že:
„Když přijde inkarnace budoucího Buddhy, což je Maitréja - tři Matky v jedné, bude ten čas využit pro dobro lidí.” Toto je jeden ze
znaků - pro dobro - lidí, nejen sahadžajogínů, ale lidí. Jak by se to tedy mohlo stát, pokud by ti, kteří jsou Buddhové, což znamená,
že jsou realizované duše, neznali nauku o Kundaliní? Ti, kteří měli velice malé vědění o Kundaliní, kteří o ní museli číst v nějakých
písmech nebo jinde, kde byla popsána, to začali zneužívat, a tak se stali tantriky. Ale tantra, jak velmi dobře víte, je mechanismus
Kundaliní a jantra je samotná Kundaliní, je to stroj. Myslím, že dnes, kdy toho tolik víme o Kundaliní, jak prochází různými centry,
jak stoupá, všechny tyto věci, měli bychom zjistit, jak můžeme naši Kundaliní vyživit. Je velice důležité to vědět.

Za prvé je velice velký rozdíl mezi vámi a jinými lidmi, kteří získali svoji realizaci. První velký rozdíl je v tom, že jste tuto sílu získali
sahadž, snadno. Ostatní museli jít do Himalájí, po mnoho dní stát venku v zimě, tolik jich zemřelo, žili v jeskyních, jedli ovoce,
někdy nic. Dokonce za časů Buddhy mohli používat pouze jeden kus látky, aby zakryli své tělo, a museli ve vesnicích žádat o
almužnu a nějak uvařit trochu jídla a sníst ho, ať byla zima nebo horko, žádné pohodlí. Naopak, učil je, že se musíte všeho pohodlí
vzdát, protože můžete žít bez pohodlí. Ale nikdo z nich nezískal realizaci a nikdo z nich se nemohl věnovat probouzení Kundaliní.
Takže je tolik odlišností v tom, jakým způsobem jste získali svoji realizaci, jak byla vaše Kundaliní naprosto sahadž způsobem
probuzena a jak projevujete tyto síly, které máte. Například můžete dát realizaci jiným, můžete druhé léčit, můžete cítit vibrace
druhých. Existují sahadžajogíni, kteří dovedou kontrolovat déšť, Slunce, Měsíc, všechno. Sahadžajogíni - někteří z nich - mají
ohromnou sílu modlitby. Jen díky modlitbě zachránili životy mnoha lidí. A tyto síly byly tehdy některým z nich dostupné, dokonce
rišiům a velkým světcům, ale jejich síly nebyly založeny na lásce a milosrdenství. Toto je váš obor, protože vy musíte pracovat
pro blaho lidí. Jejich oborem bylo ochránit se, anebo ničit. Takže rozvinuli síly kleteb, byli prudcí, mohli lidi proklít. Vy tuto sílu
nemáte, nikoho proklít nemůžete. Velice pěkně jsem tuto sílu zrušila. A ani já neproklínám. Můžu, ale nikdy nikoho neproklínám,
protože naším principem je láska, milosrdenství a soucit. Oni byli velice výbušnými lidmi, většina z nich, extrémně výbušní a
někdy také používali hrozně drsný jazyk, kdykoliv mluvili o lidech, kteří nebyli realizovaní, nebo kteří je obtěžovali. Bylo to velice
zvláštní, to, jak byli rozhněvaní na společnost, způsob, jakým ji popisovali.

Někteří se nedívali na společnost, neodsuzovali ji, neříkali o ní špatné věci, ale byli spokojeni jen sami se sebou nebo psali o
požehnáních, která měli. Ale vy máte nový rozměr, vy musíte používat své síly pro dobro lidí. Takže také vaše Kundaliní byla
probuzena tak sahadž, díky lásce a milosrdenství vaší Matky. Takže nyní, měli bychom říct, může být vaše Kundaliní vyživena
pouze tehdy, když uvnitř sebe rozvinete smysl pro čistou lásku a čisté milosrdenství. Prvně jsem použila slovo „čistý”, což je také
Moje jméno. To znamená, že pro začátek musíte být nevinní. Pokud nejste nevinní, tak máte jisté problémy, možná se svým
chtíčem. Možná, že je vaše láska nasměrována pouze k nějaké osobě. Kundaliní taková není. Stoupá, jde ke všem čakrám, s
žádnou se nezaplétá, pokouší se vyčistit každou čakru, vyživit ji a dělá si starosti pouze o svůj vzestup. Stejným způsobem by se
sahadžajogín neměl zaplétat do žádného vztahu jako takového. Je to možné. Nemusíte být jako Buddhovi následovníci.
Například, jak jsem vám vždycky říkala, míza stromem stoupá a jde do rozmanitých částí stromu a pak se vypaří nebo se vrátí
zpět. Takže tento průchod by měl zůstat otevřený a jakmile je tento průchod udržován otevřený, Kundaliní může stoupat velice
snadno bez jakýchkoliv problémů. Ale tento průchod může být uzavřen v případě, že se příliš zapletete do jedné věci, protože
jsou někteří lidé, kteří se zaplétají, řekněme, na počátku se svými rodiči. V pořádku, znám ty, kteří přijdou do Sahadža jógy a
zpočátku budou říkat: „Matko, manžel sestry mého otce, ten a ten, je nemocný, vyléčíš, prosím, toho člověka?” Velice běžné.
Budou psát předlouhé dopisy popisující daný příbuzenský vztah a opravdu ztrácím souvislosti - kdo je tento? Bez toho, aby
napsali jména, popíšou všechny příbuzenské vazby, které mají. Toto jsou všechno umělé vazby. Zítra na vás přijde nějaká
pohroma, tito příbuzní nebudou k ničemu, naopak zjistíte, že toho zneužijí.

Nemůžete být závislí na svých příbuzných, na rodině, ve které jste se narodili, náboženství, ve kterém jste se narodili, zemi, kde
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jste se narodili, protože nyní jste univerzální bytostí. Takže už nejste více spojeni prostřednictvím těchto umělých vztahů, ale jste
spojení prostřednictvím svých duchovních vztahů. Dokud toto uvnitř sebe neupevníme - to neznamená, že odejdete od svého
manžela, své ženy, dětí, nic takového; ale znamená to, že pokud se máme vzdát svých podmíněností, musíme se vzdát všech
těchto věcí. Máme všechny druhy podmíněností. Pokud jsou to dobré podmíněnosti, stejně bychom se jich měli vzdát ve smyslu,
že by to neměly být podmíněnosti, ale měli bychom být jejich mistry. Například Indové mají svým způsobem jednu dobrou
podmíněnost, ve své vlastní zemi, že se musí koupat brzy ráno. Dělávala jsem to taky. Anglie je na to ale příšerná. Přestanete s
tím, pokud to děláte v Anglii, je to prokletá země, prostě to nemůžete dělat. Musíte se koupat v noci, anebo se vzdát koupání; a
člověk se musí změnit. Ale pokud máte tuto podmíněnost, pak se budete cítit velice sklíčeně: „Ach, ach, vynechal jsem svoji
koupel, myslím, že teď neusnu, necítím se dobře, nejsem v normálu.” Je to dobrá podmíněnost, ale stejně vás zotročuje. Takže ať
už je to dobré nebo špatné, pokud je to podmíněnost, měli byste se pokusit jasně vidět, že je to podmíněnost. To neznamená, že
byste měli dělat opak: „Dobře, nikdy se nebudu koupat,” to není ono. Je to: „Dobře, pokud se to nehodí ráno, vykoupu se večer.
Taky nevadí, když čas od času vynechám. Koupání mě nemůže ovládat, já ovládnu koupání.” Nic by vás nemělo ovládat, pak pro
nás Kundaliní stoupá, protože musíte mít naprostou svobodu. Pokud nemáte naprostou svobodu, pak se Kundaliní nebude
pohybovat. Máme podmíněnosti z našich rodin, z našeho náboženství, z naší země. Tyto podmíněnosti by měly být, jak je to jen
možné, jasně vidět, že jsme je získali z naší rodiny. Když jste se narodili jako křesťané, vždycky budete víc připoutáni ke Kristovi.
Neviděli jste Krista, nevíte, jestli existoval nebo ne, jestli je Bible pravdivá nebo ne, ale budete víc připoutáni k Bibli. Když jste
hinduista, budete víc připoutáni ke Gítě nebo k Védám.

Toto vytváří nerovnováhu, protože musíte mít stejný vztah ke všem náboženstvím, ke všem posvátným knihám; to je známka
světce. Takže tato podmíněnost musí odejít. Ve které zemi jste se narodili - to je další podmíněnost, kterou je třeba překonat, je
to velmi důležité. Nechci diskutovat o podmíněnostech v jednotlivých zemích, ale znáte je velmi dobře. Po realizaci, když
stoupáte výš, než je společnost, která vás obklopuje, začnete rozumět a začnete to popisovat. Dozvěděla jsem se o hlupáctví
všech těchto zemí od lidí, kteří k těm zemím náleží. Například Francouz řekne: „Matko, toto je typicky francouzská mysl, je to
rodilý Francouz.” Nebo hinduista řekne: „Matko, toto je typický hinduista, udělá to takto.” Takže potom rozumíte, že nejste
ztělesněním té země, jste univerzální bytostí a žijete jako univerzální bytost. Jakmile se stanete univerzální bytostí, pak také
pochopíte, že tato vnější barva kůže nehraje ve světě žádnou roli. Takže pak nezačnete nenávidět někoho, kdo je tmavší než vy
nebo kdo je světlejší než vy; funguje to tak i tak. Nejen lidé, kteří jsou světlí, nenávidí tmavší, ale tmavší nenávidí stejně. A
vzájemně věří, že jsou všichni naprosto špatní. Když se zeptáte fanatika na druhé náboženství, řekne, že je to to nejhorší
náboženství a jeho je to nejlepší. Zeptáte se jiného fanatika a ten řekne, že jeho je nejlepší a ostatní jsou nejhorší. To znamená,
že jsou všechna nejhorší, podle všeobecného mínění. Každý se zdá být tím nejhorším, všichni fanatici jsou nejhorší, když si
vezmete všeobecné mínění. Nikdo neřekne: „Dobře, moje náboženství je v pořádku a aspoň jedno další je taky v pořádku,” nikdo.
Když se zeptáte Angličana, řekne: „Matko, toto je typicky anglické, nic s tím nenaděláš.” Tolik se rozčilují, viděla jsem jednoho
Angličana, jak se rozzlobil na jiného Angličana kvůli špatnému chování nebo něčemu, co dělal proti mně, ale já jsem se nezlobila,
protože jsou slepí.

Takže do vás musí přijít milosrdenství, jako do univerzální bytosti, že díky Boží milosti jste vzestoupili výš v pravém smyslu toho
slova. Není to jen to, že jste prohlášeni za realizované duše, ne. Jste realizované duše, bezpochyby jste - sákšát. Takže pak - jak
je to nyní, že jste naprosto potvrzení Bohem, že jste realizovanou duší - přirozeně musíte všechno změnit. Nemá žádný smysl se
ztotožňovat s něčím, čeho jste se nyní vzdali. Například, z vajíčka jste se nyní stali ptákem. Ptáci se neztotožňují s vajíčkem a
nesedí na jednom místě, létají. Stali se teď ptáky, už nejsou více vajíčky. Stejným způsobem bychom měli přijmout naši pozici.
Měli bychom se přijmout jako realizované duše s hrdostí a porozuměním, co je nyní naším smyslem života. Je to - naprosto se
změnit, zcela. Jakmile porozumíte smyslu svého života, vnitřně - ne povrchně, protože to říkám, nebo protože je to mentální
pochod, ale vnitřně pocítíte zodpovědnost, že jste dostali realizaci, abyste ji šířili do celého světa a osvobodili celý svět. Jakmile
pochopíte tento bod, pak automaticky převezmete zodpovědnost a Kundaliní bude stoupat. Znám mnoho lidí, kteří říkali: „Matko,
neumíme mluvit, Ty víš, že máme trému.” V pořádku, prostě si jen stoupněte, to je všechno. A začali přednášet; musela jsem je
zastavit. Je mnoho těch, co říkali: „Nedokážeme napsat žádnou báseň, Matko, nejsme dobří, neumíme zpívat.” Znám jednu dívku,
která zpívala tak špatně, že jí lidé museli říct - protože vždy zpívala falešně a velmi hlasitě, tak jí museli říct: „Bude lepší, když se
budeš držet zpátky a už nebudeš zpívat.” Teď je něco jako vedoucí skupiny.

Takže všechny tyto krásné věci se začínají projevovat a měli byste je přijmout, že k vám přišly a měli byste se vzdát všeho, čemu



říkáte strach. Máme všechny druhy strachu. Jsou to všechno levostranné věci - jak jste viděli včera, co by měl dělat levostranný
člověk. Ale levostranný člověk musí vědět, že nyní je osvícenou duší a nikdo se ho nemůže dotknout, natož ho zničit. Žádný svatý
nebude zničen. Ti, kteří se budou pokoušet vás zničit, budou velmi zajímavým způsobem vyřízeni. Ne zničeni, ale velice
zajímavým způsobem, velice humorným způsobem... Budete se tomu smát a budete se těšit tím způsobem, jakým se věci
vypracovávají. Existuje rčení v sanskrtu „vinaškale viprit budhi”, což znamená, že jejich destrukce začne prostřednictvím jejich
vlastních hloupých metod. Stanou se hloupými. A v každé fázi uvidíte, jak se stávají hloupými a jak prostřednictvím této hlouposti
ničí sami sebe. Nemusíte se o tuto část starat. Proto nepotřebujete žádné destruktivní síly. Všechno to bude uděláno touto
všepronikající Božskou silou. Takže této části se musíte zříct. Jen té osobě odpusťte. Jakmile odpustíte, přesune se od vás
zodpovědnost a Kundaliní bude stoupat. Nemusíte mít žádnou zášť, nic proti němu, jen se smát, protože jsou slepí, protože jsou
hloupí, jsou pošetilí. Co děláme, když vidíme hlupáka? Možná se mu nesmějeme v jeho přítomnosti, ale smějeme se mu za jeho
zády, protože je hlupák. Takže se stávají hloupými a vidíte je, jak se stávají hloupými a pak se prostě začnete smát. Víte, toto je
sahadžajogínský humor, musíte mít i nějaký humor, ne? A pak začnete vidět tyto klauny, chovající se takto a celý cirkus, který
dělají, není nic než žert. Takže není nic, čeho bychom se měli ze strany lidských bytostí bát; stejně tak ze strany organizací apod.
Samozřejmě musíte vědět jednu věc - že jste realizované duše, porozuměli jste pravdě, jste ve světle, takže oni vám budou
odporovat, budou. Dělali to druhým, nebo ne? Každý tolik trpěl. Ale nyní žádné další utrpení, jen se můžete těšit humorem. Jen to
pochopte, nic vás nemůže zničit, nikdo se vás nemůže dotknout, ale jsou zde, jen aby vám obstarávali nějaký humor. Jestliže k
nim zaujmete takovýto lehký postoj, všechen strach i levá strana odejdou. Co jsou tyto badhy a co jsou tito bhúti a co jsou tito
tantrikové? Nic. Jste tak mocní.

Jen díky jednomu letmému pohledu je můžete vidět tancovat na hlavě, obrátí se to. Dokud budete cítit strach, Kundaliní nebude
stoupat, protože ona nestoupá pro lidi, kteří jsou zbabělci. Zbabělost nebude podporovat. Jestli jste zbabělcem, řekne: „V
pořádku.” Jdete po ulici - normálně se lidé bojí, když je tma, bojí se, že by je někdo mohl napadnout, ale sahadžajogín ne, pokud je
opravdový sahadžajogín. Protože ví, že jsou kolem něho ganové a andělé. Nikdo se ho nemůže dotknout a ten, kdo by se o to
pokusil, z něho udělají tito ganové takového hlupáka, že budete mít pěknou příležitost se mu smát. Nuže pozorujte a buďte
svědkem. Takže tato levá strana nebo tento strach by měl odejít. Jakmile tento strach odejde, všechna vaše lstivost, všechny
vaše intriky, všechna vaše závist prostě zmizí. Takto bude Kundaliní velice dobře stoupat. Dalším problémem pro probuzení
Kundaliní je vaše ego. Je děsivé - musím přiznat, přesněji řečeno - přespříliš pro lidi, kteří následují Krista, je to velice
překvapující, a pro ty, kteří následují Buddhu, protože jsou proti Kristovi, jsou proti Buddhovi. Ten, který na kříži řekl: „Otče, odpusť
jim, protože nevědí, co činí.” Jestliže Ho následujete, jak můžete mít ego? Odpuštění by mělo být naprosto spontánní. Neměla by
tam být ani vlnka hněvu, protože jste tak mocní. Jak vám kdokoliv může ublížit? Když si ale znečistíte Ádžňu, jen ubližujete sami
sobě. Když chcete ubližovat sami sobě, nikdo vám nemůže pomoci. Takže tento hněv, který pochází z jater a usazuje se ve vaší
Ádžně, musí být prozkoumán. Je to velice důležité místo, kde se Kundaliní zastavuje - zejména na Západě. Protože celá tato
kultura zde vytvořila dva problémy.

Prvním je hrabivost, kterou nazýváte lačností. Čím víc jste nenasytní, tím víc tyto stroje mohou běžet a můžete mít průmyslový
rozvoj plastů a pak konferenci o ekologii. Ve Španělsku jsem viděla, nevím, musí tam být tři nebo čtyři automobilky, protože v
každém autě je pouze jeden řidič, protože to tam tak musí být. A je tolik aut, že prostě nevíte, jak se pohnout. Také na program je
nemožné… musíte vyrazit dvě hodiny předem, i když je to jen patnáct minut daleko. Ve Francii je jiná věc - Paříž. Když se chcete v
Paříži někam dostat, musíte vyrazit ve čtyři ráno, jinak se tam nedostanete. Totéž platí pro Miláno a Řím. Nejhorší je Švýcarsko,
nevím, co o Švýcarsku říct, samo to jméno je dosti nebezpečné, protože vydělávají špinavé peníze, dělají všechny tyto věci, chci
říct, mají všechny druhy hříchů ve jménu hrabivosti. Pro ně to není hřích - pěkně vzít někomu peníze, držet si je, ždímat peníze z
chudých zemí, nemají pocit, že by na tom bylo cokoliv špatného. Chci říct, že se stali vůči tomu imunní. Takže tato nenasytnost,
kterou máme a která byla velice rozvinuta a na Západě vylepšena, měli bychom se ji snažit jasně vidět. V dávných dobách v těch
samých evropských zemích byla používána pro vytváření umění, pěstování umělců, podporu umělců. Dokonce i v naší zemi byli
umělci podporováni králi a všemi velkými královstvími, která jsme měli. V dnešní době není pochyb o tom, že žádná vláda není
ochotna podporovat umělce. Víte, že Mozart byl povolán samotnou královnou, aby před ní hrál. Takže vlády se nestaraly pouze o
vybírání daní, ale staraly se o umělce, hudebníky, malíře a lidi, kteří vytvářeli umění. Například ve Francii můžete vidět, jak jejich
královna shromažďovala nádherné umělecké předměty a povzbuzovala umělce, aby vytvářeli umění, utráceli za to její peníze a
teď víte, že ji lidé zabili. Tím, že ji zabili, zabili francouzské umění. A nyní se sami Francouzi stali maloměšťáckými, stali se
stejnými, jako byli ti, které odsuzovali.



Takže nenasytnost se musí zaměřit na získávání umění. To by také nemělo být umělé, jinak můžete zítra začít kupovat umělecké
věci z plastu. Originálně vytvořené, ručně vyrobené věci. Nebo hudbu, která je hluboká, klasická, zpívání písní o Božském, ne ten
laciný typ hudby, který z vás prostě udělá blázny nebo vás naplní chtíčem a nenasytností. Takže toto je jeden z problémů vaší
kultury, který vám dává tento druh ega. Chci říct, lidé, když mají, řekněme, Rolls Royce, pak na ně samozřejmě nikdo nemůže
mluvit, jejich mozek vyvanul z hlav, naprosto. Ale dokonce i řidič Rolls Royce, který Rolls Royce nevlastní, řídí ho, jeho mozek je
pryč. Má jiné držení těla, jiný způsob chůze, mluví jiným způsobem. Takže tato hrabivost vám dává tolik ega. Chci říct, jdete k
někomu domů, jako někteří hloupí Indové, kteří jsou teď v Anglii – šla jsem do jejich domu; jsou sadardžis, což znamená, že
následují cestu Guru Nanaka, na které není dovoleno pít. Jakmile se tam objevíte, ukáže vám ve svém domě hospodu. „Můj
Bože,” řekla jsem. Ustoupila jsem o tři, čtyři kroky. Říká: „Podívej na moji hospodičku,” - tak tomu říká a z hospody donese sifón a
ukazuje nám, jak čepuje sodu, jen si to představte. A nic by neřekl, víte. A když jsme řekli: „My nepijeme,” myslel si, že jsme
hříšníci toho nejhoršího typu, když nepijeme. Takže tato hrabivost nyní končí v něčem, co je velice laciné, vulgární a nemorální.
Záliba ve vychloubání se je tak velká, že jste někdy šokováni způsobem, kterým se lidé snaží předvádět. Jako jedna americká
dáma, přijela z Ameriky a zeptala se mě: „Paní Šrivastavová, kolik jste v Londýně viděla hospod?" Řekla jsem: „Žádnou." „Ó, jste k
ničemu, jste úplně zbytečná. Neviděla jste žádnou hospodu. Ty nejlepší domy z každé vesnice, z každého města v Anglii, jsou
hospody.” Řekla jsem: „Zvnějšku jsem je viděla.” Jen abych ji uspokojila - myslela jsem, že je umělecky založená. „Ne, ne, ne.
Znáte tu nejlepší hospodu v Londýně?” Dala mi seznam, víte. Řekla jsem: „Která je nejlepší?” „Je tam jedna hospoda, která se
jmenuje U poustevníka.” Řekla jsem: „Co to má být?” „Víte, muž, který žil v tomto domě, zemřel a nikdo nevěděl, že je mrtvý, takže
tam několik měsíců nikdo nepřišel a celé místo bylo naplněno zápachem a bylo tam mnoho pavučin. Pak odtud odstranili to
mrtvé tělo, ale ten zápach tam stále je a pavučiny jsou naprosto nedotknuté, víte. Musíte si dát pozor, abyste je neporušila. A to
je nejlepší hospoda, za kterou musíte hodně platit. A já jsem ji viděla.” Tak pyšná.

Takže kde to pak skončí? Kde tato hrabivost končí? Ve shnilých věcech, v zahnívajících, můžete říci kvašených. Musí to tam
skončit, protože přichází reakce ega a vy se začnete těšit věcmi, které jsou shnilé. Jako francouzský sýr, nikdy ho nejezte, řeknu
vám, spálíte si prsty, spálíte si hrdlo a spálíte si žaludek. Je úplně zkažený a čím víc je zkažený, tím je lepší. Víno - víno je shnilá
hroznová šťáva, naprosto zkažená, nemůžete si ji vzít, smrdí, smrdí jako shnilý korek. Kohosi jsem se zeptala: „Čím je to cítit?”
Řekl: „Je to velmi dobré.” Řekla jsem: „Nesmrdí to jako shnilý korek?” „Nikdy jsem nečichal ke korku.” Proto jsem řekla, kdyby si
čichl ke shnilému korku, nikdy by si nevzal víno; všechno to jsou věci, které jsou zkažené. Víte, jak byl objeven sýr, co se stalo, jak
to začalo, víte to? Byla velká sněhová vánice a v jedné jeskyni zůstalo mléko. Kvůli sněhu na to mléko všichni zapomněli, zůstalo
tam, pak se v létě to mléko kazilo, pak se kazilo víc a víc. Asi po dvanácti letech někdo přišel a uviděl to tam. Díky Bohu, že jsem
dnes nejedla. A tak to mléko vzali, říkali mu sýr -„číz”. V Indii je „číz” používáno obzvlášť v jazyce Urdu pro něco, co je něco
zvláštního, velmi speciálního, a také, jak víte, používají to v hudbě pro jistou speciální kompozici - „číz”. Ale tady je „číz” to
nejzkaženější mléko, které by neměla jíst žádná lidská bytost, ani zvíře. Červi možná, takže to dali červům a vím, že v Holandsku
a také ve Švédsku, myslím, měli sýr s červy a oni jedli ty červy; můžete to pochopit - je to příliš - nejen sýr, ale i ty červy. Chci říct,
podívejte, kde jsme skončili v naší hrabivosti. Víno musí být sto let staré, certifikované, takové je nejlepší. Jíme tak shnilé věci,
zapáchající, řeknu vám, smrdí. Proto jsem kdysi byla překvapená - že když jdou na toaletu, že si dokonce neumyjí ruce. Cítíme
takový smrad, ale oni ne, protože když jíte tento sýr, tak nemůžete cítit nic shnilého. Dokonce i když je dáte do stoky, nebudou
cítit nic zapáchajícího, protože to je všechno smrad, na který jsou zvyklí. Je to špína, chci říct, dokonce i když půjdou do pekla,
nebudou se cítit špatně, protože to bude ten stejný smrad. Tak kam bychom je měli dát? Jsou vůči tomu nepříjemnému zápachu
tak imunní, což je zcela pod úrovní lidí.

Takže tato hrabivost v jakékoliv vybrané společnosti - kdysi byla francouzská společnost pokládána za vybranou. Chudáci děti
musí být zneklidněné z toho, co slyší, úplně to chápu. Francouzská společnost byla tou nejvybranější společností, byla tou
nejdiplomatičtější v každém směru. Jejich jídlo bylo připravováno na víně, všechno bylo víno a tato diplomatická společnost
kdysi vládla celé diplomatické oblasti. Ale nikdy nepochopili, že celá kultura nebyla nic než jídlo a pití alkoholu. Nic jiného než
jídlo a pití. A později možná začalo trochu politiky. Ale toto jídlo a pití došlo až tak daleko, že nyní se dostali mimo diplomacii -
nikdo je nechce, protože nikdy nepřemýšlejí správným způsobem. Když jakýkoliv diplomat, francouzský diplomat, někde je, lidé
se zeptají: „On je Francouz?” - „Ano.” „Tak to ho radši na tuto schůzku nezvěte, bude mít svoje vlastní názory.” Vyšli z módy. Nyní
se tato elita přesunula do Ameriky. Ten největší výkvět našel zalíbení v drogách. Nicméně, co to je? Drogy jsou pouze výtvorem



této hrabivosti. Proč byste měli obviňovat Kolumbijce nebo kohokoliv jiného? Vydělávají peníze, v pořádku, tak jako je vyděláváte
vy všichni, ale ten, koho sytí, je Amerika a Amerika je teď v hrabivosti tou nejdůležitější. A co získávají? Byla jsem v takové
společnosti, mluví jen o drogách. Dobře, nemluví jen o drogách, ale je to jako nakupování drog. Všichni vědí, kde drogy získáte,
všichni tito takzvaní velvyslanci a podobní lidé a jejich ženy. Se všemi svými šaty se teď stali jednoduššími, neoblékají se
způsobem, jakým se dřív oblékaly ženy velvyslanců. Nepřekvapilo by mě, kdyby přišly v děravých kalhotách. Můžete vidět, že tato
hrabivost v elitní společnosti skončila v drogách a když ne, tak u guruů - falešných guruů. Ti, kteří toho měli dost, přešli k
falešným guruům, protože nemají rozlišování, aby poznali, co je správné a co špatné. Podívejte, jak to krok za krokem přešlo do
shnilého stavu, toto ego, na Západě.

To je ta první věc, ta hrabivost, kterou máte. Potom, pokud je něčí žena hezká, pak každý muž má právo se na ni dívat. Nebo je
hezký nějaký muž, možná je to něčí manžel, každá žena má právo se na něj dívat. Nedívat se na své vlastní manžele, ale na jiné, k
čemu to je? Nikdy jsem to nedokázala pochopit - jaký má smysl dívat se na jiného muže, který není vaším manželem? Tato
nenasytnost přešla do zcela nemorálního života, nemorální společnosti a lidé ztratili smysl pro respekt ke svému věku.
Devadesátiletá žena bude mít milostný románek se svým vnukem, kterému je osmnáct; jen pomyslete, jaká hloupost, jaký
nesmysl. Jak je to možné, pokud nemáme nějakou zvrácenou nenasytnost? Dokonce i umění přešlo do zvrhlosti, všechno přešlo
do zvrhlosti - protože prokletím západní společnosti je, že nemají žádné hranice. A Kundaliní stoupá ve svých vlastních
maryjádách, navrací vaše maryjády, udržuje vás ve vašich maryjádách. Jste lidskou bytostí, nežijte jako zvířata, dokonce hůř než
zvířata. Nemáte na to žádné právo. Bůh vás nevytvořil proto, abyste byli pod úrovní lidské bytosti, ale abyste byli vynikající
lidskou bytostí. A takto se to vypracovává. Nyní můžete přemýšlet o tom, jak daleko zachází tato hrabivost, co se týče věcí. Ale
druhé, velmi nízké prokletí západní hrabivosti je, že si chtějí přisvojovat, napadat druhé. Agrese, útočnost. Myslí si, že mají právo
napadat druhé země. Chci říct, že obsadili naši zemi na více než tři sta let. Proč? Proč nás napadli? Nejsme špatní lidé. Protože
jsme měli zlato, diamanty, měli jsme perly, měli jsme mnoho věcí, byly to jen materiální záležitosti, kvůli kterým nás napadli - a
nezískali z Indie žádnou spiritualitu. Takže Francouzi napadali, tito napadali, napadání celé věky. Japonci vás také následují.
Tato agrese pak mění celou společnost na velice destruktivní sílu. Můžete každý den vidět, jak pokračují války, ten bojuje s tím,
tamten s někým jiným, chtějí toto, tamto. A tato agresivita pronikla i do rozvojových zemí, zemí třetího světa. Tak pěkně je tato
nemoc na postupu. Ale Kundaliní tuto hrabivost zabíjí. Jak? Tím, že vám dává radost.

Vším se těšíte. Sedíte v džungli, těšíte se, tady se těšíte v nepohodlných podmínkách, protože hledáte pohodlí svého Ducha,
protože to vám dá radost. Konec konců to je to, co získáváte - z čehokoliv. Myslíte si, že získáte radost přisvojováním, ale není to
tak. Ale tu radost získáte probuzením Kundaliní a v této radosti už nic nechcete, nic nežádáte, jen se těšíte sami sebou, vy jste
tím objektem radosti. V sanskrtu se říká: „Atmanyeva atmane ahrushta.” „Duch je spokojený ve svém vlastním duchu.” Takže
musíte vidět radost v malých věcech a v nich musíte pozorovat celý vesmír. Chci říct, když cestuji, ptám se: „Co je to za strom?”
„Matko, nevíme.” „Žijete tu tolik let a nevíte?” „Ne, Matko, nevíme mnoho o stromech.” Zeptám se: „Co je to za květiny?” -
„Nevíme.” Chci říct, co děláte, co jste dělali, že nevíte, co je to za stromy, na které se každý den díváte, nevíte, co je to za strom?
Ale když se jich zeptáte: „Odkud máte toto víno?” - budou vědět. „Matko, toto je místo, kde vyráběli nejlepší vína.” „Dobře,
podívám se na to.” A příští rok neměli žádné kvašení. Takže toto je hrabivost, která se stává jistou politickou výhodou, že jdete a
napadnete druhé země, napadnete druhé lidi a používáte všechno možné, a to je opravdu zabíjející. Takže celý postoj lidských
bytostí se mění, myslí si - jsme pány, můžeme kohokoliv nenávidět, můžeme kohokoliv napadnout, můžeme být na kohokoliv drzí,
můžeme cokoliv požadovat, můžeme odvést jakoukoliv ženu, jakékoliv dítě, vzít cokoliv, můžeme zabít naše děti. Výsledkem je,
že láska je ztracena. Nemluvě o soucitu. Láska je pryč, soucit je pryč, žádná láska. A s tímto jste si také rozvinuli „mé” a „moje”.
Smysl pro „mé” a „moje”. Že: „Toto je moje dítě, toto je moje země, toto je…” víte, co dělají v Jugoslávii. Nevím, kdo jim dal to
jméno „Jugo” - jugo znamená jóga. Jsou to lidé jógy, bojující mezi sebou. Toto přišlo z toho stejného kořene jako: „Toto je mé,
toto je má země.” Proč? Jak to, že je to vaše země? Nedokážete vytvořit jediný list, tak kdo jste? Nedokážete vytvořit kousek
bláta nebo ano? Jak to, že říkáte: „To je má země?” Jak se opovažujete? Všechno to náleží Bohu. On vytvořil, nebo můžeme říct
Ádi Šakti vytvořila. Ani to jste nevytvořili, jak můžete říct: „Toto je mé a měl bych to mít?” Takže toto „mé” a „moje” se také velice
silně rozvíjí. A totéž se někdy děje i se sahadžajogíny. „Moje děti” - to je první prokletí. „To jsou mé děti, má žena, má rodina,” tak
to začíná růst. Pak se srdce zmenšuje. Pro člověka s velkým srdcem je celý svět vesmírem, všechno je uvnitř, všechno je vaše.

Když takové srdce pocítíte uvnitř sebe, pak Kundaliní prostě vystřelí, protože, jak víte, Sahasrára je srdeční čakra. Žádný problém
s napadením Sahasráry, pokud máte velké srdce. A udržovat Sahasráru otevřenou znamená jen rozvinout ten smysl, tu



moudrost: „Nikdo nepatří mně, všichni náleží Bohu. Kdo patří mně? Cokoliv Bůh chce, nechť se stane.” Takže se dostaňte z
tohoto nízkého postoje. Sahadžajogíni to dělají, musím to říct, viděla jsem je. Poutají se na své rodiny. „Můj syn nedostal
realizaci, můj bratr nedostal realizaci,” a tak dále. Potom, když získají realizaci, se to přesune. „Toto je můj syn, můj bratr, moje
sestra.” Toto „moje” musí odpadnout, což je velice jemná věc, a proto je Sahasrára napadána. Každý je váš, protože Kundaliní
sahadžajogínů je stvořená z lásky, čisté lásky. Čistá láska má jen čisté přání - milovat, milovat každého stejně. Říkáte-li, že je to
těžké, znamená to, že nezkoušíte Sahadža jógu. Rozšiřte své srdce, nikdy se nebudete cítit sami. Co se Mne týče, když jsem
opouštěla Anglii, byla jsem opravdu trochu… chci říct, stane se to tak, jako když je Měsíc pohlcen mořem. Cítila jsem, že Mé
srdce bylo stahováno, ale dojela jsem sem a opět vidím Své děti, jak na Mě čekají, tak je to pryč, skončeno. Tam jsem to cítila,
teď tady cítím, že ten tlak na Mé srdce povolil. Vy tady jste také Moje děti a oni jsou také Mými dětmi. Jak můžu jako matka říct:
„Ó, to je Mé, to je Moje?” Takže se pokuste zbavit těch podmíněností. Nejprve se lidé na Západě nestarají o rodinu, desetkrát se
rozvedou a ještě to zveřejní: „Jsem desetkrát rozvedená dáma.” Nyní se nerozvádí, ale jsou tak připoutaní ke svým rodinám,
svým mužům. Jsou jako lepidlo, řeknu vám, jako lepidlo. Někdy se začínám divit: „Co jsem udělala, že jsou takoví?” Nyní je
důležité tyto věci vidět, a konec konců srdce je Sahasrárou, nebo můžete říct brahmarandrou, pak musíme jít do srdce.
Nepřemýšlejte o tom, nediskutujte o tom, nevypracovávejte to mentálně z knih nebo podobně, ale prostřednictvím svého srdce,
když to vypracujete, porozumíte, že nic není důležitějšího, než někoho milovat. A tou největší věcí je milovat všechny stejně. V
lásce samozřejmě můžete něco někomu říct. Onehdy jsem musela něco říct jedné sahadžajogínce, tak můj manžel řekl: „Neříkej
jí to, stane se tvým nepřítelem.” Řekla jsem: „Ať je mým nepřítelem, to nevadí. Je Mou povinností jí říct, že je to špatné, jinak se
stanu jejím nepřítelem, protože jsem jí neřekla pravdu a ona bude trpět.”

Takže to vám dá rozlišování a láska je pravda. Takže k této Kundaliní, která není nic než řeka, jak včera popsali - nirvadž, která
nepřijímá žádnou náhradu. Řeka této čisté lásky, která nás probudila s takovou láskou, laskavostí a něhou, měli bychom se
pokusit užívat tuto sílu uvnitř nás, abychom takoví byli, protože naší prací je - Ona nám dala realizaci pro osvobození celého
světa, nejen nás samých. Takže každý musí dávat realizaci druhým, jinak se jejich Kundaliní usadí zpátky. Mluvte o Sahadža józe.
Sahadža jóga není na poloviční úvazek, není to podružná záležitost, měla by být stále s vámi. Kdekoliv máte šanci, musíte mluvit
o Sahadža józe, musíte to vypracovat, musíte dávat realizaci, jinak to nemá žádný smysl. Nechť vám všem Bůh žehná.



1992-0704, Šrí Višnumája púdža, 04/07/1992, Belgie

View online.

Šrí Višnumája púdža, 04/07/1992, Everbeek, Belgie

Dnes je jedinečná příležitost udělat púdžu k Višnumáje. Vstoupila do tohoto domu, proto Ji musíme uctít. Především bychom
měli vědět, kdo je Višnumája. Je velmi důležité to vědět, protože v Dévi Mahátmjam je popsána pouze jako inkarnace Bohyně,
Vishnumaye di shabdita - nazývá se Višnumája. Ale podívejme se, kým doopravdy je, kdo je Višnumája. Můžeme tedy říci, že
Višnumája je Kálí a je dcerou Mahákálí. Přišla na tuto zemi a zabila velmi mnoho ďáblů a mnoho rakšasů, aby ochránila svaté
před jejich agresí. A stále působí tak, aby zničila všechnu negativitu světa. Je v tom velmi rychlá, řekla bych, a ví, kde je negativita
a snaží se ji spálit tak rychle, jak je jen možné. Její původ je tedy takový: Višnumája byla dcerou Mahákálí a byla stvořena
samotnou Mahákálí, aby přemohla ony démony a dostala pro tu práci i speciální zbraně. V době Šrí Krišny se však narodila jako
Jeho sestra. A místo aby byl Šrí Krišna zabit Jejím strýcem, jak to znáte z toho příběhu, byla vyměněna. Ve skutečnosti byla
dcerou Ješódy a byla vyměněna za Šrí Krišnu. A ta dívka, malá holčička, byla zabita strýcem Šrí Krišny, stala se bleskem na
obloze a oznámila: „Šrí Krišna se už inkarnoval a tvůj osud je v Jeho rukou a On se tě chystá zabít.“ - To řekla Kansovi. Tak to je
Višnumája. Potom se znovu narodila v době Šrí Krišny, když byl králem Dváriky, a provdala se, abych tak řekla, za těch pět
Pánduovců. Neboť Ona byla Draupadí. Podstatné na tom je, že Ona je tou, která spojuje pět elementů. A těch pět Pánduovců
představovalo pět elementů, které Ona jako jejich žena spojila, neboť Ona je tou, která spojuje všech pět elementů, z nichž je
vytvořen tento hmotný vesmír. Takto jsme navázali vztah se Šrí Krišnou. A jak víte, Šrí Krišna se k Ní choval jako k sestře. Jak
víte, když se jednou pokusili urazit Draupadí a strhnout z Ní sárí, byl to Šrí Krišna, kdo Jí pomohl, protože Ona byla Jeho sestrou a
velmi mocnou paní. Ona je také zodpovědná za Mahábharátu. Ona je tou, která to rozpoutala, tou, která řekla: „Musíte s těmi
Pánduovci (Kuruovci) bojovat.“ Řekla jim naprosto jasně: „Musíte ty Kuruovce přemoci, a sice tak, aby nebyli jen poraženi, ale
zničeni.“

Neboť cudnost ženy je velmi důležitá a v Indii má být každý, kdo se pokusí zneužít cudnost ženy, proklet, zničen. A to bylo veliké
poselství Mahábharáty, že jen proto, že Ji tolik urazili, vznikla celá ta válka a oni byli všichni zničeni. Tak to je příběh o Višnumáje,
ale protože všechna Božstva sídlí nyní v Ádi Šakti, máte ve své levé Višudhi Její odraz. A levá Višudhi je velmi důležitá, protože
máme problémy s egem. A vy opravdu potřebujete někoho, aby nám připomněl, že bychom neměli mít ego a utiskovat ostatní.
To připomenutí k nám tedy přichází možná ze svědomí či odkud, možná řeknete, že z výchovy, a usadí se v naší levé Višudhi jako
mraky viny. Také, jak víte, katolická církev a všichni ti lidé, všechna náboženství, říkají: „Jste hříšník,“ a všechno se to usazuje na
levé straně vaší Višudhi čakry. Takže je tam pocit viny. No a je-li tam vina, pak je tam. Ona se tam usazuje. Když na sebe viny s
drhnutím narážejí jako mraky na obloze, Višnumája vám přivodí pocit pálení, spaluje zde bhúty, spaluje naši vinu a také
odstraňuje svým světlem naše pochyby o sobě. Avšak na začátku v Sahadža józe, jak jste viděli, když Kundaliní stoupá, cítíte
vždy velmi zřetelně levou stranu, bolest nebo občas pálení. A někdy lidé říkají: „Matko, proč tady cítím pálení, když Kundaliní
stoupá?“ Protože je to Višnumája, snaží se je spálit. To je jedna z Jejích schopností, spalovat. Některé z nich, například můžeme
říci element vody, dokáže rozpouštět. Led vás zase může zklidnit, ale Višnumája je element v podobě elektřiny, která vás
skutečně uvede do správné formy tím, že spálí vaše negativity. Je velmi překvapující, že síla Višnumáji je na levé straně, a přesto
v sobě má ten oheň, který může spálit, řekla bych, negativity v podobě bhútů na levé straně. Podívejme se nyní, jak si vyvineme ty
levostranné bhúty. Je to velmi zajímavé, protože když máme co do činění s Višnumájou, měli bychom s Ní spolupracovat a už
bychom v sobě neměli mít žádné bolesti. Přichází to na nás, obzvlášť na Západě. Myslím, že v Indii se nikdo kvůli ničemu vinný
necítí. Je to něco velmi překvapujícího, Já jsem nikdy neviděla, že by se nějaký Ind cítil vinen. To proto, že když v Indii někdo
udělá chybu, víte, ta kultura nabádá: „Toto se nedělá, tamto se nedělá.“ Takže když někdo omylem něco udělá, snese, když mu
pak vynadají, ale nikdy se nebude cítit vinen: „Ublížil jsem tomu člověku,“ nebo: „Řekl jsem něco nevhodného,“ nebo: „Neměl jsem
to říkat,“ protože v celé té kultuře není nic jako „promiňte“ a „děkuji vám“. Jak zvláštní je indická kultura. Neříká se nic takového
jako „promiňte“. A „děkuji vám“ také tak moc neříkají. A říkat pořád „děkuji vám“ a „dobré jitro“, „dobrý večer“, neustále, je pro nás
cosi strojeného. Dokonce ani v Maháraštře ženy nikdy neříkají „namasté“, s výjimkou Bohyni nebo Bohu nebo inkarnacím či v
chrámech. Nikdy neřeknou nějakému člověku „namasté“ takhle, ale jen takto. Nebo se mohou jen usmát, to je vše. Je tomu tak
proto, že klanět se musíme jen Bohu. Proč bychom měli každému říkat, „dobré ráno“, „dobrý večer“? „Dobré ráno“ bychom měli
říkat jen Bohu.
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Víte, takhle to je, tak se to dělá. Takže pokud jste udělali něco špatného, řekněme na Východě, chci říci, v Indii jako takové, pokud
jste něco udělali tak, jak jste to dělat neměli, pak jsou jen dvě možnosti, jak se s tím vypořádají. Buď to přiznají a jdou k tomu
člověku: „Tohle jsem udělal špatně, teď mi můžete podřezat krk, dělejte, co chcete. Ať mi dáte jakýkoli trest, jsem ochoten ho
přijmout.“ První věc je, že si to přiznají: „Pokud si myslíte, že jsem to udělal špatně, můžete mi hned dát facku, mohu si pro tu
facku dojít.“ Dejme tomu, že řeknete svému otci něco hrubého. To se neříká, to jsou nezpůsoby, protože on je starší. Pokud byla
nějaká starší osoba uražena, pak je to špatné, pak půjdete, dotknete se nohou toho člověka a řeknete: „Omlouvám se, řekl jsem
to a doufám, že mi odpustíte.“ Druhá osoba pak řekne: „Odpouštím vám.“ Dám vám příklad. Byli jsme v Rusku a mezi dvěma
osobami vyvstal menší problém. Jeden byl o hodně mladší a druhý o hodně starší, sahadžajogíni. Takže ta reakce... řeknu vám,
jak to bylo. Ten starší přišel a ve dvě hodiny v noci si stěžoval, že mu ten člověk řekl: „Ty nevíš, čeho jsem schopen.“ Řekla jsem:
„Opravdu? Tak takovou věc ti říkat neměl.“ Tak jsem toho chlapíka zavolala a probudila ho kolem půl třetí ráno. Řekla jsem: „Proč
jsi mu něco takového říkal? Neměl jsi to říkat. On je starší, než ty, nemůžeš říkat něco takového.“ „Protože,“ řekl, „on se mnou,
Matko, mluvil, jako kdybych byl jeho sluha. Nemluvil se mnou tak, jak měl, tak jsem to řekl.“ Já jsem však namítla: „Přesto
nemůžeš tohle říkat starším než ty, nemůžeš to říkat.“ „Ano, samozřejmě, vím, že jsem udělal chybu a ve skutečnosti jsem
nespal, nebyl jsem probuzen. Nespal jsem, přemýšlel jsem, že bych měl zítra ráno jít, požádat o prominutí a ukončit to.“ „Hned
teď,“ řekla jsem. Okamžitě vstal a chytil jeho nohy a řekl: „Tak mi odpusť. Protože - tys to taky dost přehnal.“ On řekl: „Souhlasím,
byla to moje chyba, tak mi taky odpusť.“ Hotovo! A na Západě to kdysi také nebylo tak zlé. Co dělávali v případě, že byl mezi
dvěma muži spor? Používali svého umění boxu, pěkně se vzájemně zboxovali - všichni se navzájem zboxují a vyřízeno! V dnešní
době nemůžete nikoho zboxovat, nemůžete prosit o odpuštění, je to příliš o prestiži a tak dále.

Všemi těmi vykonstruovanými záležitostmi jste způsobili, že se cítíte vinni, jelikož se předpokládá, že budete. Pokud někdo - je to
přirozené - pokud vám někdo něco řekl, prostě půjdete, zbijete ho a řeknete: „Proč jsi mi řekl takovou věc?“ A ten chlapík vás na
oplátku zboxuje a hotovo. To byl naprosto běžný styl, který vidíte ve všech těch starých amerických filmech; vidíte tohle všechno,
viděla jsem to vždycky. Tahle záležitost s vinou však přišla kvůli překultivovanosti. Říkávala jsem si: „Proč se kvůli všemu cítí
vinni?“ Prvním důvodem je překultivovanost. Protože vy nemůžete jít a říct někomu: „Ó, já se omlouvám, řekl jsem to a to, odpusť
mi, prosím.“ A ten druhý možná ani neodpustí. Je to kvůli překultivovanosti a špatné komunikaci. Lidé spolu nekomunikují. Chci
říci, například v Indii, se spolu lidé poperou a druhý den vidíte, jak se objímají. Netrvá to příliš dlouho. Ale pokud existuje mezi
rodinami nějaký skutečně velký problém nebo někdo něco... něco starého, pak to pokračuje. Nebudou s tím člověkem mluvit,
budou si udržovat odstup, budou se toho držet celou dobu. Ale tady to tak není. Povrchně se setkají s každým. Navenek budou
mluvit s každým, ale uvnitř mají ten pocit viny. Takže kvůli té povrchní překultivovanosti se stalo, že máme napadenou levou
Višudhi. A pak se Višnumája rozzlobí. To je důvod, proč většina lidí na Západě, jak jsem viděla, má levou Višudhi, a dokonce i Já
jsem to od vás všech dostala. Je to tak. Není to nic, je to vykonstruované, je to mýtus, nic, kvůli čemu bychom se měli cítit
provinile. Konec konců, kdybyste udělali něco špatného, byli byste ve vězení. Sedíte tady, tak jak můžete být vinni? Takto
záležitost viny velmi zbrzdila náš růst v Sahadža józe, vím to. Především tedy máme problém, jak překonat vaše ego. Ego
existuje, a když své ego vidíte a nedokážete říct, že jste egoističtí, musíte to svést na levou Višudhi. Takže první věc, kterou
musíte udělat, je vidět, že máte ego. Dobrá, pak se postavte před zrcadlo, oddělte se od svého odrazu a pusťte se do něj: „Jak si
dovoluješ mít v sobě ego? Jsi sahadžajogín - nemáš co mít nějaké ego.“ Máte-li však pocit viny, nikdy neuvidíte, že máte ego.
Budete pouze cítit vinu, ale nikdy neuvidíte, že máte ego. A tak ego přetrvá a levá Višudhi taky. Obojí se dá snadno překonat,
pokud si to přiznáte. Jen se dívejte sami na sebe. „To bylo moje ego? Ano. Proč bych měl mít ego?“

Existují způsoby, jak všechny ty nevyváženosti v sobě odstranit pomocí Sahadža jógy. Není to těžké. A bylo to odstraněno. Vy
přece znáte pravou stranu, levou stranu - je to tak jednoduché. Sahadža jóga je pouhý pohyb vašich prstů a rukou - to je všechno.
Není to záležitost diagnózy, kde vám odeberou krev, jazyk, oči a prohlásí, že jste zdraví. To není ten způsob. Prostě jen cítíte, že
jste v pořádku, že jste v rovnováze. Jakmile je rovnováha upevněna, není žádný problém s Višnumájou. Takže ta Višnumája, která
byla sestrou Šrí Krišny a později přišla jako Draupadí a další, dnes existuje také v tomto světle a ve vaší levé Višudhi. Lidé však
nechtějí vědět, co je s nimi v nepořádku. To je velký problém. Například v Yorku mají chrám, kde biskup z Durhamu, zcela
zbytečný člověk, prohlásil, že Kristus byl obyčejný člověk a že byl možná homosexuál. Dovedete si představit, že někdo tvrdí
něco takového? Chci říci, že i jenom to slyšet je příliš! A my bychom měli udělat nějaké pokusy, měli bychom to zjistit
prostřednictvím určitých objevů. Dovedete si představit, že tak šílenou věc mohl říct v kostele? Takže když celá ta záležitost, ten



obřad, kde to řekl..., pak náš arcibiskup z Canterbury, který je další takový, byl novým objevem toho člověka tak okouzlen, že ho v
kostele v Yorku vyznamenal. A když se pak celá ta záležitost chýlila ke konci, uviděli blesk kroužící kolem chrámu. Až byli všichni
lidé venku, ten blesk se na ten chrám vyloženě vrhl a celý ho zničil, s výjimkou spodní části. A místo, aby viděli, že to, co udělali,
bylo špatné, řekli: „Vidíte, pohleďte na milost Boží a ušlechtilost naší víry, že spodní část chrámu neshořela.“ Uvést takové
vysvětlení! Takže pak přišlo vysvětlení. Viděla jsem, že je to zde velice běžné, protože mysl je tady velmi inteligentní. „Udělal jsem
to, protože jsem to myslel tak a tak.“ Vždy je nějaké vysvětlení pro vše, co jste udělali špatně. „Myslel jsem to takto.“ Ale proč jste
to tak myslel, to je to hlavní, co však už nikdo nechce slyšet. Když se zamyslíte: „Proč jsem to myslel takhle?“ Je to tedy únik z
prosazování vašeho ega, které ublížilo jiným nebo také ublížilo nějakým Bohům. Je to jen vysvětlení a lidé se vykrucují. Opravdu
je tolik těch, kdo se vykrucují, viděla jsem, že se, jako pan Waldheim, jen vykrucují ze všech těch - ze všech těch problémů, které
způsobili, ze všech těch špatností, které udělali. Chci říci, že tak či onak vědí, jak se z toho vykroutit. Protože ta metoda, kterou
vyvinuli, je prostě o tom říct něco, co by jim dalo určitou možnost nějak se z toho vyvléct. Oni si to ale nechtějí přiznat.

Musíme tedy pochopit, že je třeba postavit se tomu čelem. A vím také o sahadžajogínech, řekněme, že jsou někteří, kterých se
zeptáte: „Cože? Proč se to stalo?“ „Já jsem myslel…“ Ale proč jste vůbec mysleli? Měli jste vnímat vibrace. Nejste na úrovni
myšlení, nyní jste na úrovni vibrací. Proč nepoužít svoje vibrační vědomí? „Já jsem myslel.“ Jakmile vás napadne to „já jsem
myslel“, pak máte pozornost na něčem, co je mýtus. Skutečnost je, že jste udělali chybu, v pořádku - přiznejte, že to je chyba a že
se má napravit. Vezměme tedy například auto, existuje nějaké auto. Pokud se porouchá či něco podobného, neříká si: „Já jsem
myslelo,“ nebo snad ano? A my si taky nikdy nemyslíme, že auto myslelo. Uděláme to, že auto opravíme, a hotovo! Máme-li v
autě jezdit, opravíme je. Stejným způsobem ta mysl, která říká: „Já jsem myslela,“ by naopak měla opravit sama sebe. Věta: „Já
jsem myslel,“ by se tedy v jazyce sahadžajogínů neměla vyskytovat. Takže my nemyslíme, víte, my jsme v bezmyšlenkovém
vědomí. A pak se věci řeší jaksepatří. Začnete-li si říkat: „Myslím, že jsem zodpovědný,“ je s vámi konec. Když si začnete říkat: „Já
nejsem zodpovědný, všechno dělá Bůh, já nejsem za nic zodpovědný,“ pak když se udělá chyba, je to chyba Boha, nechme Ho, ať
má levou Višudhi On. Já jsem však nic špatného neudělal. Když ale řeknu: „Já jsem myslel,“ znamená to, že přebírám
zodpovědnost a vytvářím si své vlastní problémy. Takže abyste učinili nějaké rozhodnutí, měli byste být ve stavu
bezmyšlenkového vědomí. Mnohokrát vidím, jak se všechny ty věci dějí jako drama kolem Mě a mlčím. Říkám: „V pořádku,
všichni jsou v pořádku.“ Zastávám všeobecný souhlas. Ale všechno, co se musí udělat, se děje podle Boží vůle. Teď už to ale lidi
nepřekva- puje tak, jako dřív. Protože to lidi napravuje, je to úspěšné, přináší to výsledky. Nakonec teď přijali, že všechno, co
Matka rozhodne, je to nejlepší. Ale Já vlastně nerozhoduji, abych byla naprosto upřímná, nedělám nic. Ale vidím to tak jasně, tak
očividně, že to je ta správná věc, která by se měla udělat, tak proč dělat špatné věci? Takto na sobě tedy musíte pracovat, abyste
překonali problém Višudhi. Višnumáju však musíme uctívat, musíme si Ji skutečně připomínat denně, v čemž Západ často
selhává. Jestliže je vaše Višnumája ve špatném stavu, zlobí se na vás, co se stane? Neustále kupíte vinu za vinou, jednu za
druhou.

Ale pokud jste po celou dobu ostražití a udržujete svoji Višnumáju nedotčenou, co se stane? Že se o vás postará, že nedopustí,
aby mohla vstoupit jakákoli vina. A pak máte ze svého Ducha maximální požitek. S vinou je v tom vroubek. Vy totiž... „Ach, já
jsem tak šťasten, Matko, šťasten, velice šťasten, raduju se,“ ale co se najednou stalo? „Ó, to jsem udělal špatně.“ Viděla jsem, jak
se lidé rozrušují kvůli maličkostem. Chci říci, že Já mám samozřejmě také jiný život, velmi překultivovaný svět. Jeden pán v klidu
jedl a najednou: „Ach.“ „Co se stalo?“ „Ó, měl jsem zavolat tamtomu člověku a nezavolal jsem.“ „Ale teď jíte svoje jídlo, teď. Proč
se o to staráte?“ „Ne, měl jsem.“ „Ale co se stane? Stejně jste nezatelefonoval, tak nezavoláte ani teď. Je to v pořádku, teď si
raději snězte jídlo a pak zatelefonujte.“ Pak zjistil, že tam ten člověk vůbec nebyl, že by ho absolutně nezastihl. Všechny ty věci
jsou tedy něco, co v našem životě vytváří jakési normy, a jsou to velmi vyumělkované normy. Takže, řekněme, že jsem tam měla
být, dejme tomu, v tuto dobu a nejsem tam, no a co? Měla jsem tam být, ale pokud tam nejste, k čemu je cítit se kvůli tomu
špatně? Měla jsem se na to místo dostat. Budete však překvapeni, letadla budou čekat, ten člověk bude čekat, všechno tam
bude, i když dorazíte o osm hodin později. Všechno se stane takto. Nejprve se však musíte sladit s Všepronikající silou, s
Višnumájou. Jste-li s tím v souladu, sladěni s ní, pak nikdy neshledáte... Všechno je to před vámi. Je to prostě tady, protože -
uvědomte si, teď jste vkročili do království Božího, tak si to prostě vyzkoušejte! Vy však místo toho pořád používáte svou lidskou
ignoranci a pak jste oklamáni. Snažte se uvědomovat si, že jste osvícení lidé, že už nejste obyčejní. Dokud však nezačnete
používat své síly, k čemu to je? Je to, jako když nějakého žebráka vsadíte na trůn. A když ke Mně lidé přijdou, žebrají a podobně.
Stali jste se králem, proč žebráte? Takže necítit se vinni je naše náboženství. Necítit se vinni. Musíme tomu čelit. Pokud jsme
udělali nějakou chybu, měli bychom s otevřeným srdcem přijmout, že jsme tu chybu udělali, jít a říct to tomu člověku, udělat tu



věc nebo to napravit nebo to vyřešit, místo abychom z toho vytloukali kapitál a ukládali si to do Višudhi. Je to veliký problém na
Západě a byla jsem překvapená, jak moc to narůstá a jak jsou na to hrdí: „Ach, tolik jsem se provinil!“ Raději jděte do vězení! Celá
vaše příjemná povaha, celá vaše radostná povaha se naprosto otráví tou vinou, která nemá žádný význam. Nemůže pomoci ani
vám, ani nikomu jinému. Říkám vám to s velkou naléhavostí, protože vím, že je to...

Samozřejmě na začátku všichni sahadžajogíni, s nimiž jsem se setkala na Západě, tu vinu měli. Také katolicismus je další
takový. V katolické církvi se máte zpovídat. Viděla jsem však i protestanty zatížené silným pocitem viny. Protestanti nejsou o nic
méně vinni. Ale v Indii, ať katolík nebo protestant, tam se nikdo vinen necítí. Onehdy jsem vám například vyprávěla příběh své
vnučky. Zeptala se Mě: „Babičko, co myslíš, jaký dělám hřích?“ „Cože?“ řekla jsem. „Žádný hřích jsem nespáchala, můžeš mi ale
říct, jestli se dopouštím nějakého hříchu?“ Řekla jsem: „Žádný hřích na tobě nevidím.“ Ona na to: „Ale víš, ve škole mě požádali,
abych se vyzpovídala ze svých hříchů - tak z čeho bych se měla zpovídat?“ Řekla jsem: „Co jim povíš?“ „Ach, jedině snad, že jsem
snědla dvě zmrzliny.“ Tak jsem řekla: „Jdi a pověz jim to.“ Je to něco tak hloupého. Když si uvědomíte tu podstatu - je to velice
hloupé. A tato hloupost by vás, sahadžajogíny, neměla zachvátit. Zůstávejte stále šťastni, vždyť o nic nejde. A někdy udělám
chybu Já, například jsem si překvapivě, nevím proč, spletla Aristotela s Tolstým. Nevím, proč Mi přišel na mysl Tolstoj. Nemyslím
si, že Tolstoj byl nějak blízko Aristotelovi nebo Aristoteles nějak blízko jemu. Ale udělala jsem chybu a přemýšlela jsem proč.
„Proč to tak bylo?“ Nicméně, je to velmi důležité. I ti lidé, víte, jak jsou popisováni, například, víte, Aristoteles Tolstého vůbec nijak
neovlivnil, to je pravda. Neměl žádný vliv. Aristoteles byl člověk zabývající se politikou a tím vším a celou tu filozofii posunul na
jednu stranu. Zde je to Tolstoj, kdo se snažil ukázat, jak může člověk dosáhnout vzkříšení. Nevím, zda jste ho četli nebo ne, ale
myslím si, že to byl jeden z velkých spisovatelů tehdejší doby. A zrovna onehdy jsem ty dva srovnávala a řekla jsem: „Podívejte se
na toho člověka, je úplně jiný než Aristoteles, naprosto, dva zcela opačné póly, můžeme říct, a jak to, že nikdy nečetl Aristotela?
Takový vzdělaný člověk a nikdy nečetl Aristotela.“ Pak mi prostě došlo, že to je ruská mysl. A ruská mysl je obzvlášť
introspektivní. A tato introspekce panu Aristotelovi chyběla, všechno bral ze své hlavy, vymýšlel si a stavěl lidi, v souvislosti s tou
politikou, na úplně jinou úroveň. Platón byl svým způsobem ještě horší než on, ale tento je další. Sókratés byl tedy odepsaný a
Aristoteles se stal vším. Jelikož je však oba posuzuji podle jejich zásluh, jak je to pak s Tolstým? Protože Tolstoj se narodil jako
realizovaná duše, takže viděl život velmi odlišně. Pokud jste četli Annu Kareninu, vylíčil tam tu paní, Annu Kareninu, jako ženu
udržující poměr s jiným mužem, když byla vdanou paní, a jejího manžela velmi tolerantního, velmi těžce pracujícího a tak
podobně. Nemohl se jí dost věnovat, takže si myslela, že má právo být romantická. A on pak na konci dokazuje, že nikdy nebyla
šťastná. Její manžel byl ale velmi mírný, velmi odpouštějící, ona však nikdy nebyla šťastná a nakonec musela spáchat
sebevraždu.

Chci říci, že ti staří spisovatelé psali takto - obzvlášť ti, kteří byli realizované duše. Když ale dáte stejné téma někomu, kdo je
moderní spisovatel, pojal by to tak, že sebevraždu spáchá manžel, nikoli manželka. A takoví nyní, v této moderní době, jsme. A
proto se cítíme vinni za chyby, které nemáme. Je tu manželka, která má pletky s jiným mužem, a manžel si říká: „Mohu za to já,
protože nejsem tak atraktivní, proto se zapletla s jiným.“ A spáchá sebevraždu. Tak to není. Je to manželka, kdo pochybil, ne
manžel. Takže i zde dochází k přesunu viny nebo pochybení z jednoho na druhého díky našemu zvrácenému myšlení. Viděla
jsem některé muže, kteří jsou před svými ženami jako „mouchy, snězte si mě“, zvlášť v Americe. Prostě trosky! Ptala jsem se:
„Proč jsi taková troska?“ Odpovídají: „Víš, Matko, byla naše vina, jak jsme utlačovali ženy.“ „Proč ale dovolujete svým ženám, aby
utlačovaly vás? To je taky špatné.“ Takže oni svým ženám dovolují, aby je utlačovaly, protože si myslí, že jejich předkové
utlačovali ženy. Chci říci, že když děláte totéž, vyvádíte se z rovnováhy. Protože se cítíte vinni. Kvůli komu? Kvůli svým předkům.
Jsou však mrtví a pryč - vy jste jiní. Například to, že se snažíme obviňovat sami sebe, je móda, víte, stejně tak jako oblékat se
směšným způsobem. Snažit se po celou dobu zjišťovat, co špatného jsme udělali, je typická západní mysl. Pak se stanete
ubožáky. Jak můžete být šťastní lidé? Neustále se obviňujete, shazujete se. Všechny ty teorie a všechny tyhle věci, které k vám
došly, z vás jen udělaly utrápené lidi. Aniž byste šli do vězení, jste v něm. No a totéž jsem vám říkala o oblékání. Přišly minisukně
o délce šest palců -15 cm. Nyní se dívky cítí vinny, když nenosí šestipalcové minisukně. Ve skutečnosti je špatné nosit je, ony
však mají pocit viny, že je nenosí. Protože tohle jsou absurdní normy, které jsme vytvořili. S čímkoli podnikatelé vyrukují, my tomu
máme otročit. Okamžitě bychom měli začít vyhazovat všechno oblečení, přijmout nový styl a zase další styl. Je to v Paříži, takže
cokoli se objeví, by měl nosit každý. Naopak v Indii, pokud někdo začne s takovými triky, nikdy to nepřijmeme. „Zmizte! Tyhle
nesmysly nechceme.“ Tím tedy zahazujeme všechnu tradici, která nás vynesla na tuto úroveň. Ztrácíme všechny své tradice,
protože ti podnikatelé nás zpracovávají, my jim nahráváme a všichni ti lidé každodenně prezentují své povídačky. Začínáme
přijímat nejrůznější teorie, vzniklé všude možně. Začínáme je přijímat - když je nepřijmeme, cítíme se vinni. Je velmi překvapivé,



jak lidé přijímají nesmysly.

Mám velmi bolestnou zkušenost, když jsem jednou přijela do Ameriky a bylo tam malé dítě, osmileté, a matka řekla: „On bere
drogy.“ Řekla jsem: „Opravdu?“ Tak Mě to šokovalo, že jsem to dítě jen přitiskla k srdci a řekla: „Proč bereš drogy?“ Podíval se na
Mě a řekl: „Moje máma mě nikdy takhle neobejme.“ Zeptala jsem se jí: „Proč takto neobejmeš své dítě?“ Ona řekla: „Protože se
tím proviním.“ „Jak?“ řekla jsem. „Podle Freuda by to bylo provinění.“ Takže Freud diktuje, že obejmout své dítě je provinění, a vy
si tím přivodíte pocit viny. Odkud k vám tedy ta vina přichází? Je z knih, které čtete, z těch zbytečných lidí, kteří vás vedou, nemají
žádný charakter, nemají zdravý rozum, nemají žádnou představu o skutečnosti, a vy to přijímáte jako Bibli. Pak přirozeně budete
vinni. Když se na párty vylije trochu kávy: „Ó, můj Bože!“ Pak si myslím, že jste horší než nějaký zločinec. Nebo když se zničí něčí
koberec, pak si samozřejmě myslím, že byste měli hned jít do vězení. Tyto normy jsou vytvořeny spíš na základě povrchních věcí,
na základě velmi povrchního chování. A pak se začnete cítit provinile. Necítíte se provinile, že jste rasista, necítíte se vinnými
kvůli věcem, kvůli nimž byste se tak cítit měli. Že napadáte lidi - v Americe zabili tisíce a tisíce lidí, miliony lidí, a nikdo se kvůli
tomu necítí vinen. Nebo ovládáte celý svět a nikdo se kvůli tomu necítí vinen. Cítíte se vinni kvůli věcem, které jsou nesmírně
povrchní. Ale u sahadžajogínů - ti jsou tak hlubocí, tak hlubocí, že když se opravdu musí kvůli něčemu cítit špatně... je to.. Já teď
musím zjistit, co to vlastně je. Našla jsem jednoduché řešení. Pokud se cítíte špatně, vytahejte se, prosím, za uši a hotovo! Nebo,
když se cítíte vinni, vytahejte se prostě za uši a Višudhi bude v pořádku. Je to velmi jednoduchá metoda, jen se takto vytahejte za
uši a hotovo! Ale někdy vidím lidi, kteří po celou dobu chodí přede Mnou takto. Pak si říkám, co jsem jim udělala? A i když tancují,
budou dělat totéž. Je pro Mě trochu moc chápat pocity těch lidí. Mám za to, že v Sahadža józe přece není žádné takové tvrdé a
pevné pravidlo ohledně ničeho. Chci říci, že jste naprosto svobodní lidé a musíte plně využívat veškerou svoji svobodu. Nejde o
to, abyste se podřizovali nějakému tvrdému a pevnému pravidlu a tahali se pořád takhle za uši. Jen abyste překonali ten nesmysl
pocitu viny, řekla jsem: „Dobře, můžete se vytahat za uši.“ A stále vidím, jak se lidé tahají za uši. Včera měla jedna dívka velké
náušnice a tahala se za náušnice, víte, úplně jsem se bála, že by mohla… Sahadža jóga je prostě hra, jenom radost, není to ten
druh tvrdých a pevných zákonů a nařízení, jak víte. Protože vy jste teď přirozeně zbožní, máte svého Ducha, abyste viděli. Jaké
chyby můžete udělat? Avšak tam, kde musíte být opatrní, nejste.

Například říkám, abyste si než půjdete ven, prosím, dali bandhan. Je to kavač, nazýváme to kavač. Znamená to - je pro kavač
nějaký výraz v angličtině? To je spíše...ochrana je abstraktní, ale toto je ochrana Matky, to je konkrétní věc, víte, kavač. Takže si
dáte kavač. Lze říci, že kavač je něco, co lidé nosí jako brnění uvnitř, víte, něco takového je kavač. To si tedy musíte vzít, než jdete
ven nebo než budete s někým mluvit. Neděláte to však. A pak zjišťuji, že... Zeptala jsem se: „Odkud přicházíš?“ „Ach, Matko, šel
jsem navštívit své... šel jsem na hřbitov.“ „Kvůli čemu?“ řekla jsem. „Někdo umřel, tak jsem tam šel.“ „A dal sis svůj kavač?“ „Ne.“
A hned vidíte, jak všichni bhútové tancují tady na hlavě. Jde o to, že... A pak se vytaháte za uši, k čemu to je? Je to prostě
jednoduchá věc, dejte si svůj kavač, když jdete ven. Je to tak jednoduché, chci říci, že v Sahadža józe, nemusíme dělat hrozné
rituály, které lidé dělají, nic takového. Jen si dejte ráno bandhan když jdete ven, a pokud je někdo hašteřivý, jen dejte bandhan.
Jakýkoli malý bandhan může vypracovat tolik věcí, my však zapomínáme, že jsme vstoupili do Božího království a všichni svatí a
všichni andělé a Ganové jsou vám k dispozici. Teď si musíte věřit. Jak vám mám říct, abyste si teď věřili? Takže ten lidský
nesmysl cítit se vinen by z každého sahadžajogína měl vymizet. To je důvod, proč dnes máme tuto Višnumáju. Nyní víte -
například Višnumája vstoupila do tohoto domu, protože není nový, je to zchátralý, starý dům a býval to pivovar. Nebylo správné
mít havan venku, měli ho mít uvnitř. Neciťte se kvůli tomu vinni, myslím však, že zase budou. Nicméně, nebylo to správné. Tak
Višnumája viděla, že jste udělali chybu, přišla sama a všechno vyčistila. Nemyslela si, že byste se měli cítit vinni, myslela si:
„Jsou to děti, ještě stále o tom nic nevědí, nevědí, kolik je uvnitř bhútů. Raději půjdu a udělám tu práci.“ A vyčistila to. To je
všechno, není proč se kvůli tomu cítit vinným. Ona to, přirozeně, ví lépe než vy, tak tu práci udělala. Sahadžajogín tedy není jako
nějaký – člověk, který vypadá, jako by mu umřel někdo z rodiny. Který vyhlíží velmi vážně, nedokáže se smát, ani když ho
polechtáte, víte, nezasměje se ničemu od srdce, takový člověk to není. Ten vždy překypuje radostí a láskou, a pochopením a
přátelstvím. Ze všeho se raduje, takový je sahadžajogín. Pokud se někdy cítíte provinile, samozřejmě se raději vytahejte za uši, to
bych nerušila, protože pak by toho mohlo být mnohem víc. Ale když se někdy cítíte vinni, řekněte si: „Proč se cítím vinný?“ Prostě
si udělejte introspekci. A to je rozdíl mezi Aristotelem a Tolstým a právě včera jsem si uvědomila, proč jsem myslela na Tolstého
místo Aristotela. Náš princip Višnumáji tedy znamená být stále velmi ostražití, protože nám pomáhá mnoha způsoby. Především
nám pomáhá přenášet zprávy ze srdce do hlavy. Je to princip, s jehož pomocí se integrujeme. Srdce a hlava se díky principu
Višnumáji sjednocují více než pomocí Višudhi na pravé straně. Višudhi na pravé straně může vytvořit kolektivitu, může vytvořit
vzájemné pochopení, na levé straně vám však pomáhá úplně sjednotit srdce s hlavou. Pokud je tam vina, vy na ni prostě myslíte



a analyzujete ji. Znamená to, že ve vás probíhá zápas mezi srdcem a myslí, že ano? Tak je to jednoduché. Pokud by byly
sjednocené, necítili byste se vinni. A proto zapomeňte na všechny ty vykonstruované teorie, které se objevily, všechny ty
vyumělkované historky, které jste četli, a to všechno. Jste sahadžajogín, který vstoupil do království Božího - radujte se! To je vše,
co máte dělat.

Musíte se však dostat do toho stavu radosti a porozumění, že jste nade vším. Nedá se říct ani to, že byste měli být jako Buddha,
který tiše sedí. Nic takového. Buddha seděl tiše, jen když prováděl meditaci. Jinak - znáte přece tlustého Buddhu se všemi těmi
dětmi a smějícího se Buddhu. Znamená to, že ego se musí vysmát samo sobě. Potom tam nebude to poskvrnění vinou. Jen se
vysmějte sami sobě. Jak jsem to jen mohl udělat takhle? Smát se sobě je velmi dobrý způsob, jak si porozumět. Snažte se zjistit,
jaký nesmysl děláte. Jak se chováte. Jako například jedna paní, pořád se cítí za vše odpovědná, víte? Říkám jí Giridhari, to
znamená ta, která drží v ruce horu Govardhan. Myslí si, že je za všechno odpovědná. A Já se ji snažím ve všech jejích
odpovědnostech přelstít, jen abych ji přiměla pochopit, že žádnou odpovědnost nemá. Když totiž cítí, že je odpovědná, po celou
dobu v sobě shromažďuje tu vinu. Protože za prvé, není odpovědná. A za druhé, cítí-li se odpovědná, pak určitě udělá nějaké
chyby a pak za ty chyby převezme odpovědnost a cítí vinu. Potom se Višnumája rozzlobí. A když se rozzlobí, budete mít problém
levé strany. A levá strana je velmi důležitá. Neukáže se to, samo se to neprojeví, ale bude to pro vás bolestivé. Levá strana je
vaše vlastní, přináší vám bolesti, trápení. Má-li někdo ego, trápí ostatní, ale pokud je to levá strana, cítíte se špatně vy sami. Proto
se kvůli ničemu neciťte špatně, v tom smyslu, že někteří se cítí špatně, že přišli pozdě na púdžu. Nevadí. Přišli jste tehdy, kdy jste
museli. Někteří lidé cítí, že nemohli přinést něco na púdžu, nevadí. Já nikdy neříkám: „Nepřinesli jste tohle, neudělali jste tamto.“
Nikdy jsem neřekla nic o púdže, nikdy, ani jednou. Že jste tohle udělali špatně nebo jste tamto neměli udělat špatně, že jste to
měli pochopit. Postupně jste se to všichni naučili. Jaký smysl by mělo říkat vám to? Vždyť by to byl jen další obrovský zdroj té
viny ve vašich hlavách. Musíte se tedy učit, nikdy dřív jste púdže neznali, nevěděli jste, co púdža znamená, neznáte nic takového,
jak vám to pomáhá. Takže, ať už se stalo cokoli, rostete. Vždyť všechny děti, když rostou, dělají chyby. Mou jedinou prací je
ochraňovat vás. A to dělám. Ale nesnažte se ničit se sami pocitem viny. Kvůli tomu dnes děláme púdžu k Višnumáje. Ona je Kálí,
která je sestrou Šrí Krišny a která byla Draupadí. Která je tou, kdo je zde po celou dobu pro naši ochranu a proto, aby nám řekla,
že bychom se vůbec neměli cítit vinni a měli si užívat života.

Nechť vám Bůh žehná!
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(malé dítě nahlas volá: „Mátadží! Džej!“) Dnes jsme uspořádali púdžu pro Durgu nebo Kálí. Je to destruktivní forma Bohyně ničící
všechno zlo a negativitu. Děláme ji ve Francii, protože velmi silně cítím, že všeobecně ze dne na den Francie stále klesá a klesá.
Zatímco vy lidé rostete, zbytek Francie zůstává v žalostném stavu. Nejprve, jak chápete, je tu katolická církev. Nejste si toho
třeba vědomi - možná - protože nečtete v žádných jiných jazycích, prostě v této zemi musíte číst francouzsky. Takže nemáte
žádné mezinárodní pohledy ani mezinárodní znalosti, že tato katolická církev v minulosti udělala tolik strašných věcí, že je
nepravděpodobné, aby to mělo něco společného s Bohem. Upálili na hranici mnoho kardinálů - upálili je. Nejen to, zabili tolik lidí,
kteří se o nich jen pokusili promluvit. Byli mnohem horší než muslimové. Šli do jiných zemí, jako je Jižní Amerika, Amerika -
všechna tato místa jsou katolická - dokonce i do naší země. A zabili miliony a miliony lidí. Teď, když Krita juga začala, jednou z
věcí je - jak jsem řekla včera, že budete muset platit za vše, co jste udělali - hromadně či jednotlivě. Pokud je to tento případ, pak
musíte vědět, že Francie musí platit draze a že tato katolická církev musí platit ještě víc. Katolická církev jednoduše vybájila teorii
prvotního hříchu. Odsoudit každou další Inkarnaci, každého dalšího proroka - že všichni byli s prvotním hříchem. A dokonce řekli,
že Marie se narodila s prvotním hříchem. O tom hovořilo mnoho papežů. Ukazuje se, že celé toto klamné náboženství katolické
církve se upevnilo tím, že lidi nutilo, mučilo, převzalo jejich myšlení pod vlastní kontrolu a vnuklo jim podivné nápady, jako je
prvotní hřích. Další věcí je to, že musíte jít ke zpovědi a dostanete levou Višudhi. Přehlíželi ženy, jako by byly vzduch a Matku
Marii nazývali ženou. A co se týče Pavla - jak jsem vám říkala včera - to je skutečnost. Sahadžajogíni musí bezpodmínečně
pochopit, do jaké míry je katolická církev nebezpečná a jaké zlo udělala. Na toto téma však bylo tolik knih - které lidé nečtou,
protože nejsou ve francouzštině. Jsou to anglické knihy z Ameriky - musíte se naučit anglicky. Je to velmi důležité. Mám pocit,
že všichni Francouzi by měli umět anglicky, musí číst anglicky. Francouzština vám neposkytne mezinárodní osobnost, které
máte dosáhnout. Nějaké znalosti máte - ne moc. Skutečné znalosti pocházejí z Anglie a také v angličtině z Ameriky a také z
Indie. Pán, který se to všechno pokusil přeložit na UNESCO, byl vašimi médii odmítnut. Vaše média využívají toho, že nečtete
žádné cizí noviny. Dělají si, co se jim zlíbí. Všechny možné skandály a senzace - cokoli chtějí psát, píší ve svobodném tisku. Na
jedné straně dochází k potlačení přirozeného života lidských bytostí a to je přivádí k Freudovi. Freud je nejšpinavější člověk,
jakého si umíte představit, který vám do vašich hlav vložil své myšlenky. Všechno jste to ale přijali, jako byste měli vymyté
mozky. Jak jste mohli přijmout Freuda? Kdyby Freud přišel do Indie, okamžitě by ho zabili! Stává se, že jaksi - nevím... jaký je
důvod, nevím, kam to zařadit, ale není tu žádná moudrost. Neexistuje žádná zralost, žádná moudrost. Rozumím Americe, protože
je stará jen 200-300 let. Ale co Francie? Nebyli schopni dospět a stali se extrémně lehkomyslní. S dospělostí je konec. Jedním z
důvodů může být, že chtějí být stále mladí. V Indii se mladým lidem říká blázni, vy jim říkáte „Gadha Pačisi“, což znamená, že ve
25 letech jsou osli. Nikdy s nimi není zacházeno jako s rozumnými lidmi, které je třeba následovat. A postupně se během tohoto
pohybu od katolické církve k Freudovi stalo, že nemáte vlastní osobnost, abyste pochopili, co je správné a co špatné.
Samozřejmě musím říci, že sahadžajogíni museli dělat hodně punjas a musí to být velmi odvážní lidé, že se narodili v této zemi.
Jinak nevím, jak jste se tu mohli narodit. Zákon je tak podivný. Říká se, že závisí na náladě úřadů. Jako by úředníci neznali zákon.
V dnešní době jsem se nikdy nesetkala s tak hloupou zemí. Nikde na světě neexistuje takový hloupý zákon jako tady. V Americe
samozřejmě neexistuje spravedlnost, dělají si, co chtějí. Ale tady jsou takzvaní moderní lidé. Jejich podmíněností je, že nemají
smysl pro právo. Pokud se jich zeptáte: „Jaký je zákon?“ Je jim to jedno. Je to postoj soudce. Předpokládejme, že včera hodně
pil, druhý den přijde s kocovinou a to je konec. A pak bude velmi předpojatý vůči opilcům. Vzniká tu tak strašná společnost, že by
Indové byli bezpochyby šokováni. Není to ale nic jiného než prostituce. Vidět a být viděn. Proč? Každá žena se musí oblékat tak,
aby byla atraktivní, k čemu? Je to prostitutka? Vyvinuly se všechny možné koupelnové kultury. Například „francouzská lázeň“,
víte, co to znamená, po celém světě. Je to velmi špinavý zvyk z lenosti, která je důsledkem konzumace alkoholu. Pokud pijete
příliš mnoho, příštího rána jste natolik letargičtí, že si dáte jen „francouzskou koupel“ (stříknete na sebe jen kolínskou) a jdete.
Zkuste si jako francouzští sahadžajogíni pamatovat, že váš úkol je obtížnější než úkol jiných zemí, protože zde není úplná
moudrost. Nenajdete ji ve svých institucích, ve vaší vládě ani v žádném vzdělání. Moudrost zcela chybí. Moudrost podle těch
vyznavačů Freuda znamená být sobecký! Mají z repertoáru pana Freuda tak směšné nápady a ty by žádný rozumný člověk
nepřijal. Lidé však ztratili zdravý rozum a jako savý papír se snaží absorbovat to, co je špinavé, destruktivní, hrozné, nelidské.
Údajně jste křesťanským národem. Prosím, všichni sahadžajogíni to musí pochopit - musíte si sehnat knihy a zjistit: „Kde jsme?“
Ve Francii jsem pracovala velmi tvrdě, víte to moc dobře. Myslela jsem, že je to brána do pekla. Ale je to mnohem horší než tohle.
Je to nepořádek špíny a vy jste se zde narodili a stali se jako lotosy, tak voňaví a krásní. Budete s tím muset bojovat. Vždy jsem s
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vámi, veškerá Moje síla je s vámi. Ale pamatujte, že musíte bojovat proti společnosti, musíte zachránit tolik lidí, musíte je
zachránit. Děti dostávají svobodu: „Dělejte si, co chcete.“ Necítí se svobodně? Předpokládejme, že existuje letadlo, které nebylo
řádně opraveno, aby mohlo vzlétnout. Co se s letadlem stane? Pokud se dětem dostane svobody bez náležitého smyslu pro
povinnost a řádného sebe pochopení, co se s nimi stane? Proč se děti rodí rodičům? Aby byly rozmazlené a měly svobodu nebo
aby dostaly nějaké vedení? Neumíte svoje děti usměrňovat. Jsou tak hrubé, tak arogantní. Úplně zpustly. Víte, museli jsme se s
těmi západními dětmi vypořádávat měsíc a byli jsme blízko tomu, abychom tu školu nezavřeli, protože to byly skutečně agresivní
děti, jako by pocházely z džungle. I zvířata v džungli mají určitý rozum. Musíte myslet na své děti. Co se stane s vašimi dětmi?
Jaká bude jejich situace? Pokud budou v této špíně žít podle stejných pravidel, stane se z nich odpad, jen odpad. Nebudou mít
vzdělání, charakter ani osobnost, skončí s AIDS nebo drogami nebo s čímkoli jiným. Nevidím pro děti Francie žádnou
budoucnost, žádnou budoucnost. Musíte bojovat s heslem: „Chceme budoucnost pro naše děti, nechceme, aby byly zničeny.“
Musíte mít odvahu za to bojovat. Je velmi důležité mít odvahu. Pokud nemáte odvahu, nemůžete s tím bojovat. A dnešní púdža
má dát tuto odvahu do vašich srdcí. Podívejte se kolem sebe, co se děje? Všichni se máte v Božím království skvěle, vstoupili
jste do Božího království. Ale co zbytek lidí? Většina lidí, kam půjdou? Jaká bude budoucnost tohoto místa hrozné Muládháry?
Teď byl Freud odhalen jako podvodník a po tolika letech jsou (o tom) knihy, když už zničil lidi po celém světě. Ale nejvíce ze
všeho bylo zničeno zde. Myslím, že je to zodpovědnost zejména žen, protože jsou odpovědné za společnost. Francouzská
společnost šla vniveč a vy teď musíte převzít odpovědnost za to, že vystoupíte proti takové anarchii, která ničí vaše rodiny.
Pokud se ženy rozhodnou, jsem si jistá, že to velmi snadno zvládnou. Místo toho, abyste žádaly nesmyslně o osvobození, měly
byste raději požádat o vzestup této země. Vím, že jsem pracovala velmi tvrdě a jste tam všichni. Jsem velmi šťastná, že vidím, že
jste tam všichni, abyste splnili přání Božského. Teď byste měli skutečně vědět, že široké masy lidí budou zničeny. Ne zvenčí, ale
zevnitř. Najednou uslyšíte, že na tuto nemoc umírá tolik milionů. Musíte se také chránit, všichni. Vždycky dělejte bandhan, vždy
veďte čistý život. V Sahadža józe existují určitá pravidla hygieny, zkuste se jimi řídit. Nezanedbávejte je. Pokud má někdo AIDS,
nenechávejte ho v Sahadža józe bez ohledu na jeho stav, bez ohledu na důvod. Musíte být velmi opatrní. Říkám vám, nikdy
neléčte pacienta s AIDS. Jako ten včera, co se se Mnou hádal. Ve skutečnosti je to proto, že jsou mezi nimi dva druhy lidí: jedni
jsou arogantní a druzí si myslí, že by měli raději zemřít. Nechtějí žít. Existují tedy pouze dva druhy lidí, buď pravostranní, nebo
levostranní. A nikdy nemohou růst. Snažili jsme se, samozřejmě - jeden z prvních žil posledních sedm let, ale stále v sebe nevěří.
Možná by příští generace mohla být lepší, kdyby se vrátila. Ale pokud jde o tuto generaci, měli byste vědět, že vaše odpovědnost
je velmi velká. Všichni sahadžajogíni musí přísahat, že budou bojovat proti této společnosti a pokusí se zachránit svou zemi a
své krajany před úplnou katastrofou. Válka nebude, jen budou bojovat mezi sebou a umírat. Je to velmi vážná věc. Proto jsme se
dnes rozhodli udělat púdžu k Durze, protože veškerá negativita by měla být zničena. Tolik Božstev tvoří tělo Kálí. Každá část
Jejího těla byla stvořena Božstvem, chráněna Božstvem, a později se také projeví ve vás všech. Říkají, že Bůh stvořil člověka ke
svému obrazu, řekla bych, že jsem vás stvořila ke svému vlastnímu obrazu, všechna Božstva máte k dispozici. Všechna jsou s
vámi a stvořila vás - pokud se na to podíváte podrobně - jsou to Božstva, která přivedla na svět veškerou krásu, kterou máte.
Udělala to všechno, krásnou komunitu, krásnou transformaci a udělala z vás takové andělské bytosti. Vždy to vyřeší, ale jedna
věc, kterou musíte udělat, je mít vnitřní podnět. Měli jste čistou touhu růst, ale na co? Chcete světlo, ale proč? Chcete se stát
guruem, ale na co? Zachránit lidi pro jejich spásu. Pouze prostřednictvím vašich kanálů mohu pokračovat v Sahadža józe.
Kdybych si mohla uvědomit sama sebe, udělala bych to. Nejde o zabití jednoho rákšasa. Jen Bůh ví, kolik jich je, rákšasů a
rákšasů. A jsou všude, byli dokonce i ve vašem nitru. Nyní odešli. Takže musíte plně ocenit Sahadža jógu, to je velmi důležité.
Věděla jsem, že tato púdža bude velmi pozdě, protože Kálí púdža se dělá vždy v noci po dvanácté. Takže taková musí být. I když
jsem včera v noci usnula ve čtyři hodiny, dnes večer nevím, jak to dopadne - všechno se vyřeší samo. Všechno je vypracováno.
Musíte však zvážit a přemýšlet: „Co můžeme udělat, abychom to změnili?“ Proč nenapsat několik knih, proč nevylíčit pár zážitků?
Publikujte je pouze ve francouzštině. Řekněte Francouzům, co se děje venku. Přeložit několik knih - některé americké knihy,
některé anglické knihy. Přinejmenším uveďte citáty z nich. Jak jsou nevědomí. Nejprve musí odejít katolická církev. Bezpochyby
odejde, jsem si tím jista. Doslova se nás bojí. A teď jim musíme opravdu ukázat, čeho jsme schopni. Nejzábavnější je, že si
prezident vybral svoji milenku jako předsedkyni vlády. Myslím, že to v žádné rozumné zemi není možné. Je to něco
neslýchaného. Musím říci, že Angličané jsou tisíckrát lepší. Jsou opravdu velmi dobří. Alespoň pokud jde o správu, o parlament,
jejich justice není tak hloupá jako tady, je založena na zákonech a ne na postoji soudce. Jak se stále můžete držet takové
hlouposti, která je opravdu před středověkem - primitivní, lidé jsou naprosto primitivní, že takové zákony přijímali. Můžete
alespoň napsat knihu o podivných zákonech Francouzů s názvem: „Jak uškodili.“ Existuje velmi dobrá kniha: „Podvodný Freud.“
Přečtěte si to a podívejte se, jak Freud zničil Francouze, jak pokřivené jsou jejich mozky, jak znetvořené je jejich myšlení. Vy
všichni jste tak inteligentní a moudří lidé. Když ne mečem, musí Kálí pracovat perem. Věděla jsem, že to není dobré, ale nevěděla



jsem, že je to tak špatné. Je to tedy výzva pro nás všechny a dovolte Mi, abych se podívala, co můžete všichni napsat. Sepište
své zkušenosti. Jak se chovají francouzští rodiče, jak se chovají prarodiče, co se děje v této zemi a podobně. Žijí v bláznivém ráji.
Nevědí, že hrozba zkázy jim už visí nad hlavou. I když vy všichni jste spaseni, musíte myslet na ostatní. V Sahadža józe nejde už
jen o to, že se staráme o bhakty - protože Kálí chtěla chránit pouze bhakty, sádhaky - ale vy musíte ochránit mnohem více lidí.
Máte všechny pravomoci, prostě si je převezměte a použijte je. Jste schopni to udělat. Vaše média jsou ze všech nejhorší.
Můžeme začít vydávat noviny s názvem Anti - media. Co nám mohou udělat? Nebo jim dáte nějaké nezávislé jméno. Měly by být
otevřeny lidem, kterým vadí senzacechtivá média. Mohou napsat, jak jim média ubližují, jak podávají nepravdivé zprávy a
informace. Umíme to! Proč ne? Jsem si jistá, že to bude fungovat. Přemýšlejte o tom, co můžete s perem dělat. O tom, co jste
získali, co vás těší: nádherná hudba, všechny ty púdže, všechno ostatní. Ale myslete na ostatní. Už jsou opilí a bijí hlavou o
polštáře. Přemýšlejte o nich. Kdy oni pocítí tuto radost? Je Mi jich prostě líto, že kvůli útlaku katolickou církví přijali všechny tyto
špatné věci. Byla to katolická církev, která je potlačila, proto se k tomuto uchýlili. Neexistuje žádný jiný důvod, proč by tyto věcí
přijímali. V Sahadža józe všechny tyto věci neděláme, jsme ve středu. Nemáme takové problémy, protože nikoho nepotlačujeme,
ani nepůjdeme do druhého extrému shovívavosti. Myslím, že celou Evropu lze rozdělit na dva druhy lidí, jeden je anglosaský a
druhý je latinský. Anglosasové jsou pravostranní a lidé latinského původu jsou levostranní. Pláčou, truchlí, jsou nešťastní,
zabývají se jen špínou. Existují pouze tyto dva typy. Bohužel, jste na latinské straně. Tady se daří katolické církvi. Když se
podíváte na latinskou stranu, pochopíte, do jaké míry šli na levou stranu a čím onemocníte, když se dostanete na levou stranu.
Pečlivě vytvořte seznam těchto nemocí. To, co jsem řekla, by se mělo ve Francii vyřešit, levostranné nevyléčitelné nemoci.
Skutečně, když se procházíte po ulici, potkáte nejméně tři, čtyři šílené lidi, kteří se chovají jako šílenci. Určitě je potkáte. Je to
jednoduché. Ani nemusíte jít do psychiatrické léčebny, stačí jít po ulici! Všichni chtějí mluvit a něco vyjádřit. Ale to je vše. Proč
pijí, proč jsou nešťastní. Nevím, jaké jsou statistiky těchto nemocí. Problém je nesmírně závažný, velmi vážný. A musíte to vyřešit
pomocí přitažlivosti svého guruovství, o které jste mě jednou požádali - požádali jste o status gurua, pro ženy i pro muže. A já
jsem řekla: „Dobře, začněte!“ Doufám, že každý slyšel píseň, kterou jsem napsala na požádání. [maráthí] Dobře, tuto píseň jednou
zazpívají. [maráthí] Dobře. Zazpívají vám tuto píseň. Existují různé požadavky na Matku, včetně té poslední: „Matko, dej nám nyní
gurupadu, status gurua.“ Ale každý guru má povinnost očistit společnost, ve které žije. Je to jeho povinnost, musí s tím bojovat.
Kristus s tím bojoval sám, tolik svatých bojovalo samotných, bylo s nimi zacházeno velmi špatně - vězení, otravy a podobně. Ale
bojovali. Vy se stejným způsobem držte pravdy a bojujte za ni. Protože jste svatí! Bůh vám žehnej!
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Posledně jste Mě žádali o Gurupadu (stav gurua) a měli byste vědět, že podstatou gurua je Šrí Ganéša, nevinnost. Určitě znáte
příběh o velmi oddané manželce, věrné manželce, satí. Jmenovala se Anasuja a byla tak zbožná a tak oddaná, že se říká, že
manželky všech Bohů, Brahmy, Višnua, Mahéši, na ni začaly velmi žárlit. Řekly proto svým manželům: „Musíte jít a vyzkoušet ji,
je-li to opravdu cudná žena, či ne.“ Všichni tedy sestoupili jako sádhuové, oblečení jako sanjásinové (hinduistický žebravý
asketa). A ona řekla, že je chce obsloužit, něco jim dát. Oni řekli: „Ne, my nechceme jíst.“ „Dobrá, pojďte a posaďte se,“ řekla.
Uvařila pro ně jídlo. A oni řekli: „Ne, my nebudeme jíst, dokud si nesundáš všechno své oblečení. Dáme si jídlo, jen když si
svlékneš všechno své oblečení.“ „Opravdu?“ řekla. „Ano,“ odpověděli. Tak z nich udělala, malé, malinké děti, tři malé děti a pak se
obnažila, protože nevinný tomu vůbec nerozumí. A pak je spojila dohromady, ti tři nevinní byli spojeni dohromady a získali svou
Gurupadu. Tak byl stvořen Ádi Guru. Pokud tedy chcete svou Gurupadu, především musíte být nevinní. „Nevinný“ je velmi neurčitý
pojem, velmi neurčitý, a je obtížné skutečně pochopit, co to znamená. Jaká je však povaha nevinnosti, tomu můžeme porozumět
na základě nevinnosti Šrí Ganéši. Především je obdařen moudrostí a vkládá moudrost do nás. Je skvělé, že jsme v dnešní
moderní době objevili genetiku a genetika určuje naše chování a naše rasy. Je to On, kdo do nás vkládá naši genetickou výbavu.
Vybírá a vkládá do nás naši genetickou výbavu, a když do nás vloží moudrost, pak jsme moudří. Určitě je to genetické vybavení
moudrostí, co, jak je zcela jasně vidět, v mnoha rasách chybí. Nemají žádnou moudrost. Dělají věci bez moudrosti. Dělají věci
pouze pro svoje zničení, pro zničení své společnosti. Mohou si říkat nejvyšší společnost, nejvyšší rasy, nebo cokoli - můžete si
dát jakoukoli nálepku, na jejich chování je však vidět, že nemají vůbec žádnou moudrost. On je tedy ten, kdo do nás vkládá tuto
moudrost. V některých lidech, kteří ještě nejsou evolučně vyspělí, některé rasy ještě nejsou do té míry vyvinuté, tato moudrost
chybí. Navíc, tato moudrost nám dává smysl pro svobodu. Takže se vyhýbáme jakýmkoli omamným prostředkům, jakýmkoli
zlozvykům. Nelíbí se nám dívat se na nahotu. To se nikdy nemůže stát životním stylem lidí, kteří mají moudrost, nikdy.
Nezaplétáme se do mimomanželských nesmyslů. Přijímáme to, co je zcela ve středu, co je dharmické. Vidíme tedy, že semeno
moudrosti zapuštěné v nás z nás, když rosteme, automaticky dělá dharmické lidi. Jsme automaticky dharmičtí. Nezabíjíme
druhé, neohrožujeme je, netrápíme je. Nezabíráme zemi nebo dům někoho jiného ani nic nebereme, cizí majetek nebo cizí věci.
Tato moudrost k vám přichází prostřednictvím Šrí Ganéši. V krátkosti, On z vás dělá lidi plně připravené na seberealizaci. Je to
nakonec výhradně On, kdo se o nás stará v době naší nirvány, během naší realizace, protože On zastavuje všechny ostatní
aktivity vylučování, když stoupáte do nové oblasti. Viděli jste, že Já zde sedím devět, deset hodin. Jednou jsem seděla bez
přestávky osmnáct hodin a nešla vůbec ani na toaletu. Protože je to On, kdo zastavuje všechny tyto činnosti; i tehdy, když
Kundaliní stoupá, ustávají. Tato moudrost je tedy vrozená, prostě se to děje, když Kundaliní stoupá, On se stává, projevuje se v
nás - chci říci, že z nás dělá dítě. A tohle říkal Kristus, že pokud máte vstoupit do království Božího, musíte být jako děti. Stanete
se dítětem, v té době se stanete dítětem. A jak Kundaliní stoupá, tato moudrost přijde do vašeho mozku, protože On sedí na
samotné Kundaliní. On je tou silou v Kundaliní. Vkládá do mozku moudrost. Jakmile tu moudrost získáte, zanecháte všech
zlozvyků, všech svých závislosti, které jsou špatné, všech adharmických věcí, které děláte, všechno odpadne. On mění, vaše
genetická výbava se mění. Genetická výbava sahadžajogínů bude u všech stejná, přibližně stejná, řekla bych, a genetická výbava
ostatních lidí bude odlišná. Indové by k tomu mohli mít blíž, protože Indové jsou běžně velmi moudří lidé. Nebudou - chci říci,
řekla bych, pokud se podíváte na úroveň ras z hlediska moudrosti, jsou Indové velmi moudří. Nebudou, bez debaty, nebudou
prostě vůbec dělat žádné nesmyslné věci. Viděla jsem, že dokonce i děti, děti ze Západu, když přijedou do Indie - přijely do té
školy - dělají všechny možné sebepoškozující věci. Nikdo to nemohl pochopit. Jednou skočily do špinavého rybníka. Dostaly
malárii. Pak utekly z domu, z té školy, a šly ven, šly na silnici, šly nakupovat. Takže svalily bránu. Když tu bránu povalily, noviny
nás kritizovaly. Nemá to žádný smysl, každá škola má bránu. Dělají tedy všechny ty nerozumné, hloupé věci, protože jim chybí
moudrost. Dítě, které má moudrost, je nesmírně opatrné, chápe význam svého života. Respektuje svoje rodiče, všeho si váží.
Automaticky, nemusíte jim to říkat. Automaticky vědí, co je dharma, nemusíte jim to říkat. Tato moudrost - toto velké Božstvo, Šrí
Ganéša, přijal svoji podobu jako Ježíš Kristus. A všichni jste Ho přijali jako Pána, kterým také skutečně je. Jelikož ale váš Ganéša
princip nebyl v těchto západních zemích příliš rozvinutý, lidé se dali na stupidní věci. Pornografie a tento druh zájmu o nahé ženy
ukazuje, že nemají žádnou moudrost, že v nich není žádný Ganéša. Ačkoli následují Krista, spočívá to jen v pokryteckém chození
do kostela. Nevím, má-li v sobě i církev nějakého Ganéšu, oni žádného Ganéšu nemají. Při jejich způsobu života nikdo nemůže
říct, že mají nějaký smysl pro svatost nebo příznivost. Jakmile získáte moudrost, chápete svatost a příznivost. Předtím jen říkáte:
„Svatý otče,“ a svatý otec dělá všechny možné věci, které mohou v organizaci vytvořit slabá místa. Který bere peníze, podplácí,

http://amruta.org/?p=34193


vytváří bomby, má ženské, zkrátka všechno možné - jak může být svatý? Ten prvek moudrosti je tedy velmi důležitý a o to
poprosíme Šrí Ganéšu, aby nás učinil podobné dětem. Děti v zásadě moudrost mají, ale ne všechny děti. Věc se má tak, že do
dětí, ve kterých se Šrí Ganéša aktivoval, vložil ten genetický kód moudrosti, je to tam. To je jedna z největších věcí, na kterou
musíme myslet: „Je to moudré, je to rozumné?“ Nemá to být logické, pokud něčemu věříte logicky, můžete postupovat špatně,
protože tam není síla z nitra. Pokud to však přijde přirozeně zevnitř, za žádnou cenu to neuděláte. Nyní znáte sami sebe, všichni
sahadžajogíni jsou hodně jiní - chovají se jinak, stojí jinak, jinak mluví, jinak přemýšlejí, všechno je jiné. Najednou se stal, stali se
takovými. A vy nemůžete pochopit, čím to, že jsme se stali takovými. Pili, kouřili, brali drogy, dělali všechno možné. Ale jak to, že
jste se najednou změnili? Protože Šrí Ganéša do vás vložil tuto moudrost. Když se teď podíváte na Jeho charakter, je velmi
zajímavé to pozorovat. On je dítě a je bezvýhradně oddaný své Matce. Nezná žádného jiného Boha, nic jiného. Naprostá
oddanost. Ale je tomu tak u nás? Zde také, jak někdy vidím, mají někteří sahadžajogíni rezervy. Postrádají upřímnost, oddanost.
A Já jsem někdy šokovaná, že jsou stále tak na okraji; to znamená, že ještě pořád musí stoupat. Lidem, kteří pro Mne pracovali,
jsem se vždy snažila dostatečně platit. Není třeba platit. Protože jsem toho, konec konců, udělala tolik pro vybudování vás
samých, vašeho těla, proč bych vám měla platit? Vždy ale platím královsky, pečuji o ně, dávám jim... O Mé, Mé oddanosti a lásce
nemůže být pochyb. Zjišťuji však, že jsou někdy velmi sobečtí, nesmírně sobečtí. Udělají polovinu práce a utečou, někdy jsou...
jejich problémy, jejich vlastní problémy jsou mnohem důležitější. Nebo se jen pokoušejí hledat nějaké výmluvy. Hodně
sahadžajogínů je takových. Nejsou poctiví. Sahadža jóga jim dala tolik. Musíme si pořád ověřovat: „Jsme vůči Sahadža józe
poctiví? Co děláme pro Sahadža jógu? Čeho jsme dosáhli a co děláme?“ Naopak, stanou se pro Sahadža jógu zátěží. Ganéša pro
svou Matku nikdy není zátěží. Například, někdo onemocní. Dobrá, Sahadža jóga vám může pomoci. Možná pomůže, možná ne,
možná budete vyléčeni, možná nebudete. Když nejsou vyléčeni, řeknou: „Vidíte, nebyl jsem vyléčený. Hodlám ze Sahadža jógy
odejít.“ Pak musí člověk říct: „Prosím, odejdi.“ Odcházejí kvůli sebemenší věci, nechápou, co je důležité. Pak existují problémové
případy, kdy se například někdo ožení a přijde sem: „Tahle manželka se mi nelíbí.“ Tak si dělejte, co se vám líbí. Ta manželka Mi
sedí na hlavě a ten manžel taky. Vyvstávají všechny možné mrzutosti: „Můj manžel nedělá Sahadža jógu, co bych měla dělat?“
Vyřešte svůj problém se svým manželem. Vyřešte svůj problém se svými dětmi. Máte sílu to udělat. Mějte trpělivost, vypracujte
to. Strkají nás do různých případů, toho a onoho. Jsou to pouze sahadžajogíni, kdo může poškozovat Sahadža jógu, věřili byste
tomu? Nikdo jiný se jí nemůže dotknout. Pokud se nechová špatně nějaký sahadžajogín, nikdo se nemůže Sahadža jógy
dotknout. Máme tedy mnoho takových případů. Vždyť přece viděli Moje fotografie, viděli zázračné fotografie, dostali realizaci,
dostalo se jim všeho, tolikrát jim bylo pomoženo. Ale najednou řeknou: „Chci ze Sahadža jógy odejít.“ „Velmi dobře,“ říkám, „ti,
kteří musí odejít, měli by odejít okamžitě.“ Stejně zbývá v nebi velmi málo místa. A pro tak polovičaté lidi nezbývá žádné. Pokud
musí odejít, měli by odejít. Musíte mít Ganéšu jako svůj ideál. Nemělo by to být: „Já uctívám Ganéšu.“ Takto jste uctívali Krista,
uctívali jste to a ono. Ale jde o to, co vám proniklo do nitra. Máte v sobě Šrí Ganéšu? Následujete Šrí Ganéšu se stejnou
zbožností, oddaností? Pokud... Vy jste však stvořeni podle vzoru Šrí Ganéši. Šrí Ganéša byl vytvořen neposkvrněným početím. Vy
jste vytvořeni stejně. You are also made the same way. Vaše Kundaliní byla pozvednuta, dostali jste realizaci a získali jste své
druhé narození a jste teď sahadžajogíni. Všechny tyto věci se vám staly, aniž byste měli Otce. Kdybych vám neřekla, že máte
Otce, nikdy byste to nevěděli. Ostatní guruové, víte, například nechtějí nikomu přiznat žádné zásluhy. Vám se tedy v podstatě
stalo, že jste vytvářeni stejným způsobem jako Šrí Ganéša. Víte, je jasné, že rozhodně máte něco do sebe, jinak bych to nemohla
udělat, to je taky pravda. Řekněme, že by Kundaliní chyběla, co bych pak mohla dělat? Pokud by nechyběla, pokud by byla zcela
pokroucená, pokud ne pokroucená, dejme tomu že by některé čakry byly strašně poškozené. Takže vy jste také byli lidé právě
připraveni získat realizaci, hledali jste ji opravdově, měli jste nepochybně čisté přání stát se sahadžajogíny. Přesto, když dochází
k růstu, musíte být bdělí, musíte vidět, kolik ryzí upřímnosti tomu věnujeme, s jakou oddaností to vypracováváme. Máme ovšem
lidi, kteří museli kvůli plakátování někam jet, na nějaká místa, ne teď, už je to dávno, a ti Mi vyúčtovali i svou kávu. Řekla jsem:
„Dobrá.“ Zaplaťpánbůh, že nekouřili, jinak by to vyúčtovali Mně! Od této úrovně jsme se tedy teď velice změnili a někteří z nich se
stali dokonalými sahadžajogíny. Stále však máme lidi na okraji. A ti jsou nervózní kvůli sebemenší maličkosti. Včera byla bouřka.
Bouřka je potřeba. Vy nevíte, že když Kristus převážel své učedníky, byla velice silná bouře a On ji pak zastavil. Včera, když jste
začali zpívat ty písně, pouze to zastavilo bouřku, jen na důkaz toho, že ty písně mají takovou sílu. Pokud se takové věci nestanou,
jak budete vědět, že ty písně mají tu sílu? Myslíte si, že zpíváte jen proto, že zpíváte. Nikoli, má to sílu, jsou to mantry, jsou to
všechno probuzené písně. A pak to ustalo. Říkali: „Měli bychom říkat mantry?“ Řekla jsem: „Ne, nic.“ Neřekla jsem, co máte dělat.
Najednou je napadlo zpívat a pak se to vyřešilo. Protože když musím pokaždé dávat návrhy Já, kdy potom použijete svou sílu?
Všechny takové příhody se dějí, teď to byl speciální trik Šrí Ganéši, On je pro vás skutečný soudce. To musíte vědět, protože jste
viděli v Sixtinské kapli, že tam stojí a posunuje vás nalevo a napravo. Takže existuje také testovací bod. V Sahadža józe jsou
dveře otevřené takto. Ale na zadní straně je větší brána na vyhazování lidí. A Já nesoudím tak moc, jak tento Šrí Ganéša. On vás



soudí a pak jste vyhozeni. Potom je velmi obtížné se vrátit. A i když se vrátíte, nedůvěřujete sami sobě a ani druzí vám nedůvěřují.
Takže, víte, musíte pochopit, že toto je jakýsi okamžik soudu. Dělejte introspekci, zkoumejte: „Jsem moudrý? Když dělám toto,
dělám moudré věci? Je moudré, abych to dělal? Je pro mě coby sahadžajogína v pořádku, že to dělám? Měl bych to dělat nebo
ne?“ Měli byste to vidět ze všech stran. Chci říci, vy víte, že nechci žádné peníze a nechci žádné dárky, říkala jsem to stokrát, ale
oni neposlouchají. Teď říkají: „Matko, když nás přestaneš obdarovávat, my toho necháme.“ Řekla jsem: „Přestaňte jako první, pak
přestanu Já. Ale přes všechny ty spory a boje, je tu určitě jedna věc - je tu láska a vy ji chcete vyjádřit. Ale láska zde není
připoutaná. je to odpoutaná láska, kdy proudí až do nejvyšší míry, přebírá veškerou odpovědnost. Existují lidé, kteří neustále
kritizují ostatní sahadžajogíny, viděla jsem to, je to zcela běžné. To je známka velmi nízkého typu sahadžajogína, protože on
nevidí, co je špatného na něm. Pokouší se kritizovat ostatní, vidí ale, co je špatného na něm? Existují další typy sahadžajogínů,
kteří si neuvědomují, že jsou jako ganové. Jsou jako ganové a představte si gany, jak jsou rychlí. Ty gany vytváří Šrí Ganéša a oni
jsou nejprve v prsní kosti a pak jdou do celého těla. Jakmile toto střední srdce, místo Matky, začne trochu vibrovat, oni zpozorní.
Takže musíme být ostražití. Je velmi důležité, abychom byli ostražití. Asi do věku dvanácti let zůstávají tito ganové v prsní kosti a
pak jdou do celého těla, protože jsou dostatečně zralí. Jsou tam schovaní, dokud nejsou zcela zralí na to, aby bojovali s nepřáteli.
A vědí, jaký typ nepřátel mají, vědí všechno. Jaký typ boje je zapotřebí, o jaký typ soupeře jde. Jen udělají výběr a stanoví své
pozice, kdo s kým bude bojovat, kdo by to měl udělat. Ale nesedí jen celou dobu v Matčině domě. Musíme tedy jít k lidem.
Musíme jít do těla Viráty. Musíme se pohnout, musíme naplno vyrazit na veřejnost; musíte s nimi bojovat bez jakéhokoli strachu.
Nesedět doma a brečet jako nějaké mimino, nyní jste všichni dospělí lidé. Tohle je tedy to, co je napsáno o budoucím Buddhově
životě, že se stane Matréjou, to znamená, že v sobě má tři Matky, „Ma tréja“. Ale také to, že půjde naplno do společnosti, že jde
kamkoli a mění lidi. Když jste požádali o Guru padu, nevíte, že máte problém. Guru nesedí doma. Musí jít naplno na veřejnost,
potkávat nejrůznější lidi, říkat jim o Sahadža józe, nebát se. Musíte žít ve společnosti, nemusíte mít uzavřenou společnost, kde se
radujeme bhadžány a podobně, to už je za námi. Chci říci, že samozřejmě stále budeme mít bhadžány, nejde o tohle. Musíte ale
jít nad to. Nebýt jen zapleteni do svých vlastních problémů, které se nyní řeší, problémy v Sahadža józe i sahadžajogínů, ale
musíte se s plným nasazením projevit navenek, potkávat jiné lidi. Řekněte jim o Sahadža józe. Nejlepší je nosit odznaky, aby se
lidé ptali: „Kdo je to?“ Pak jim to můžete říct - svým přátelům, své společnosti. Nemusíte se ničeho vzdávat, nemusíte se ničeho
vzdávat. Jste odpoutaní, prostě jděte a na vlastní oči se dívejte, že toto je špatné. Jako například včera předváděli všechny
možné věci, předváděli i diskotance. Měli byste jít na disko a dát jim letáky, ukázat jim: „Co to děláte, jste šílení?“ Nebo tam dělat
tento druh diska ještě extrémněji, takže budou říkat: „Co je jim?“ Pak řekněte: „My vás napodobujeme.“ Tím je usadíte. Vidíte
nějakou ženu, která, řekněme, kouří a tak dále, stojí v jakési póze. Jděte a postavte se před ni v podobné kuřácké póze. Ona toho
nechá. Takže to, že je kopírujete, je jeden způsob, jak jim ukázat, co jsou zač, a další způsob je psaní. Musíte psát. Je velmi
důležité, abyste psali a odpovídali. Musím vám říct, že existuje velmi pěkný článek, který jsem nyní přivezla a který by si ode Mne
angličtí sahadžajogíni měli vzít a odpovědět tomu pánovi. Je to velmi důležité. Je v Mém pokoji. Dám jim ho. Musíte vědět, co se
všude kolem děje. Co se děje v Bosně, co se děje v Itálii, co se děje tady. Měli byste číst noviny. Můžete se taky dívat na televizi,
když - teď, když jste vyzrálí. Jinak, když se díváte na televizi, zblázníte se jako ostatní televizní diváci. K čemu je tedy dívat se na
televizi? Pokud se však díváte na televizi s nezaujatou myslí, okamžitě uvidíte, kde máte zasáhnout. Jinak sedíte doma, pěkně
schovaní: „Matko, Matko, Matko, Matko, Matko.“ O tom to není. Ganéša těm ganům dává síly a oni bojují. To proto se Mu říká
Ganapati. Pokud Mi chcete říkat Ganapati, pak musíte mít gany rádi, musíte být jako ganové, kteří do toho jdou s plným
nasazením a vypracovávají to. Tolika způsoby, je tolik triků, které na ty lidi můžete zkusit a pokusit se přivést je do Sahadža jógy.
A tato Všepronikající síla je s vámi! Neměli byste se jim vyhýbat. Například zákony vaší země jsou tak hrozné, některé zákony
jsou tak hrozné, prapodivné. Měli byste psát. Není v nich spravedlnost, mnohé zákony, které máte, nemají smysl, jsou zaměřené
na peníze, například ve Francii mají velice, velice podivné zákony. A nikdy nedodržují zákony, nevěří na ně. Není tam morálka,
nejsou to žádné zákony. Napište jim to. Musíte jít a navštívit novináře, říct jim o tom. Snažte se nyní prosadit. Dokud to
neuděláte, nikdo do Sahadža jógy nepřijde. Můžete na základě toho získat úžasné lidi. Můžete některé lidi pozvat, můžete jim
zavolat. Viděla jsem zavedený postup oněch guruů. Píšou všem těm velkým „zvířatům“ velmi působivé dopisy, jakmile jdou do
nějakého domu. Pak shánějí interview, jdou a navštíví toho člověka, mluví s ním. Přivedou, víte, jakési, řekněme, jakési
zprostředkovatele nebo je půjde navštívit nějaká komise. Je to celé tato úroveň. A pak jim ukážou knihy. „Podívejte, toto se teď
děje, proč to nezačít praktikovat? Nechceme peníze.“ A tak dále. Mohli byste získat spoustu lidí. Musíte je ale pozvat, protože oni
k vám nepřijdou, pokud je nepozvete. Musíte je tedy pozvat a musíte jim říct: „Chceme se s vámi setkat. O to jde.“ Z nich aspoň
stovka, a když ne, tak aspoň dvacet odpoví. Že by se rádi s vámi setkali. Vy byste měli říkat: „Zjistili jsme to, zjistili jsme ono.“ Teď
tedy jako Ganéšovi ganové musíte dělat tuto speciální práci a chápat, že už jste dost vyzrálí, že musíte vyjít na veřejnost. Ale
pokud se znepokojujete: „Matko, šel jsem tam a stalo to a to.“ To nevadí. Vás neukřižují ani vás nezabijí. A víte, že máte po celou



dobu Moji ochranu. Pokud chcete, můžete vidět fotografii, kterou máme, s ním, můžete to vidět, naprostou ochranu. Drží se to na
vás, viděli jste světlo na svých hlavách. Jste označení lidé, kteří kráčejí - vy už sedíte v království Božím. Proč byste měli mít
strach? Proč byste se nesetkávali s lidmi? Pak také, říkala jsem, provozujte nějakou hudbu. Například včera, líbilo se Mi, jak
zpívali. Aspoň, víte, ať už zpívali cokoli, nemusí to být populární hudba a podobně, ale bylo to jasné. To poselství by mělo být
jasné. Můžete požít styl popové hudby, na tom nesejde, ale to poselství musí být jasné, nemělo by to být - nikdy nerozumím, co
zpívají. Takže každé slovo by mělo být jednoznačné. Můžeme jít naplno na veřejnost a mít skutečnou publicitu, k tomu však
potřebujeme lidí, kteří jsou opravdu dostatečně zralí. Jinak je sebemenší provokace rozruší a začnou bojovat - konec. Také
bychom neměli říkat: „Vy jste intelektuál, vy to nemůžete pochopit.“ Řekněte: „Můžete to pochopit i rozumově. Můžeme vám to
vysvětlit.“ Připravujte se. Můžeme mít i nějaké semináře nebo přednášky, kde o těchto věcech můžeme hovořit. O púdžách
můžete mít jakési - rána jsou vždy volná - nějaký seminář nebo rozpravu nebo se tomu říká mozkový trust či co. A tam můžete o
věcech diskutovat, jak můžeme postupovat, co můžeme dělat. Teď přišel ten čas. Nyní je to u konce, všechna ta příprava
skončila, jste na to připraveni. Nyní se do toho musíte vložit naplno, říkat to lidem. Víte, co říkají ti lidé z Brahma Kumárí: „Teď
nastal den posledního soudu, všichni jste odsouzeni k zániku,“ - otevřeně. „Ale když nám dáte peníze, budete zachráněni.“ Teď
tedy musíte říkat: „Toto je poslední soud. Přijměte svou realizaci, jinak budete odsouzeni ke zkáze. Pokud nepřijmete realizaci,
bez svého vzestupu se nemůžete dostat ze svých genetických problémů. Všechny tyto genetické problémy se mohou vyřešit, jen
když získáte realizaci.“ Musíte tedy ostatním říkat: „Zbavte se svých osobních problémů.“ „Matko, moje žena nemá děti.“ To
nevadí. Na tomhle světě je tolik dětí, děláte dobře, že nemáte dítě. A když chcete mít dítě, můžete nějaké adoptovat. Pak: „Moje
dítě je takové a makové, moje dítě...“ Nikdy jsem neviděla tolik závislosti na dětech. Pokud lidé měli děti před svatbou, viděla
jsem, že s nimi zacházeli lépe. Ale když se vezmou, své děti zabíjejí. Tolik lidí zabíjí své děti, zneužívají své děti, dělají všechno
možné. Jakmile se však stanou sahadžajogíny, prostě se na své děti kompletně přilepí. Měl by tu tedy být odpoutaný postoj vůči
všemu a žádné závislosti. Jen pak budete svobodní. To však neznamená, že nebudete konat svou povinnost, předávat potřebnou
výživu. Musíte dát každému lásku, musíte se o každého starat, neměli byste se ale vázat. Viděla jsem lidi, kteří se připoutávali
dokonce i k sahadžajogínům. Jeden sahadžajogín se špatně choval a odešel ze Sahadža jógy, deset sahadžajogínů odešlo s
ním. Nejsou oddaní Mně, ale tomu hloupému sahadžajogínovi. Odjel do Nepálu, naučil se nějakou avidju (falešné učení), vrátil se
a oni odešli s ním. To ukazuje, že jste svou osobnost nerozvinuli. Jak se někdo opovažuje ovlivňovat vás a říkat, abyste odešli ze
Sahadža jógy! Pokud máte zralou osobnost a odpovědnost, řeknete: „Musím dělat práci Sahadža jógy. To je hlavní věc, kterou
musím dělat.“ Musíte vědět, že i když vypadáte jako obyčejní lidé, vyvolil vás Bůh. Jestliže někdo z vás nedělá práci Sahadža jógy,
kdo z toho bude obviněn? To byste měli chápat v každém aspektu života. Víte, neříkám vám, abyste Mi dávali peníze nebo cokoli
jiného. Nic od vás nechci; vy každopádně víte, kolik utrácím. Rozhodně ale, pokud jsou někde peníze potřeba, musíte také
maximálně vypomoci s penězi. Lidé budou - utrácejí peníze, řekněme, na závody nebo utrácejí peníze v nějaké hospodě. Všechny
tyto peníze jsou teď ušetřené, nemusíte chodit do hospody, nic takového. Pokud jsou tedy potřeba peníze, musíte je utratit. Pak
je další věc - lidé se prostě začínají ptát, proč je to tak drahé, proč tohle, tamto? V Sahadža józe každý zná účty, každý má účty,
není to nic tajného - kam jdou peníze, na co je použijeme. Jak to, že máte například tento stan? Jak to, že máte tento pozemek?
Jak to, že máte Daglio? Jen prostě přemýšlejte, nikdo takto nepřemýšlí, odkud Matka bere peníze, aby se udělaly všechny tyto
věci? Já nepotřebuju takový velký zámek, nebo ano? Na co? Už jsem koupila za své vlastní peníze další dům v Londýně. Proč? Už
jste utratili tolik peněz za ten Shudy Camp. To vůbec není dávání nějakých peněz. Vždyť Já nepotřebuju Sahadža jógu, jste to vy,
kdo ji potřebuje. A když začnete šetřit peníze i na ní, pak nevím, co vám říci. Není to, jako když vám v kostele řeknou, že musíte
dávat peníze a podobně, ale je to o vaší oddanosti. Pokud tu oddanost máte, pak budete sami vědět: „Je to má povinnost.“
Budete naopak říkat: „Á, potřebujete peníze? Jistěže.“ Teď je třeba postavit školu. Kdo vybudoval Vaši? Kdo vybudoval
Ganapatipule? Kdo vybudoval ten velký ášram, který teď uvidíte v Dillí? Kdo doposud věnoval peníze na Sahadža jógu? Všem se
vám v životě daří, všichni máte dostatek peněz, ale co děláte? Takže z tohoto hlediska musíte vidět, že děláte pro Sahadža jógu
to nejlepší, co můžete. Jiná stránka je vaše tvořivost. Ze Sahadža jógy vzešli úžasní umělci. Pokud mají dát nějaký dárek, dají
nejmenší možný, nejlevnější možný. Ten nejdražší si nechají pro sebe a prodají ho. Kdyby měli dát byť i jen jeden takový kousek,
můžeme ho zpeněžit, výhradně pro Sahadža jógu. Oni ale dají něco velmi levného, co se nedá použít; pouhý příspěvek do Mého
osobního archívu. Když ale dají něco rozumného, dá se to prodat. Hudebníci, kteří jedou do ciziny, mohou pořádat nějaké své
programy a věci a mohou vydělat nějaké peníze. A ty peníze se pak, bude-li třeba, mohou použít. Víte, jen jednou jsem požádala,
aby se vybraly nějaké peníze na indický projekt, jeden rok, na Sahasráru. Jistě víte, že se vybralo jen pět tisíc liber. A Já jsem se
tak styděla, že jsou stejně stále tam, v bance. Jak můžete poslat pět tisíc do Indie? Co si o vás pomyslí? Vždyť i škola pro vás je
pro vaše děti, ne pro indické děti. Ale přesto ji budují Indové, to vím, nebo Já. Tohle bychom si měli uvědomit, že pokud někde
promarňujeme nějaké peníze, můžeme něco peněz použít pro Sahadža jógu. Měli bychom pro naši organizaci mít nějaké peníze.



Jinak je to jen, co jsme ušetřili na jídle nebo na něčem, což je velmi malá částka; přesto to stále zvládáme. Každý guru nejprve
bere peníze zvenku a pak teprve přijde na púdžu. Zvenku, a to opravdu víc než dost. Já žádné peníze nepotřebuju. Vy víte, že i
vaše peníze z púdží jdou na stříbro, protože nemůžete mít púdžu s plasty. Abyste tedy toto pochopili, musíte mít příznivost,
svatost. Takže, říkáte Mi: „Svatá Matka,“ ale chováte se s patřičnou úctou? Víte, kdo jsem? Ganéša věděl. Jednou Jeho Otec řekl:
„Tomu, kdo obejde Matku Zemi jako první, dám dárek.“ Ten druhý bratr, Kartikéja, měl pěknou váhanu, pěkný dopravní
prostředek, páva, zatímco Ganéša měl jenom malou krysu, myš. A nikdy by s Ním nemohl soutěžit. Proto řekl: „Kdo je větší než
Moje Matka? Ona je největší ze všech. Kým je tato Matka Země nebo kdokoli jiný? Ona může vytvořit spoustu takových Matek
Zemí.“ Tak Ji prostě obešel a získal tu cenu, zatímco Kartikéja pořád ještě letěl. O to tedy jde - pochopit tu příznivost! Mám na
mysli, že i když musím říkat, že jsem Mahámája, nepochybně to není lehké. Vy Mě nikdy nepoznáte úplně, nikdy - to by být
nemělo; protože pak tady nebudete sedět, všichni utečete. Přesto se však pokuste porozumět. Tak jako Ganéša chápal svoji
Matku, i vy musíte porozumět. Do té míry je to dost obtížné, ale přesto se snažte - že to je ta Síla, která sedí před vámi. Že to, jak
se chováme, jak mluvíme, jak se rozhodujeme, co děláme, je všechno špatně. Pokud to nepronikne do vašich mozků, znamená
to, že tam Kundaliní nedošla. Lidé by nedokázali zvednout jedinou Kundaliní, nezvedli by Kundaliní jedinému člověku. I ta
umělkyně, která přišla, říkala: „Jak je to možné? Já nejsem tak - nic jsem neudělala. Nejsem člověk, který je svatý. Jak mohu
dostat realizaci?“ Takto Mi to říkala: „Jak je to, Matko, možné?“ Vy to ale všichni nepochybně máte, nikdo z vás o tom
nepochybuje. A děje se to nejen Mým prostřednictvím, teď to můžete dělat i vy. Kdo v historii duchovnosti může tohle dělat?
Stále však o sobě udržuji určitou představu, žertuji, dělám si legraci, dělám všechno jako normální matka. To by vám však
nemělo dávat pocit, že se můžete chovat nevhodně, to by nemělo. Někteří lidé Mi píší velmi neomalené dopisy. Musím vám říct,
abyste byli opatrní, nemůžete Mi psát hrubé dopisy, raději to nedělejte. Když trpíte, pak budete říkat: „Matko, stalo se to, stalo se
ono.“ Nemáte Mi co psát hrubé dopisy. Přesto, když je čtu, odpouštím, rozhodně, protože jste nevědomí. Musíte však mít
poznání, musíte chápat, komu píšete a co píšete. Z tohoto hlediska je samozřejmě třeba vidět, že Ganéša má ve své ruce také
parašu (sekeru). On je jedním z nejpřísnějších Božstev, velmi přísný. Ostatní mohou trochu váhat, On ale tolerovat nemůže. To
proto Kristus říkal: „Mohu tolerovat cokoli proti Mně, ale nic proti Duchu svatému.“ Jasně varoval! Jasně, protože má ve své ruce
parašu a lidé budou nepochybně potrestáni. To je tedy další věc, které musíme porozumět, že Šrí Ganéša má tuto parašu. A vy
všichni také máte v ruce tuto parašu, což nevíte. Každý, kdo se vám pokusí dělat potíže, dostane se do potíží. Co však chybí, je
víra, nikoli slepá, ale osvícená víra. Pokud máte osvícenou víru, pak to funguje. Jeden pán pracuje na londýnském letišti, je to Ind,
ale Já si myslím, že obstarával něco pro nějaké cizince ze Západu, velmi dobrý člověk. Nemůže přijít na program, protože je
velmi zaneprázdněný, nemůže. Ale když jsem na letišti, ví, že tam jsem. Nějací lidé se mu pokoušeli dělat potíže. Tak jim řekl:
„Nedělejte mi potíže. Víte, moje Matka je velmi mocná, nedělejte mi potíže.“ Tři z nich ho neposlouchali. A ti tři příštího dne přišli
o práci. „Proč?“ ptal se. „My nevíme,“ řekli. „Šéf nám řekl: ,Odejděte z té práce.‘ My nevíme, jak jsme o svou práci přišli.“ A dodnes
práci nemají. Řekl jim: „Říkal jsem vám to.“ Oni na to: „Kdo je tvoje Matka? Pojďme se Ní taky setkat. Vidíš, co se nám stalo,
odpusť, že jsme ti to provedli... Ale teď nám nic nevychází.“ Musíte mít tedy pevnou víru v Sahadža jógu, ve Mě a v sebe. Jak
mohou ti, kteří nemají víru v sebe, mít víru v druhé? To je další věc, kterou musíte pochopit, že máte obrovské síly, obrovské síly,
pokud máte víru. Jenom se modlete: „Matko, přeji si, aby se tento pán uzdravil nebo aby se uzdravila tato paní.“ Budou uzdraveni,
vy se toho člověka dokonce nemusíte ani dotknout, ale vaše víra. Například včera přivedli nějakou paní. Měla jsem velmi napilno,
mluvila jsem, dělala to a ono, a jsou to jen dva, tři dny, kdy opravdu musím pracovat velmi tvrdě na všech problémech, nemohla
jsem se s ní setkat. Řekla jsem: „Proč nejdete a neléčíte? Vy můžete léčit.“ Proč by měl nějaký jogín něčím trpět, když jsou tu jiní
sahadžajogíni? Proč bych měla ještě léčit? Vy všichni jen vložte své ruce a uvidíte, zda dokážete léčit nebo ne. I vaše modlitby
jsou velmi mocné, aniž byste to tušili. Jen se modlete. Máte v ruce sekeru a nikdo vám nemůže ublížit. A máte ruku, která může
druhým žehnat. Máte to. Můžete začít se svou štědrostí a uvidíte, že Lakšmí bude proudit. Pokud ale štědří nejste, počítáte každý
halíř - skončili jste. Proč byste měli? Lakšmí vám bude sloužit. Poznejte svoje síly, jako je velmi dobře znal Šrí Ganéša. Nikdy si
nedělal starosti. Dokonce i se sloní hlavou zvládl tolik věcí. S lidskými hlavami byste to měli zvládnout mnohem lépe. Nebo
potřebujete sloní hlavy? Pak má další věc, a sice že je spokojenou bytostí, obzvlášť spokojenou. A to, co jí, je módaka, právě Mi ji
tady dali, to, co jí, je módaka. To znamená, že On jí něco, co je vydatné, co má v sobě všechno to sušené ovoce a všechno, to jí. A
to je jedna schopnost, kterou On má, že jí. Protože vy Ho můžete potěšit, když Mu budete dávat věci. Ale se Mnou je to naopak:
Já nemohu moc jíst a vy Mi chcete dávat. Nevím, On myslím převzal veškerou Moji schopnost jíst. Ale On může jíst vydatně, A ať
jíte cokoli, když na Něj pomyslíte: „Šrí Ganéšo, nabízím Ti také toto jídlo,“ pak vůbec nikdy nepocítíte nedostatek jídla, nikdy.
Cokoli si přejete - například onehdy bylo velké horko. Říkali: „Matko, ať se ochladí.“ Řekla jsem: „Dobře.“ Jakmile jsme to ochladili,
zleva doprava, vstoupil do toho Šrí Ganéša. Přišel s plnou silou, ochladil to a pršelo a pršelo a pršelo, přineslo to také vodu,
protože v těchto tocích nebyla žádná voda. Musíte si dělat koupele nohou, takže přišla i voda. A jaké je to testování! Jedna věc -



a kolik se toho stalo! On vás zkoušel, viděl vás, nic se nestalo. Dokonce ani tenký stan vítr neodfouknul. Všechno to byla legrace.
Tak to tedy je, že jste také testovací půdou pro druhé. Okamžitě budete vědět, co je to za člověka. Jste tak mocní. Používejte své
síly, používejte své síly. Co se však děje, když je vaše pozornost na jiných věcech? Není čistá. Pozornost je na jiném, udržujte
pozornost na Šrí Ganéšovi, udržujte pozornost na Mně. Všechno se vyřeší. Proč byste měli pracovat, když je zde On, aby pro vás
všechno vypracoval? Jsou tu Jeho ganové, aby to pro vás vyřešili. Zaměřte tedy svou pozornost takovým způsobem, abyste
věděli, že jste ostražití, dakša, že jste bdělí, že víte, kam vaše pozornost jde. A pak vidíte, jak ta pozornost pracuje. Nikdy jsem
neočekávala, že vás přivedu ke zralosti tak rychle, ale vy jste vyzráli. Dokud však plně nepoznáte sami sebe, co máte, jak vám
mohu dát osvědčení? A i když vám dám osvědčení, nebudete věřit. Například vám řeknou, že jste dokončili vysokou. Teď jste
tedy nejen absolvovali, ale jste mistry. Jinak bych vám nikdy neříkala, abyste žádali o Gurupadu. Nyní jste pravíni. „Pravín“
znamená mistr. Používejte své mistrovství. Přesto však stále sedíte doma, to a ono. „Můj otec je nemocný.“ Jděte a vyléčete ho!
Jste mistr. Jako Šrí Ganéša, tak malinký - a je mistr, stejně tak vy jste mistři. Ženy by také měly vědět, že i ony jsou mistry. Místo,
abyste se zaplétaly do malicherností a urážek a podobně, vzestupte! Jeho další velkou kvalitou je, že používá své kly k psaní.
Zuby dostáváte od Šrí Krišny - moudrosti Šrí Krišny, který se stává Virátou, mozkem. On tedy používá své kly k psaní. Napsal
Mahábháratu svými kly. Proto se říká, že musíte používat svůj mozek s osvícením od Šrí Krišny. A psát, psát a psát a předkládat
to v knihách. Všichni ti guruové byli úspěšní, protože psali knihy. A lidé ty knihy četli a udělalo to na ně velký dojem, jelikož cokoli
černého na bílém se stává čímsi velkolepým. Můžete také vytvořit hezké divadelní hry, jak jste to dělali. Můžete se dostat do
televize a podobně. „Máme hezkou divadelní hru pro děti.“ Teď přemýšlejte o tom, jak jít k lidem, žít ve společnosti, žít s nimi,
předat jim, co máte. Je to vaše povinnost. Nejen to, ale je to, pro vás také zvláštní privilegium. Chci říci, že dnes jsme rozhodně
museli přetáhnout a Já jsem se pokusila sdělit vám několik bodů o Šrí Ganéšovi. Myslím, že i když Mi poskytnete sto přednášek,
nedokážu to uzavřít, je to tak nesmírné, je to pro Mě jako oceán. Takže doufám, že jste pochopili to podstatné, základní principy
Šrí Ganéši a co je nevinnost. To první je moudrost. Nechť vám Bůh všem žehná!
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Včera jste mě požádali o status gurua. Je to stav, není to status, protože status je vnější, lze jej udělit komukoliv a kdokoliv může
říci: „Toto je váš status.“ Za nějaké vnější zásluhy nebo za něco můžete propůjčit nějaké osobě status. Toto je stav. „Stav“
znamená něco co je vrozené, co se vyvinulo na takovou úroveň, že jste se stali mistrem. Samozřejmě musíte být svým vlastním
pánem, pro začátek. O tom není pochyb. Pokud nejste ani svým vlastním pánem, jak můžete tohoto stavu dosáhnout? Nuže, jak
říkám, je to vrozené. Pak člověk začne přemýšlet: „Je-li to vrozené, sahadža způsobem, jak toho dosáhneme?“ Existují určité
schopnosti, které musíme začít rozvíjet. První schopností je, zdali se můžeme stát bezmyšlenkovými. V meditaci se můžete na
krátkou dobu stát bezmyšlenkovými. Tato krátká doba by se měla postupně zvyšovat - že jste bez jakékoliv myšlenky. Děje se to,
také můžeme říci, je to stav, ale jak toho opět dosáhneme? Protože lidské bytosti nemohou pochopit, že se může cokoliv stát
spontánně, musí se to udělat - něco se musí udělat. Proto máme v Sahadž něco velmi, velmi jednoduchého, že máte mantru
„nirvičar“. Takže teď sledujete cokoliv a říkáte mantru: „Tvaméva sákšát nirvičar.“ Pak to začnete vidět, jste toho svědkem, aniž
byste o tom přemýšleli. Jen se dívejte, buďte svědky. Jen samotné dívání vytváří ten stav v nás, ten první stav. Je velmi důležité,
abyste se stali svědky - sakši. Jakmile se stanete sakši, celá ta věc, cokoliv vidíte, vám dává úplnou představu o tom předmětu, o
jemném i hrubém. Vidíte to a znáte to a jako sahadžajogín se to stane vaším poznáním. Můžeme říci v moderní terminologii, že
něco vidíte, že je to zaznamenáno ve vaší mysli a projevuje to radost, projevuje znalosti, projevuje soucit, ať už je situace
jakákoliv. Protože nyní máte mnoho dimenzí, které musíte rozvinout, je třeba tyto dimenze rozvinout. Předpokládejme, že jdete a
potkáte někoho, s kým musíte jednat. On mluví, mluví, mluví. Prostě se staňte bezmyšlenkovými. Co se to tedy stane, jakmile se
stanete bezmyšlenkovými? Zaprvé se vás jeho myšlenky, jeho slovní bombardování nedotknou, protože vy jste úplně v jiné říši.
Ale v této oblasti se projeví vaše síla: to ho může zchladit, může ho to přimět zmlknout nebo snad k vám bude cítit ohromnou
lásku. Takže slovo „guru“ znamená gravitaci, jako má matka Země gravitaci. Stejně tak musí mít člověk, který je guruem,
gravitaci, přitažlivost. Jak si ale tuto přitažlivost rozvinete? Někteří lidé se jen uměle stávají velmi vážnými a někdy ukazují, že
jsou velmi seriózní nebo tak nějak. Gravitace je ve vás. Ve druhém stavu bychom měli říci, ve stavu guru pada se musí projevit
vaše přitažlivost. Jakmile se stanete svědky, začne se vaše přitažlivost projevovat. Nebude se projevovat jako hněv nebo
vážnost nebo něco podobného. Ale projeví se způsobem, že se celá věc stane nesmírně důstojnou a majestátní. Projeví se to
samo sebou. Takže stav, do kterého se povznesete, se nyní stává účinným. Před tím to nebylo. Museli jste neustále manipulovat,
říkat tohle a támhleto. Ale ve svém tichu můžete projevit svou přitažlivost a tato přitažlivost je nesmírně … působí jako magnet.
Jak víte, v Matce Zemi je magnet. To nazýváme gravitací, díky které jsou lidé přitahováni. Spočíváme na této Matce Zemi kvůli
její gravitaci. Všechno je přitahováno k Matce Zemi kvůli její gravitaci. Získáte tak magnetický temperament, magnetický
charakter, magnetickou osobnost. A tato magnetická osobnost, kterou si rozvinete, okamžitě ukazuje, že projevuje svou sílu.
Zkuste to pochopit. Jako na mě teď přichází světlo: jen to dává světlo, ale nic se to neprojevuje. Vidíme sluneční paprsky, to je
nejlepší příklad. Sluneční paprsky, když dopadnou na listy, paprsky, které vypadají jednoduše, projevují svou schopnost přeměnit
ji na chlorofyl. Stejně tak, když jste v té výšce nebo v tomto stavu, pak aniž cokoliv říkáte, aniž něco děláte, dokonce i letmým
pohledem – se projevujete. Ale nejen to, ale všechno nahráváte. Tolik lidí si muselo všimnout, že zřídka na něco zapomenu.
Například jednou jsem cestovala a viděla jsem nějaké červené kameny poblíž Sangamneru. A když jsem řekla, že „Proč ne, máme
pro Pratišthán nějaké červené kameny“, řekli: „Ale v celé Maháráštře nejsou žádné červené kameny.“ Řekla jsem: „Jsou.“ "Kde?"
Řekla jsem: „Jděte tudy - najdete je poblíž Sangamneru.“ Řekli: „Už jsme tudy tolikrát cestovali, nikdy jsme to neviděli.“ Řekla
jsem: „Nevím, co vidíte, víte, co sledujete, rozhodně jsem to viděla.“ Když tam jeli, uviděli hory a hory těchto červených kamenů a
nikdy si toho nevšimli. Takže teď, když začnete být svědky něčeho bez myšlenek, neexistují žádné překážky pro absorbování
znalostí o této věci, protože není žádná myšlenka. Dochází k úplné absorpci. A pak se to projeví. Takto v nás božská síla funguje.
Takže naší gravitací - přitažlivostí je dotýkat se té hloubky v nás, která může nést Božskou sílu a projevovat ji. Dokud se
nedotkneme té hloubky v nás, je Sahadža jóga jako „Hare Rama Hare Krišna“. Není to o nic lepší než oni. A proto nacházím tolik
sahadžajogínů, někdy, kteří se najednou opravdu vykolejí. Protože nemají žádnou gravitaci jít dolů do své vlastní bytosti a cítit
krásu a slávu své vlastní bytosti a používat tuto přitažlivost k projevení Boží moci. Dalo by se říci, že za předpokladu, že existuje
vozidlo, které je velmi slabé a ještě není řádně opraveno, nemůže být použito na něco podstatného. A nejvýznamnější věcí ve
vašem životě je tato Božská síla, která vypadá velmi lehká. Nikdy necítíte váhu této božské síly. Nikdy nebudete cítit tlak této
božské síly. Ale pokud nejste čistí, pokud váš kanál není čistý, pak tato božská síla nemůže správně proudit, nemůže se projevit.
Když tedy říkáme, že jsme nástrojem Všemohoucího Boha, pak jako tento nástroj jsme - nyní jsme připojeni k síti. Pokud tento
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nástroj není v pořádku, nemůže prokázat, co má dělat. My jsme však hodně nad těmito běžnými nástroji, dokonce i nad těmi
nejsložitějšími, dokonce i nad těmi nejvyspělejšími a vyvinutými vědou. Protože dosáhneme stavu, ve kterém se sami staneme
vědou. Vědou Pravdy, Absolutní Pravdy. To, co je pro gurua zapotřebí, je sebevědomí, sebeúcta. Toto je velmi důležitý bod [který]
si lidé neuvědomují: sebeúcta. Abychom dosáhli sebeúcty, musíme dělat introspekci a vědět: „Dnes už nejsem tím, čím jsem byl
předtím. Jsem realizovaná duše. Mám síly. Samozřejmě mám síly. Síly lásky, síly soucitu, síly uchopení věcí, síly tvořivosti, síly
dávat realizaci ostatním.“ Nikdo neměl tyto síly! Ale z nějakého důvodu my v Sahadža józe nejsme sebevědomí. A neměli
bychom být sebevědomí, protože to vám může dát ego, ale měli bychom mít sebeúctu. "Jsem guru. Jsem guru. Nejsem obyčejný
člověk. Nejsem na ulici. Jsem něco zvláštního. Jsem na březích Pravdy. Musím zachránit lidi, kteří jsou slepí, šílení,“ a tak
podobně. Dnes žijeme v nejchaotičtější době. V tu chvíli do vašeho nitra vejde jakési ticho. Když dojde k takové krizi, okamžitě se
stanete extrémně tichými. Ale to je opět stav, o kterém mluvím. Takže pokud existuje něco, co vás rozruší nebo vás dělá
nešťastnými, pokuste se dosáhnout onoho bodu, oné osy, které jsou prostě jen ticho. A toto ticho vás učiní opravdu mocnými,
protože toto ticho není jen vaše. Když jste v tom tichu, jste v tichu vesmíru, v kosmickém tichu. A ticho vesmíru pracuje pro vás.
Jste ve spojení s onou silou Kosmu, jak ji můžeme nazvat, ale je to víc než to. Je to Božská síla řekla bych - Božská síla, která
také pracuje po celém vesmíru. Pokud tedy se ztišíte ve svém nitru, ¨ vězte, že sedíte v Božím království. Například: když
řekněme máte velkou čest stát se králem, pak půjdete ke svému trůnu a posadíte se a rozhlédnete se a cítíte ticho tohoto stavu,
že teď jste král. Toto ticho je znamením, že určitě jste, určitě jste nyní v kontaktu s Božským. Jste tiší, protože Božské se postará
o všechno. Nemusíte nic dělat: jen zůstaňte tiší. Ale nenásilně. A zase je to stav. Uvidíte, že pokud dojde k nějakému zmatku,
dojde k nějakému problému, najednou vaše pozornost skočí na toto ticho a jakmile skočíte na toto ticho, jste v kontaktu s celou
Vše-pronikající silou. A když mluvím o Vše-prostupující síle, stále nechápeme, co to je, co to znamená, tato Vše-prostupující síla
lásky. Je to nějaký druh energie vznášející se kolem? Nebo je to něco jako řeka? Nebo nějaký druh éteru? Je to úplná úplnost
Reality. Kompletní úplnost Reality je tato Vše-prostupující síla. Ostatní věci jsou neskutečné. A Realita je tak efektivní … Je tak
účinná, nikdy nezklame na rozdíl od tohoto mikrofonu. Je to tak ohromné - můžeme to nazvat „propojeným procesem“, který si
nedokážeme ani představit tímto lidským chápáním. Jak to řídí, jak to funguje, jak to pracuje! Myslím například, když uvidíte
stromy. Růžový keř dá pouze růže, nedá jablka. Vyroste do určité výšky, nebude růst jako kokosová palma. Všechny vlastnosti
této přírody jsou udržovány, vyživovány, opečovávány, absolutně řízeny, ve správný čas, ve správném ročním období. Proto se to
v sanskrtu nazývá „Rutambhara Pragya“. „Rutu“ znamená roční období a ten, který pečuje o roční období. Tato znalost je
osvícená: jednoduchá definice. Ale stále to není dostatečné vysvětlení, protože pro lidský mozek je to tak složité, že nedokáže
pochopit, jak to funguje. Nuže všechny ty zázraky, které jste popsali, jsem viděla. Myslím, že je toho tolik, co je třeba zaznamenat.
Je to jen hra této Síly, která myslí, chápe, spolupracuje, koordinuje a miluje a stará se o vás. Je vám k dispozici, je vám dostupná.
Kamkoliv jdete, je udržováno spojení. Je to jako guvernér, který cestuje a ochranka cestuje s ním. Takže jsou všude kolem. Nejen
se Mnou, ale s vámi také. Už jste tam na seznamu. A oni vědí, že jste ten, o kterého se musí postarat. Nestarají se o nikoho
jiného, neudělají nic pro nikoho jiného než pro vás lidi. Nyní se pokuste porozumět této stránce sebeúcty. Jste sahadžajogíni, to
znamená, že jste tak zvláštní lidé, že tato Božská síla, ať jste kdekoliv, ať už spíte, chodíte nebo sedíte pod stromem nebo v
domě, ať jste kdekoliv, toto spojení je udržováno. Snad bychom to mohli přirovnat k bezdrátovému spojení. Ale nemusíte mluvit,
nemusíte nic říkat, nemusíte přikazovat, nemusíte o nic žádat, -stále je vám k dispozici. Protože už jste jedním z vládců v říši
Boží. Takže všechny protokoly, to je vaše. Každý, kdo se vás snaží urazit nebo trápit, musí za takový druh akce platit. Takže byste
se nikdy neměli bát. Nikdy byste neměli myslet na tyto věci na pozemské úrovni. Naopak bych řekla, lépe odpouštět, protože Bůh
ví, co se stane tomu, kdo se špatně zachová. Není to jen soucit, je to také hněv, je to hněv. Jste speciální lidé. Jedinou věcí je, že
musíte mít sebeúctu a musíte se snažit udržet rovnováhu. Jakmile se dostanete do rovnováhy, úkolem Gurua je dát rovnováhu
ostatním. To vyvažuje vše. Vyváží to přírodu, klima, atmosféru, společnost, lidské bytosti. Je tu, aby vás vyvážil. A tato rovnováha
pochází z principu Gurua, který vás vyrovnává. Pokud máte v sobě Guru princip, dostanete se do rovnováhy - automaticky!
Automaticky se stanete vyváženou osobností. Nikdo vám nemusí říkat: „Nyní jste v rovnováze,“ jste v rovnováze. Jak tedy
můžeme tuto rovnováhu rozvíjet? Samozřejmě ve starověku měli velmi přísné metody - nejíst mnoho, hladovět a jít do Himalájí,
stát na hlavě a dělat nejrůznější věci. To přinese velkou nerovnováhu. Pokud se stanete strohou osobností, učiní to z vás tak
suchého člověka, že nikdo nebude chtít zdržovat se ve vaší blízkosti. Myslím, že budete hořet, absolutně. Takže ty asketické
nápady - nevím, odkud to přišlo, ať už přišlo cokoliv. Možná proto, že chtěli, aby se lidé věnovali více svému Duchu. Ale Guru není
od přírody asketický. Je však tak odpoutaný, že je asketický. Může to být král nebo může být žebrák nebo může být nějaká velká
osobnost nebo může být jen obyčejný člověk. Pokud je guruem, je v každém stavu v naprosté rovnováze. Nic ho nemůže rušit.
Předpokládejme, že mu na hlavu položíte korunu - tak co? Ať už se jedná o lepenkovou korunu, stříbro nebo zlato nebo diamanty
nebo cokoliv, nikdy na něj nemůže zapůsobit a nikdy se nemůže dostat do nerovnováhy. Například jídlo - jídlo je podle mě jednou



ze slabých stránek. Guru, který by snad hodně jedl, nemusí jíst vůbec, může mít z jídel něco rád a něco ne, ať je to cokoliv.
Guruovi však nic nemůže dominovat. Příznakem je, že jste v rovnováze a nemůže vás ovládat jídlo, moc, bohatství, peníze nebo
cokoliv - nic vás nemůže ovládat. Vy jste nad všemi těmito věcmi. A jakmile víte, že jste nad těmito věcmi, pak se nebojíte. Už se
nebojíte. Vstoupí do vás neohroženost, stanete se úplně nebojácnými. Nic vás nemůže dostat z rovnováhy, nic vás nemůže
ovládnout, nic vás nemůže oslabit, nic vás nemůže přimět stát se závislým, nic vás nesvádí. Už nezůstalo nic jako pokušení. Když
dosáhnete tohoto stavu za pokušením, mimo jakoukoliv chamtivost, mimo jakýkoliv chtíč, pak už nic není problém. Nic, opravdu
nic vás nemůže porazit. Můžete nosit obyčejný věnec z tulsi [indické bazalky] nebo můžete nosit perly, diamanty nebo cokoliv. To
se vás nedotkne. Ale ničemu neutečete. Protože když utečete od něčeho, stanete se nepřirozeně asketickými. Asketismus je ve
vašem nitru – je vám vrozený. Takže vás nic nesvazuje, na ničem nezáleží. Tento stav musíme vidět. Většinou se však stane, že
lidé řeknou: „Matko, nemyslím si, že jsem guru.“ Ptám se: „Proč?“ "Protože o jakémkoliv symptomu jsi mi řekla, všechny mám.
Stále chci jíst toto jídlo, pořád toto. " Jdete na to opačně. Neměli byste se snažit vážit, co vám říkám, nebo se pokoušet soudit
sami sebe. Nesuďte. Postupně jdete nahoru - oceňujte se. A postupně se zvedáte a usazujete se na pozici, kterou jste dosáhli.
Místo toho se budete cítit velmi rozpačitě a budete se cítit velmi depresivně, pokud začnete soudit: „Ach, Matka řekla, že musíme
mít toto, Matka řekla, že musíme mít tamto.“ Pokud se celou dobu začnete sami posuzovat, nepomůže vám to. Jste sebejistí!
Jste si jisti sami sebou. Neexistuje nic, co byste mohli sami posuzovat nebo odsouhlasit. Někdy vidím, jak někteří lidé neustále
říkají: „Matka to řekla.“ Možná jsem to řekla, možná neřekla, je to vytrženo z kontextu, ať už to je cokoliv. Co je to? Teď jsem to
řekla. Co říkáš? Protože je to velmi dobrý způsob, jak znepokojovat ostatní: „Matka to řekla.“ "Co to říkala?" "Že byste si neměli
brát jídlo každý den," to jsem nikdy neřekla. Ale někdo může začít s něčím tak stupidním. Předpokládejme, že i když jsem to řekla
- nezáleží - co musíte říct? Takže i vy sami zmoudříte vlastní zkušeností, co je dobré. Nevěřili byste, že jsem jako lidská bytost k
ničemu. Opravdu, bylo to velmi obtížné. Ve skutečnosti mi můj Otec říkával tolik věcí o lidských bytostech. Co jsou zač a jak bych
to měla objevit. A je velmi těžké být lidskou bytostí, velmi, velmi obtížné. Nejprve jsem nevěděla, proč jsou reakce takovéto, proč
se lidé chovají takto a co s nimi dělat, jak je řídit. Je to docela obtížné. Můžete říci, že i William Blake měl stejný problém. Ale
když dosáhnete onoho stavu, pak se jen těšíte sami sebou. Vy máte větší potěšení než Já. Protože už jste lidské bytosti, takže
víte o lidských bytostech. A pak uvidíte svůj vzestup a je pro vás mnohem snazší to ocenit. Pro Mě je to… nevím, protože jsem
nikdy nepoznala pokušení, nikdy jsem nepoznala všechny tyto vlastnosti, které jste měli, takže nevím, jak posoudit, co z toho
vychází, víte. Pokud nemáte žádné problémy, pokud jste nikdy neměli žádné, řekněme, pokušení. Jste, jak jste byli - co je na tom
tak skvělé? Ale od něčeho lidského jste dosáhli vyšší úrovně, to je velmi úctyhodné. A můžete se těšit mnohem víc, než jsem se
mohla těšit Já nebo Kristus nebo Šrí Krišna. Protože ten, kdo povýšil a vyrostl a nyní cítí vůni svojí ctnosti, kvalit a velikosti, pak
se těší sám ze sebe. "No a co? Sedím tady, “ řekne, „ dobře, sedím tady, proč si děláte starosti? Jsem v pořádku!" Pro něj přichází
správné pochopení této změny. A mnohem lépe chápe jiné lidské bytosti, které nemají vaše schopnosti, znalosti, hloubku,
přitažlivost. Protože jste byli lidská bytost. Nyní jste Božští. Protože jste byli člověkem, rozumíte ostatním. Takže Guru jako Já
neví. Je to velmi odlišná situace, protože jsem Matka a viděla jsem tyto Guru, skutečné Guru a musím říci, že jsou to velmi tvrdí
lidé. Nechápala jsem, jak bijí lidi, jak je mlátí, věší je do studny a dělají všechny ty věci. Nerozuměla jsem, proč to dělají. Ale vyšli z
lidské úrovně, bojovali a bojovali, takže si myslí, že: „Proč by to měli tak snadno získat ostatní? Proč také nemají problém?“ Ale vy
jste se nedostali ke všem těmto problémům. Jste odlišní od těch guruů. Máte to sahadž. Velmi jednoduše, nic jste neudělali.
Sahadž, máte to absolutně sahadž. Neudělali jste ohledně toho nic. Vaše role gurua se tedy liší od těch guruů, kteří tolik bojovali,
aby se stali vyvinutou duší. Takže váš přístup k věcem musí být soucitnější, více chápající a více milující. Protože jste to dostali
sahadž, ostatní to mohou také od vás získat. Nemusíte dělat něco hrozného, nemusíte na ně křičet. Někteří lidé, kteří mě potkali,
mi řekli, což je velmi smutné, že někteří sahadžajogíni jim řekli něco tvrdého, takže museli opustit Sahadža jógu. Sahadžajogín by
nikdy neměl nikomu tvrdit nic tvrdého. Nemá právo to říkat. Protože aniž bych vám něco říkala, dostali jste svoji realizaci, zcela
zdarma. Aniž byste udělali cokoliv, dostali jste realizaci, a pokud k vám někdo přijde pro realizaci, musíte to udělat stejným
způsobem. Nedokázali jste to přes nějaký strohý, strohý - můžeme říci - výcvik. Tento postoj se tedy musí změnit. A viděla jsem,
že pokud máte tento postoj, můžete být guru, ale ne sahadž. Nyní se pokuste pochopit, že existuje rozdíl mezi sahadža a
neshadža guruem. Jsou velmi zlostní, velmi vznětliví. A sahadža guru nemá právo, aby byl zlostný, prchlivý. Všechno máme tak
pěkné, tak krásné, všichni si užíváme této krásné atmosféry. Taková láska, takový soucit, taková úcta k sobě navzájem. Žádné
soupeření, žádná politika. Jen když pochopíte jednu věc, že máte všechno sahadža způsobem a stejným sahadža způsobem to
můžete dát ostatním a stejným způsobem budete respektovat ostatní. Myslím, že budete moci … [ Je tu pán, který fotografuje,
zjistěte, kdo to je, neměl by fotografovat všechny tyto věci. Bez svolení by neměl fotografovat.] (Marathi: odeberte jim filmový
kotouč). (Marathi: odeberte jim filmový kotouč). (Víte, jsou to zlomyslní lidé.) Takže teď jsme v sahadža stylu. Všichni víte, že
máte všechny síly, že jste všichni guruové, že jste toho dosáhli tolik, že toho můžete tolik udělat. Pak musíte být sahadž. Dostali



jste to sahadž, takže nemáte právo být tvrdými, hroznými, prchlivými nebo přísnými guruy. Ale to šplhá nahoru. Viděla jsem
někdy, že v Sahadža józe začíná spousta vojenských činností: jakési vojenské zacházení. To nemůže být. Není třeba ukázňování.
Budou disciplinovaní sami sebou. Jsou to guruové, kteří dokážou ukáznit gurua? A pak jsou sahadž. Takže váš styl je velmi
odlišný. Žádný z těchto guruů ani nevěděl, jak dát realizaci. Upřímně vám to říkám. Nikdy nevěděli, že Kundaliní mohou zvedat
rukama. Velmi málo lidí historicky dalo realizaci - zatím. Ale vy lidé dáváte doleva a doprava, každému, kdo přijde, posadíte je.
Právě teď jsem řekla: „Dobře, pojď, podívej se na toho člověka.“ Takže si všichni sedněte: "Teď to je ono, to je ono." Nyní jste
překročili hranice vědy. Stali jste se vědou o Božském a víte o tom úplně všechno: „Tato čakra je napadená, to je napadení, mám
napadení, máš napadení.“ Ale způsob, jakým jednáme s ostatními, je guru pada: laskavost, sladkost, starost. To je to, co vám
vaše Matka dala – zájem o druhého. Účast a zájem, který plyne ke každé osobě. Musíte mít účast. Ale tito guruové: „Do toho!“
Řeknou: „Zemři, zabijte se! Jez trávu." Ne, takto nikoliv. Takže musíte být také mateřským guruem, sladkým guruem, nesmírně
sladkým, laskavým a chápajícím, odpouštějícím. Protože jaký je účel? Co je účel? Účelem je šíření Sahadža jógy. To je ta hlavní
věc, kterou zanedbáváme: že účelem naší realizace nebo našeho zrození je poskytnout realizace ostatním, šířit Sahadža jógu,
emancipovat ostatní, vysvobodit celý svět. Je to naše odpovědnost. Pokud jste zodpovědní, jak se chováte? Takže už nemáme
kněžství, už ne. Ani jeden člověk to neříká, ten člověk říká, že se to stalo - nic takového. Co musíte říci, říkáte tomu člověku. A vy
sami uvidíte, jak zrcadlíte svoji osobnost na jiné osobě, jak reaguje a jak se chová. Postupně jsem viděla, jak se naše kolektivita
to vše učí. Postupně zjišťuji, že všichni ti hrozní dominantní lidé utekli ze Sahadža jógy. Také zjišťuji, že lidé jsou velmi milující a
laskaví k sobě navzájem i k ostatním. Protože jste ztělesněním dobra, ztělesněním spravedlnosti, jste ztělesněním trpělivosti,
soucitu, lásky a starostlivosti. Takže už nejde o to, jak to dokážete, už tím jste. Ale neměli byste se prostě vzdát. Řekla jsem: „Jen
se na něco podívej a pozoruj to.“ Nikdo to nemůže udělat, ale vy všichni to dokážete. Takže sebeúcta a pak převzetí. Převezměte
své síly. Pokud jste guru, pak se ujměte své moci. Nepřebíráte svou moc. Pořád si myslíte: „Bůh ví, jestli mám ty síly nebo ne,“
toto, tamto. To znamená, že jste stále ještě jen začátečník. "Ne, jsem guru, dobře." Říkáme: „Matko, jsem svůj vlastní guru,“ to je
vše. Ale jen se to říká ze rtů. Nejen že jste svým vlastním guruem, ale guruem celého světa. Je to kolektivní 'guruovství', které
máme, měla bych říct kolektivní. A teď nám nic nemůže uniknout, jsme impozantní, naprosto obrovští. Nic nám nemůže
uniknout. Pokud to pochopíme, musíme je převzít. Zde například volí někoho, kdo je velmi krutý člověk, oblékají ho do šatů a
říkají, že je papež. Dobrá, je to papež. Ale on není! Jen jedná, ale uvnitř není. Že je neomylný? Je omylný! Stokrát. To není náš
případ. Všechny tyto věci máme ve svém nitru. Máme je, jsou tam, jsme jejich majiteli, jediná věc je převzít. Jakmile začnete
přebírat, všechny badhy utečou, všechno uteče a budete překvapeni. Kdo (z nich) se může postavit člověku, který je světcem,
který je guruem a který ví, že je guru? Nikdo se mu nemůže postavit. Budou utíkat. Musíte však mít introspekci, abyste viděli, že
vaše sebeúcta je zcela správná. Nejde jen o to, že si myslíte, že jste guru. Znala jsem nějaké skutečné guruy a nikdy bych vám
nedovolila k nim jít, protože Bůh ví, jestli se můžete vrátit v jednom kuse nebo ne. A já jsem jim řekla, že jsou skuteční guruové,
vím, ale nepřibližujte se k nim. Protože jim chybí tento soucit, tento sahadža styl. Protože si myslí, že pracovali velmi tvrdě, tak
proč by tito lidé neměli moc tvrdě pracovat. Můžete být cokoliv. Můžete dělat tuto práci či onu práci. Můžete být vzdělaní či
nevzdělaní, nezáleží na tom. Ať už jste bohatí nebo chudí, nedělá to vůbec žádný rozdíl, pokud víte, že jste guru a že převezmete
svou moc. V tomto převzetí, pokud máte nějaký talent, pokud znáte hudbu, víte, že znáte hudbu. Pokud víte, jak vařit, víte, jak
vařit. Pokud jste administrátor a znáte administraci, znáte administraci. To ale také nemusí být úplně absolutní. Ale vy už jste
Absolutní totalita reality. Realita je vám k dispozici. Ale převezměte ji! Nejste vůbec obyčejní. Můžeme říci, že jste výjimeční mezi
obyčejnými. V tom, že vynecháte vše, co je nesmyslné, prostě to vyřadíte. Ostatní vás uvidí a budou překvapeni, jací jste to lidé.
Jaký druh života vedou, jak milí jsou, jak milí jsou. A znalost je tak jemná a tak velká a tak vysokého stupně. Ale nikdy se necítíte
nadutí egem. Neviděla jsem žádného sahadžajogína, který říká: „Ach, vím vše o čakrách, tohle a to. Jak se opovažuješ říkat něco
takového?“ S kníry vzhůru. Ne! Se všemi těmito znalostmi se ohýbáte dolů jako strom, který je naložen ovocem. A ta pokora, ta
jednoduchost a ta pokora vám poskytuje zvláštní výhodu, která může proniknout do jakéhokoliv srdce. Stali jste se apoštoly
Pravdy. Můžete se stát proroky jako byl William Blake. Můžete. Tolik věcí projevíte a vy přitom nebudete věřit sami sobě? Ale
věřte, že jste zajedno s touto Velkou mocí, kterou je Bůh Všemohoucí. Věky diskutovali, myslím, o neposkvrněném početí Krista.
Takové hlupáky jsem nikdy neviděla. Ale on je Bůh! Je to Bůh všemohoucí, není to lidská bytost! Může udělat cokoliv! Jak Ho
můžete soudit? A jak můžete posuzovat Jeho síly a práci? Chcete-li diskutovat o Bohu, máte Jeho inteligenci? Myslím, že je to
něco, jako když člověk jako Já diskutuje o bankovnictví. Poté, co řeknu jednu nebo dvě věty, odpadnu. Stejně tak, když začnete
diskutovat o Bohu, musíte vědět, že nemáte takovou schopnost diskutovat o Bohu, jaké jsou Jeho vztahy, jak získal syna, atd.
Kdo jste? Jaké je vaše vlastní stanovisko, o kterém můžete diskutovat? A pak si v té pokoře uvědomíte: On je Bůh všemohoucí.
Je všemohoucí. Může udělat cokoliv! Pak tato víra, ne slepá víra, ale skutečná víra v onen pocit, že Bůh je Všemohoucí a že nyní
jste se stali poslem toho Všemohoucího Boha, vám dává veškerou sílu, veškerou odvahu, všechno. A Jeho soucit, Jeho lásku,



Jeho pozornost a porozumění. Tato víra by tedy měla být s vámi naprosto zajedno. Jednou jsem se setkala s jedním skutečným
guruem. Ach, byl to jinak velmi hrozný člověk! Udeřil tolik lidí, hodil tolik lidí dolů z kopců a všechny ty všelijaké věci, které udělal,
nepochybně. Ale pro mě má stále ohromné ohledy. Šla jsem k němu, tak se mnou začal mluvit, jako by mluvil s Bohyní. Řekl: „Jak
Ti líbí tihle světští lidé?“ Řekla jsem: „Dobrá, konec konců jsem je stvořila.“ "Ach, ale," řekl, "Ty jsi Bůh, proč je se svou mocí trochu
nezměníš?" Řekla jsem: „To je problém. Dala jsem jim svobodu.“ Řekla jsem: „Dobrá, je to pro vás svoboda. Můžete si vybrat, zda
se chcete transformovat nebo ne, nemůžu vás nutit.“ Řekl: „Ale všemohoucí Bože, můžeš dělat cokoliv.“ Řekla jsem: „Dokážu
všechno, ale nechci dělat určité věci. A jednou z nich je zbavit je svobody. To je jejich svoboda volby. To je jim dáno, protože
pokud musí mít konečnou svobodu, měli by mít tuto svou malou svobodu neporušenou.“ Takže se se Mnou hádal o tomto. Řekl:
„Ale když jsi Všemohoucí Bůh, mohla by existovat jiná metoda! Co dělat s těmito hroznými lidmi?“ Řekla jsem: „Vaše starost je v
pořádku a já tomu rozumím, protože jste guru, ale když dejme tomu jsem Bůh všemohoucí, můj styl je jiný. Nemůžu být jako ty.“
Pak řekl: „To je pravda. Nemůžeš být jako já.“ To jsem v něm našla. Mluvil se Mnou jen tak, jako bych byla Bohem, který stojí před
ním. A pak víte, řekl všem učedníkům: „Vidíte, chválíte, chválíte Pána, chválíte Ji, „suti kara“, protože Bůh miluje chválu.“ Řekla
jsem: „Opravdu?“ „Ano! Pokud chválíte Pána, pak vám dá všechno, viděl jsem to. Vždy Ho chválím. Kdykoliv chci, aby se něco
udělalo, jen Ho chválím a On to pro mě udělá.“ Takže jsem řekla: „Je to pravda, musím to přijmout.“ Protože On je bhakti gamya.
Nemůžete se dostat k Matce, pokud a dokud nebudete mít opravdu bhakti ze srdce. Je to všechno již zabudované omezení. Co
můžu dělat? Pokud nemáte bhakti, nemůžete se dostat k Matce, nemůžete. Nemůžete se dostat k Bohu. Ale pokud máte bhakti,
pak se můžete dostat k Matce. Je psáno „bhakti gamya“. Pokud někdo řekne: „Dobrá. Zvedněte moji Kundaliní!“ Nemůžu
zvednout jeho Kundaliní, nejen to, ale po sedm životů nebude mít realizaci! Ale pokud někdo řekne: „Matko, dáš mi prosím
realizaci?“ Jednou! Takže nejen pokora, ale i bhakti. A bhakti je možné pouze tehdy, máte-li svou víru. To je věc víry, která je dnes
zpochybňována všemi druhy hloupých lidí. Intelektuálové, tito hrozní lidé, kteří vytahují historky z hlavy, nebo také vědou a touto
takzvanou „katolickou církví“ a touto církví a tamtou církví. Takže vaše víra v Boha musí být absolutně, naprosto neposkvrnitelná.
Nic ji nemůže narušit. To je velmi důležité. Viděli jste všechny Boží zázraky, viděli jste, jak vypracováváte Jeho síly, znáte všechny
tyto věci. Stále však chybí víra v Boha. Člověk, který má úplnou víru v Boha, se nazývá ten, kdo … je sám Bůh. Říká se tomu
Paramačaitanja. Guru se nazývá ten, kdo je sám Brahmačaitanja. Takže když je ve vás tato víra v Boha naprosto zakotvena, že
„existuje Bůh všemohoucí, On je všemohoucí, a že já jsem poslem tohoto Boha.“ Jen toto porozumění, když se ve vás stane
naprosto pevným, jste v Gurupadě. Dnes vám žehnám, aby všichni z vás dosáhli stavu, ve kterém dlíte v tomto stavu Gurupády. A
ať už jste kdekoliv, ať už je vaše postavení jakékoliv, ať už děláte cokoliv, víra v Všemohoucího Boha, která je skutečně ve vás, se
projeví. Nejen to že se projeví, bude jednat - stejně jako Bůh. Lze toho říci tolik. Už jsem dříve řekla hodně věcí. A také tolik lze říci
později, ale dnes si musíme pamatovat na jednu věc, že musíme mít úplnou víru v Boží království a v síly Boha Všemohoucího,
úplnou víru. A pak v sebe samé. Kéž vám Bůh žehná.
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Takže nemůžete chápat, nemůžete pochopit Boha. Pochopte, prosím, jednu věc, porozumět Bohu je nemožné. Můžete být však
ve spojení s Bohem, můžete být ve společnosti Boha, můžete být Bohem požehnáni, Bůh se o vás může starat, můžete o Bohu
vědět spoustu věcí, ale nemůžete Mu rozumět. Toto je další věc, kterou musíte vědět, že nemůžete pochopit, proč Bůh dělá tyto
věci, proč dělá to a ono. Nemůžete to pochopit, nemůžete to vysvětlit. Někdo třeba řekne: „Proč vytvořil svastiku?“ „Proč vytvořil
Ómkaru?“ Tady jsou tak arogantní lidé, že se snad budou Boha ptát: „Proč jsi existoval?“ Neznají hranice, víte, žádné překvapení.
Tato arogance, toto ego nás zaslepilo a oddělilo od Boha. Myslíme si o sobě bůhví co, jsme velmi samolibí a moc toho nevíme.
Takže tato síla, tato Šakti je tou, která vám dala sebeuvědomění a dá vám i uvědomění si Boha. Přesto však Bohu nebudete
rozumět. Musíte jít nad Boha, abyste Mu mohli rozumět. Jak byste Mu mohli rozumět? Řekněme, že je něco pod vámi, tomu
rozumíte, jak ale můžete pochopit něco, co je nad vámi? Předpokládejme, že je někdo dole v Cabelle a chce pochopit Můj dům,
pochopí ho? Musí jít nad Cabellu, aby Můj dům viděl. Takže zdroj, ze kterého jsme přišli, pochopit nemůžeme. Nemůžeme soudit,
nemůžete říct proč, toto je přání Boha, touha Boha, ať udělá cokoli. Musíme tedy říct: „Ať je Jeho přání jakékoli, budeme
spokojení.“ Síla, která je ve vás jako Amba, je silou přání samotného Boha. Ať už tedy máte jakékoli přání, znamená to, že Jeho
přání je, abyste vstoupili do Jeho království. Nyní vstupujete do Jeho království a Šakti zařídí, abyste seděli na různých
nádherných postech, někteří sedí v srdci Boha, jiní sedí v Sahasráře Boha, v Božím království. Měli byste převzít svoji sílu. Nyní
během Navarátri byste měli pochopit, že byl teď překročen limit a jsme na desáté pozici, kde musíte převzít svou sílu. Řekla jsem
vám už mnohokrát, abyste věřili, že jste teď sahadžajogíni. Věřte, že jste vstoupili do království Boha. Nemůžete soudit Boha,
nemůžete říct: „Proč Ona dělá to, proč On dělá to?“ To nemůžete říct - to je něco jiného. Když tu však sedíte, není to shromáždění,
není to žádný politický boj, znamená to, že jste vstoupili do království Boha. Jste Bohem požehnáni, stará se o vás, chrání a
vyživuje vás a dává vám vědění. Přesto tato arogance ještě musí ustoupit. Abychom dokázali pochopit, proč se to děje. Pokora je
pro nás velice důležitá. Jinak vás tato síla nemůže vzít dál. Nyní překročila Sahasráru, tato síla musí jít výš a výš. Zaprvé byste
měli být pokorní. Pokorní neznamená, že byste měli být falešně pokorní jako obchodníci nebo politikové. Je to pokora ve vašem
srdci. „Ó Bože, nechceme Ti porozumět, jsi příliš velký. Nechť však poznáme sami sebe.“ Pak užasnete, jak zařídí, abyste byli
Jeho obrazem. To znamená, že vám dal všechny své síly. Stvořil vás. On stvořil vás, vy Ho stvořit nemůžete. On je zdrojem, vy Ho
nemůžete stvořit. On vás stvořil podle svého obrazu. Vy však můžete podle Jeho obrazu stvořit ostatní. Tyto síly jsou s vámi.
Především však v sobě musíme mít kázeň, ta stále chybí. Lidé se nedokážou ukáznit. Pokud nedokážou ovládnout sami sebe, jak
mohou ovládat druhé? Nulová disciplína znamená nulovou kontrolu sebe sama. Takže kázeň by měla být taková, že se nejprve
musíte postarat o to, byste ovládli sami sebe, protože nyní jste v království Božím.
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Jako sahadžajogíni musíme mít tu kázeň - pokud jde o meditaci. Ta síla, Amba, vás dobře zná, zná vaši minulost, ví, jaký jste
člověk. Jakmile začnete dělat introspekci a vidět uvnitř: „Co je se mnou v nepořádku?“, budete se snažit dosáhnout naprosté
rovnováhy: „Co mám udělat?“ Především musíte meditovat. Není jiné cesty, musím vám to říct, jiné cesty není. Někdo řekl:
„Matko, přestal jsem jíst toto, přestal jsem jíst tamto“ - a nic. „Matko, dělám toto a stojím na hlavě“ - nic. Musíte meditovat a mělo
by to být trošku ráno a trošku večer. A nedívejte se při meditaci na hodinky. Pro meditaci musí být vyhrazený čas, jakýkoli.
Nezabere to téměř žádný čas. Viděla jsem, jak ženám dlouho trvá, než se vypraví, takže když i jen desetinu toho času budete
meditovat, bude to stačit a nebudete potřebovat mnoho make-upu. Vaše pleť se zlepší, vaše vlasy i váš obličej se zlepší, vše se
vypracuje. Nemusíte nic používat, nemusíte používat žádný parfém ani nic jiného. Vaše tělo samotné bude plné vůně. Vše bude
dodáno. První věc, kterou tedy musíme udělat, je postarat se, abychom se odevzdali vůli Boha. To je pro sahadžajogíny velmi
důležité. Jakmile jste odevzdaní, všechny vaše problémy se vyřeší. Odevzdejte taky své problémy. „Přenechávám to Tobě, Bože,
Ty tento problém vyřešíš. Ty konáš.“ Toto je tak přesná a účinná, tak účinná síla. A především - miluje vás, stará se o vás a
odpouští vám. I když děláte chyby, odpouští vám: „V pořádku, to bude v pořádku.“ Chce, abyste všichni byli správně usazeni na
svých trůnech a těšili se svou silou. Takže vše, co je třeba, je uděláno s velkou péčí. Nyní je tedy desátý den Navarátri, který je pro
vás všechny ten nejdůležitější, kdy se tato Paramačaitanja stala aktivní. Podle Její aktivity byste měli vidět, že se stala velice
mocnou a pokud se vás někdo bude pokoušet trápit, dělat vám problémy: „Nemusím si dělat vůbec žádné starosti. Postará se o
to.“ Za vše špatné, co jste udělali, za všechny špatné karmy, které jste udělali, zaplatíte, o tom není pochyb. Jste-li však
realizovaná duše, konec. Už nejste na této úrovni. Obyčejní lidé, můžeme říci, mohou být obviněni ze zločinu, pokud jste však
vzestoupili na vyšší úroveň krále, nikdo vás nemůže obvinit. Jste nad zákonem. Stejně tak se to stalo i vám, nikdo se vás nemůže
dotknout, nikdo vás nemůže zničit a nikdo nemůže brzdit váš pokrok. Jste to pouze vy, kdo to může udělat. A nikdo nemůže
ublížit Mně, žádný rákšasa Mi nemůže ublížit a nikdy Mi neublížil, ale jste to však vy, kdo Mi může ublížit. Protože v tomto životě
jsem vás přijala do svého těla, vypracovávám to ve svém těle, vše, vaše čištění, vše. Což je obtížné.
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Dnes je první den Navarátri. Když jsem zjistila, že prší a jsou tu různé problémy a že Višnumája naznačuje určité věci, jen jsem se
podívala do kalendáře. A budete překvapeni - v kalendáři se píše, že doba do 17:45 není příznivá, je nepříznivá. Teprve po 17:45
začne ta správná doba. Tak si představte, jak správná byla ta kalkulace, že tato púdža má začít v 17:45, po 17:45. To znamená,
že první den Navarátri v Itálii nebo v Evropě začíná po 17:45. Je to tedy něco, co je třeba pochopit, že Čaitanja vše vypracovává a
dává všechna vodítka, protože jsem vůbec neviděla to, čemu se říká tithí - příznivá doba - jen jsem to cítila a řekla jsem, budeme
to mít večer. A pak jsem řekla: „Podívejme se na to.“ A tam to bylo. Je tolik věcí, které musíme pochopit, že vše, co vám bylo
odhaleno, si můžete ověřit. Například, kdysi jsem řekla, že Muládhára je vytvořena z uhlíku, z atomu uhlíku, a když se podíváte
zprava doleva a naopak, nalevo uvidíte svastiku. Když se podíváte zleva doprava, uvidíte Ómkaru. Když se podíváte zespoda
nahoru, uvidíte alfu a omegu. Víte, že Kristus řekl: „Já jsem alfa a omega." Tato svastika se tedy stane Ómkarou a také se stane
Kristem. Je to vidět velice zřetelně. Máme o tom nádherný film, máme i nahrávku, chtěla jsem, abyste to všichni viděli, ale nevím,
jak se nám to tady podaří. Ale přeji si, abyste to všichni viděli, je to tak jasně vidět. Takže alfa a omega - také tyto matematické
věci k nám přišly z nitra, od Božského. Není to nic, co bychom vytvořili. Objevili to nějací matematikové, kteří byli realizované
duše. A ti použili tuto alfu a omegu. Je překvapivé, jak jasně to ukazuje, že se svastika stává Ómkarou a Ómkara alfou a omegou.
Takže v Sahadža józe je vše hmatatelné a lze to ověřit. Dnes tedy uctíváte Durgu, všech devět podob Bohyně. Přišla na tuto Zem
devětkrát, aby bojovala se všemi lidmi, kteří ničili hledače, kteří se jim snažili znepříjemňovat život. Tito trýznění světci se modlili
k Bohyni. Nikdo z Bohů totiž nemohl nic dělat a Sadášiva nikdy nezasahuje do konání Bohyně. Uctívali proto Bhagavatí. A ta se
pak devětkrát inkarnovala podle potřeby doby. Vždy Ji tedy vidíte, jak čelí lidem, kteří jsou extrémně arogantní, samolibí, kteří si
myslí, že na ně nikdo nemá. A tito samolibí, strašliví rákšasové mučí bhakty. V Indii, když někomu děláme horoskop, máme tři
kategorie lidí, jedna jsou dévové, říká se jim dév, druhá skupina jsou manavové, to znamená lidské bytosti, a třetí rákšasové.
Myslím, že vás všechny jsem získala z kategorie dévů, protože jinak byste se Sahadža jógou nezačali zabývat tak vážně, pokud
byste tam nebyli. Konec konců, proč byste Mi také měli věřit, že tu byla Durga a že udělala to a ono? Není to tak, že jste přišli z
jedné víry a skáčete do druhé - tak to není. Skutečně je to prokázáno - můžete to cítit.

Například, když zvedáte Kundaliní do středního srdce, můžete cítit, že pokud je ve středním srdci napadení, musíte použít jméno
Džagadamba. Dokud neřeknete Její jméno, srdce se neotevře. Já také, pokud čistím vaše střední srdce, musím říct: „Ve
skutečnosti jsem Džagadamba.“ Pak se Džagadamba ve vašem nitru probudí. Takže nyní jste to potvrdili mnohem více než
vědci. Vědci jdou zvenčí a nejsou vůbec průkazní. Když máte nějaký problém, vypracují jej, další problém... Oni vypracovávají
problémy, neznají však základy, neví, jaké jsou to problémy a v čem spočívá řešení. Zatímco vy můžete vidět, že jakmile Amba,
Kundaliní, která je odrazem Ducha svatého, odrazem Ádi Šakti ve vašem nitru, začne stoupat různými čakrami, dává jim sílu,
protože ona je silou, je Šakti. Je silou přání Sadášivy, je absolutní silou Sadášivy. Dává úplnou sílu každé čakře, čímž se všechny
čakry osvítí a všechna božstva se probudí. Jestliže nemáme žádnou životní sílu, budeme jako mrtví lidé. Jakmile však čakry
obdrží tuto sílu, tuto Šakti, probudí se. Viděli jste to, sami to můžete dělat. Je to vše hmatatelné, můžete si to ověřit. Řekla jsem
vám, že sídlí v srdeční čakře. Podívejme se, jak je srdeční centrum umístěno, to je také velmi zajímavé. Je Džagadambou, ale
Amba, což znamená čistá forma síly, sídlí v křížové kosti jako Kundaliní. Její forma v podobě Džagadamby, ve které je Matkou
vesmíru, sídlí v srdeční čakře. Toto srdeční centrum je velice důležité. Než - už jsem vám to říkala - dosáhne dítě věku asi
dvanácti let, toto centrum vytváří gany. Ganové jsou pracovníci levé strany. Jsou jako - lze říci, že Svatý Michael je jejich vůdcem,
jejich králem je však Ganapatí, Ganéša. Takže první, co vytvořila, byla ghatasthapana, ghatasthapana znamená to, co jste tady
připravili. Toto je ghatasthapana - nádoba s kokosem. Toto je kumbha. Tuto kumbhu vytvořila jako první - je to křížová kost. To je
Její první práce, vybudovat vaši Muládháru. Takže Ona ve vás ustanovila nevinnost. Pro začátek ve vás vybuduje nevinnost.
Vložila do vás tedy tuto ghatu, v níž nyní přebývá jako Kundaliní. První věcí tedy je ustanovit Kundaliní v křížové kosti a potom Šrí
Ganéšu. Toto je první úkol, tímto způsobem pak vše, co nyní vytvoří, všechny vesmíry, Zemi, vše, co vytvoří, musí být naplněno
nevinností. Když se podíváte na kameny, jsou nevinné. Jedině když bouchnete do kamene, uhodíte se, on sám nevstane, aby vás
udeřil. Jsou nevinné. Když se podíváte na řeky, jsou nevinné. Vše, co bylo vytvořeno jako hmota, je nevinné. Není to vychytralé,
není to manipulativní, není to agresivní - nic takového. Jsou nevinné, jsou pod úplným vedením Boha všemohoucího. Nemají
svobodnou vůli dělat, co se jim zlíbí. Vše, co udělají, je zcela pod absolutním velením Boha všemohoucího. Takže lze říci, že jsou
nevinní. Protože nemají svobodnou vůli dělat, co se jim zlíbí. Zvířata jsou tedy také, až na pár výjimek, nevinná. Většina z nich je
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nevinná, nevinná v tom smyslu, že se jim říká pašu, tedy naprosto pod kontrolou paša, Boha všemohoucího. Tygr se bude chovat
jako tygr a had se bude chovat jako had. Avšak u lidí se někdo bude chovat jako tygr, zítra jako had a třetí den jako červ. Není tu
žádná stálost. Nemůžete tedy říct, že když je tento chlapík dnes tygr, zítra z něho nebude had. Nemají svobodnou vůli měnit svou
individualitu. Jsou ponechána sama sobě. Takže Šakti se tímto nezabývá. Už byla stvořena, jsou tu a existují. Mají svůj účel,
proto tu jsou. A jejich účel je jediný, podporovat lidské bytosti. Protože vy jste ztělesněním vývoje.

Všechny tyto věci stvořila jen pro vás, abyste byli stvořeni a nakonec získali seberealizaci. Aby váš život měl smysl. Abyste byli
spojeni s touto všepronikající silou, abyste vstoupili do království Boha. Vše je Její práce. Takže můžeme říct, že přišla devětkrát
a podesáté přišla, aby vám všem dala realizaci. Při desátém příchodu jsou však všechny tyto tři síly spojeny - proto se říká
Trigunátmika. Proto Buddha říkal „Maitréja“ - tři Matky dohromady. Když tedy tato síla začne jednat, má naprostou kontrolu nad
všemi třemi kanály a sedmi centry ve vás, naprostou kontrolu. Bez povolení nebo bez použití jména této síly nemůžete
dosáhnout ničeho. Je to tak. A tady lidské bytosti selhávají, protože mají svobodnou vůli. Neví, proč někoho poslouchat, proč
někoho vyslechnout nebo přijmout. Proto - přestože máte získat seberealizaci, je tento úkol velice obtížný. Protože nejste zvyklí
nepoužívat svou svobodnou vůli. Zejména v západních zemích mají lidé možnost volby i u cereálií. Řekli Mi, že v Americe existuje
126 typů cereálií. Jestliže provozujete tyto nesmysly, vaše ego se rozhodně nafoukne a pak si myslíte, že máte právo o sobě
rozhodovat. A nemůžete přijmout někoho, kdo vám řekne, že toto nebo ono není správné. Takže tatáž síla byla nyní probuzena v
Paramačaitanje. Toto probuzení do Paramačaitanji dělá zázračnou práci, kterou můžete sami jasně pozorovat. Zaprvé, viděli jste
Mé fotografie. Vidíte Mé fotografie, jste ohromeni, jste překvapeni. Chci říct, Já sama nevím, čím se Paramačaitanja zabývá. Je
tak aktivovaná, že neustále pracuje na tom, aby vás, lidi, přesvědčila o pravdě. Kdyby byla takto aktivní v době Krista, bylo by to
mnohem lepší. Muselo to však tak být, protože zvládat lidské bytosti je nanejvýš obtížné. Dostaly svobodu, žasli byste, že
svobodu dostali i Adam s Evou. Měli bychom však pochopit, jak toho bylo dosaženo. V gnostické Bibli se píše, co jsem vám
říkala, že Adam i Eva, oba dva, byli jako pašus, pod úplnou kontrolou Boha, neměli svobodnou vůli. Žili by nazí v zahradě Eden a
ani by je nenapadlo o něčem přemýšlet. Zajímala by je jenom potrava, žili by jako zvířata. Byli prostě jako zvířata. Pak ale
samotná Šakti na sebe vzala podobu hada, aby jim řekla: „Musíte získat ovoce poznání.“ Chtěla vývoj. Nebyl to nápad Boha
všemohoucího, protože to byl docela bolehlav udělat takovou věc. Myslel si: „Na co je třeba mít takové bolehlavy?“ Šakti však
měla svůj vlastní styl. Věděla, že je schopna mnoha zázraků, že zařídí, aby lidské bytosti pochopily vědění, že Ona opravdu zařídí,
aby měly poznání. Proto řekla: „Musíte sníst toto ovoce a musíte zkusit získat poznání.“ Tak vznikla nová lidská rasa, která chtěla
získat poznání. Viděli jste, že jsme měli různé primitivní národy. Pak se začaly vyvíjet. Musím říci, že první tvoření, které se
odehrálo před tímto, se týkalo jiných, vyšších stvoření, která naplánovala Ádi Šakti, aby bylo všechno rozvrženo. Vytvořila tedy
Brahmu, Višnua, Mahéšu a jejich lóky, jejich atmosféry nebo můžeme říci jejich sféry. Bylo naplánováno vše, jak přimět tato
zvířata, aby z nich byly realizované duše, jak proměnit zvířata v lidské bytosti a lidské bytosti v realizované duše. Byl to obrovský
problém.

Tak stvořili, jak víte - Višnu měl svou lóku, Mahéša měl svou lóku a Brahmadéva měl svou lóku. A dohodli se mezi sebou, jak to
co nejlépe udělat. Protože tyto tři kanály byly později vytvořeny v lidských bytostech. Z těchto tří kanálů povstaly tři Šakti:
Mahákálí, Mahálakšmí, Mahásarasvatí, vytvořily dvě děti - jednu šakti a jednoho bratra. A pak došlo v dané skupině k uzavření
manželství, manželství ne v lidském slova smyslu, ne v lidském smyslu, ale tak, že energie byla dána potenciálnímu muži. Takže
žena, která představovala energii, byla dána muži. Všechny tyto věci se staly a oni se rozhodli, že to v lidských bytostech
vypracují. Stalo se, že první práce byla jistým způsobem velmi účinná v Indii. Nebo si možná vybrali Indii kvůli indickému klimatu,
které je tak dobré. Určitě víte, že je tam šest ročních období. Není to jako dnes, že kdykoli přijde tento absurdní déšť; jako v
Londýně, kde musíte hrát fotbal s deštníkem nad hlavou. Takže v Indii je přesně šest ročních období, která jsou velmi dobře
vyvážená. Proto se Paramačaitanja v Indii také nazývá Ritambara pragja. V Indii, tady ne, tady to nemůžeme říct. Ritambara
pragja znamená ta, která je poznáním - pragja, znamená osvícené poznání té, která vytváří roční období. Protože tady Ritambara
pragja stagnuje. Nemá žádné porozumění kvůli tomu, jaké jsou lidské bytosti. Jsou to takoví zmatkaři, měla bych říct, že i příroda
tady zmatkuje a nechápe, jak s takovými lidmi jednat. To je fakt. V Indii však máme šest ročních období, která jsou dokonale
známa. Člověk nemusí studovat indickou astrologii, lidé však mají svou vlastní astrologii - Já jí samozřejmě nevěřím. Avšak na
lidské úrovni můžete vidět, jak popisují a jak dokážou přesně předpovědět, kdy bude pršet, kdy nebude pršet, co se stane.
Dokonce i o hvězdách, že přijde taková a taková hvězda. To se dělá už tisíce let. Dokážou přesně říci, kdy se přiblíží nějaká
hvězda, která hvězda dnes vládne, která hvězda bude vidět zítra. Za starých časů se všechny tyto věci studovaly. Nevím, jaká byla
tehdy situace v západních zemích. Jestli tam byly lidské bytosti, nebo ne, nevím, z historického hlediska to však vypadá, že to



nebylo tak vyspělé místo. Toto vše se tedy zařídilo a zajistilo se, aby lidské bytosti pochopily, že existuje Bůh. Svatí byli v úctě -
povídám vám o Indii, opravdoví světci byli respektováni a přicházeli na různé vhledy. A nyní, když si čtu, řekněme, Ádi
Šankaračárju, žasnu, jak o Mně mohl vědět tolik věcí. Ví, jak vypadá Mé koleno, ví, kolik mám vrásek na zádech, víte, je to úžasné,
jak toho o Mně tento muž mohl tolik vědět. To znamená, že skrze své meditativní síly si Mě dokázal představit, ačkoli Mě nikdy
neviděl. Jeho popis a vše je tak jasné. Když říkáte tisíc jmen Bohyně, tisíc jmen Bohyně je tak přesných. Můžete si je na Mně
ověřit, jsem přesně taková. Vše, co tam je, dobré i špatné, vše, co je o Mně řečeno, tam je, to je fakt. Poznání těchto lidí je tak
pozoruhodné. Jak mohli vědět, že Bohyně je právě taková? O pár věcech jsem ani nevěděla, ale jsou tam tak, jak je popsali. Je to
velice překvapivé. Takže jejich meditativní síla v Indii byla ohromná. Důvodem byla naše ukázněná roční období, díky nimž jsou i
lidé ukáznění.

V Indii většina lidí vstává brzy ráno, udělají púdžu a všechno, okoupou se, jdou do práce, přijdou domů, jsou s rodinou, dají si jídlo
a pak zpívají písně a bhadžány a pak jdou spát - tak je to normální. Jsou velmi ukáznění. Nejezdí na dovolené. Neopíjejí se, ani nic
podobného. Když někdo pije, jeho rodina ho obvykle bez debat vyhodí z domu. Je zavržen, jako by měl lepru. Říkají mu daruda -
opilec. I dnes někteří lidé pijí, svoje pití však skrývají. Nikdo nepije v přítomnosti druhých lidí. Nevím, jejich vliv se může zvýšit a
lidé možná začnou pít veřejně, ale běžně to nedělají. Díky těmto šesti naprosto ukázněným ročním obdobím jsme tedy věděli, co,
kdy a jak dělat. Lidé mohli žít v džungli. V Anglii, když potřebujete jít ven, zabere vám to 15-20 minut - musíte si obout boty,
ponožky, kabát a pod tím - to a ono. Jinak nemůžete jít ven. Jdete z jednoho místa, dojdete na jiné, zjistíte, že hustě prší, nic
nemáte, úplně promoknete. V Indii to tak ale není. Je to v takové rovnováze, že když přijedete - všichni přijíždíte v zimě; viděli jste
to. Neprší z ničeho nic, to se neděje, aby pršelo ve špatnou dobu. Můžete být venku, jak dlouho chcete. Takže tito lidé mohli žít v
džungli, v tom smyslu, že jsme neměli moc nároků na pohodlí. Mohli žít v obyčejné malé chýši. Nějaká ochrana před sluncem a
ochrana před deštěm v období dešťů, to je vše. Měli minimální životní potřeby. Nepoužívali jsme plasty - chci říct, žádné plasty v
té době neexistovaly, a dokonce ani nyní je nepoužíváme. Mívali jsme pár thálí - talíře, mísy - a pár věcí. V malé rodině mívali jen
thálí, které se v rodině předávaly. Nyní shledávám, jak velké jsou tu rozdíly. Když bydlíte prostě, neberete si všechno bohatství
Matky Země. Není tu žádný ekologický problém. Když ale máte, jak říkáte, tolik sklenic na tohle, tolik na tamto, všechny tyto věci,
které produkujete, nemají žádnou estetickou hodnotu ani trvanlivost. Pak máte ty obrovské hory plastů, které se nedají spálit, ani
zahodit, když je zahodíte do moře, tak plavou - proto máme tyto problémy. Takže tato Šakti, která tehdy pracovala, v nich
způsobila, aby začali hledat, protože nemuseli dělat nic jiného. Je to v pořádku, máte co jíst, máte kde spát, hotovo, nic dalšího
na práci. Máte šťastný život. Se vším tím komfortem, který zabral tak málo času, měli hodně času, spoustu času. A co s tímto
časem dělali? Nešli si zaplavat, ani zatančit si do společnosti, nic takového. Využili ten čas k meditacím. A když tehdy začali
meditovat, začali si uvědomovat, co je Boží síla, co je Božské, co je Bůh. Například vám řeknu, že tady lidé dokonce diskutují o
soukromém životě Krista a povídají různé věci. To by v Indii nebylo možné, to nikdo nedělá. Nikdy by je nenapadlo přemýšlet o
tom, jak měl Krišna 16000 manželek. Musel k tomu být nějaký důvod, je to konec konců Bůh. Bůh je Bůh, vy jste lidské bytosti - co
můžete vědět o Bohu, když jste tu jen díky Němu? Nediskutují o takových hloupostech. Musí to tak být. Když jsem jim řekla, že to
jsou Jeho síly, 16000, řekli: „Ano.“ Pět manželek bylo pět elementů, ano? Jsou Bohem! Nikdo o těchto věcech nedebatuje. Jak
můžete porozumět Bohu? Rozumíte snad Mně? Nemůžete. Zkuste to - nemůžete Mě pochopit. Velmi obtížné. Takže nemůžete
chápat, nemůžete pochopit Boha. Pochopte, prosím, jednu věc, porozumět Bohu je nemožné. Můžete být však ve spojení s
Bohem, můžete být ve společnosti Boha, můžete být Bohem požehnáni, Bůh se o vás může starat, můžete o Bohu vědět spoustu
věcí, ale nemůžete Mu rozumět. Toto je další věc, kterou musíte vědět, že nemůžete pochopit, proč Bůh dělá tyto věci, proč dělá
to a ono. Nemůžete to pochopit, nemůžete to vysvětlit. Někdo třeba řekne: „Proč vytvořil svastiku?“ „Proč vytvořil Ómkaru?“ Tady
jsou tak arogantní lidé, že se snad budou Boha ptát: „Proč jsi existoval?“

Neznají hranice, víte, žádné překvapení. Tato arogance, toto ego nás zaslepilo a oddělilo od Boha. Myslíme si o sobě bůhví co,
jsme velmi samolibí a moc toho nevíme. Takže tato síla, tato Šakti je tou, která vám dala sebeuvědomění a dá vám i uvědomění
si Boha. Přesto však Bohu nebudete rozumět. Musíte jít nad Boha, abyste Mu mohli rozumět. Jak byste Mu mohli rozumět?
Řekněme, že je něco pod vámi, tomu rozumíte, jak ale můžete pochopit něco, co je nad vámi? Předpokládejme, že je někdo dole v
Cabelle a chce pochopit Můj dům, pochopí ho? Musí jít nad Cabellu, aby Můj dům viděl. Takže zdroj, ze kterého jsme přišli,
pochopit nemůžeme. Nemůžeme soudit, nemůžete říct proč, toto je přání Boha, touha Boha, ať udělá cokoli. Musíme tedy říct:
„Ať je Jeho přání jakékoli, budeme spokojení.“ Síla, která je ve vás jako Amba, je silou přání samotného Boha. Ať už tedy máte
jakékoli přání, znamená to, že Jeho přání je, abyste vstoupili do Jeho království. Nyní vstupujete do Jeho království a Šakti zařídí,
abyste seděli na různých nádherných postech, někteří sedí v srdci Boha, jiní sedí v Sahasráře Boha, v Božím království. Měli byste



převzít svoji sílu. Nyní během Navarátri byste měli pochopit, že byl teď překročen limit a jsme na desáté pozici, kde musíte
převzít svou sílu. Řekla jsem vám už mnohokrát, abyste věřili, že jste teď sahadžajogíni. Věřte, že jste vstoupili do království
Boha. Nemůžete soudit Boha, nemůžete říct: „Proč Ona dělá to, proč On dělá to?“ To nemůžete říct - to je něco jiného. Když tu
však sedíte, není to shromáždění, není to žádný politický boj, znamená to, že jste vstoupili do království Boha. Jste Bohem
požehnáni, stará se o vás, chrání a vyživuje vás a dává vám vědění. Přesto tato arogance ještě musí ustoupit. Abychom dokázali
pochopit, proč se to děje. Pokora je pro nás velice důležitá. Jinak vás tato síla nemůže vzít dál. Nyní překročila Sahasráru, tato
síla musí jít výš a výš. Zaprvé byste měli být pokorní. Pokorní neznamená, že byste měli být falešně pokorní jako obchodníci nebo
politikové. Je to pokora ve vašem srdci. „Ó Bože, nechceme Ti porozumět, jsi příliš velký. Nechť však poznáme sami sebe.“ Pak
užasnete, jak zařídí, abyste byli Jeho obrazem. To znamená, že vám dal všechny své síly. Stvořil vás. On stvořil vás, vy Ho stvořit
nemůžete. On je zdrojem, vy Ho nemůžete stvořit. On vás stvořil podle svého obrazu. Vy však můžete podle Jeho obrazu stvořit
ostatní. Tyto síly jsou s vámi. Především však v sobě musíme mít kázeň, ta stále chybí. Lidé se nedokážou ukáznit. Pokud
nedokážou ovládnout sami sebe, jak mohou ovládat druhé? Nulová disciplína znamená nulovou kontrolu sebe sama. Takže
kázeň by měla být taková, že se nejprve musíte postarat o to, byste ovládli sami sebe, protože nyní jste v království Božím. Viděli
jste film Mr. Bean? Ukazují tam hlupáka. Co se tedy stane, když teď jdete ke dvoru Bohyně a vstoupíte do království Božího a jste
důstojně usazeni na trůn? Začnete se chovat jako Mr. Bean, víte? Nevíte, jak sedět na trůně, chcete sedět po stranách, chcete
sedět na stěně a dělat různé věci. Není tu kázeň. Musíte mít kázeň. Kde sedíte? Sedíte v království Boha.

Měli byste mít patřičnou důstojnost, vřelost, soucit, lásku a oddanost. Pokud to nemáte, pak je tato síla zbytečná, protože vy jste
nositeli této síly. Dejme tomu, že si chci dát vodu. Musím mít sklenici, která je prázdná. Jestliže už je naplněná egem, co se tam
ještě dá dát? Nebo kámen, z něj také nemůžete pít, budete muset vyvrtat místo pro nalití vody. Pokud už jste tedy naplněni
vlastními myšlenkami, pohodlím a pokrokem, čímkoli takovým a ničím jiným, pak nemůžete příliš stoupat. Musíte se tedy plně
odevzdat, říct: „Matko, ať je Tvé přání jakékoli, my už nechceme mít žádná individuální přání.“ Pak bude pracovat přání Boha.
Chcete, aby pro vás pracovala Kundaliní, která je přáním Boha, nikoli vaším přáním. Je na vašich přáních nezávislá. Je však tou,
která naplní všechna vaše akzvaná přání, dokonce aniž byste o tom věděli. Bude se odehrávat jeden zázrak za druhým. Tolik
zázraků, že ani nevíme, jak teď sestavit knihu o zázracích. Tyto zázraky se vám dějí, protože jste realizované duše. Vaše
pozornost by měla být v pořádku, musíte se postarat o to, abyste dělali introspekci: „Sedím v Božím království, jaká je nyní moje
situace? Stojí to za to, jsem toho hoden, chovám se vhodným způsobem nebo tomu pořád ještě nevěřím?“ Pokud nevěříte, jak
chcete stoupat? Věřit znamená, že jste něco viděli, poznali jste něco hmatatelného a máte svoji zkušenost. Přesto stále nejste
odevzdaní. Pokud se odevzdáte vůli Boha, pak je o vše postaráno. Nikdy vás nezklame, to je bez debat, všechny věci, které
vypadají, jako hory problémů překážek překonáte, jako byste nad nimi letěli letadlem. Nebudete mít vůbec žádné problémy. Proto
jsem ráda, že tuto púdžu konají lidé ze země, kde je kázeň velice důležitá - ze Švýcarska. Mají ovšem disciplínu pro špatné věci,
ne pro dobré. Například mají armádu. Kdo se chystá zaútočit na takové odlehlé místo? Nikdo. Proč mají armádu? A povinnou
vojenskou službu. Víte to? Protože druhým lidem uloupili peníze a nechali si je jako zločinci. Všechny peníze v jejich bankách jim
způsobují starosti, protože někdo může přijít a požadovat ty peníze a může začít používat sílu, aby nás zničil. Takže armádu mají
proto, že konají zlo. Ze strachu, jenom ze strachu. Žádná armáda tu není třeba. Všichni však musí na vojnu a přidat se k armádě,
protože to jsou zloději nejhoršího typu. Zadruhé jsou příliš velkými otroky hodinek, které vyrábějí lidé, ne Bůh. Takže hodinky jsou
důležité, protože je vyrábějí. Jestliže vyrábějí hodinky, nejsou však otroky hodin, kdo si jejich hodinky bude kupovat? Řeknou: „Na
co máte všichni hodinky, když jste, jací jste?“ Takže jsou velice ukáznění. A nejen to, jsou také extrémně - jak včera ukázali - mají
v sobě příliš mnoho čistotnosti. Některá vdaná děvčata, nerada to říkám, ale je to fakt, některé dívky ze Švýcarska se vdaly a
přišly zprávy: „Matko, ony snad musely být pokojské nebo barmanky.“ „Jak to?“ ptala jsem se. „Když něco spadne, okamžitě to
zvedají a ukládají. Dokonce, i když mají hosty, víte, hosté sedí a ony nemají čas si povídat. Nepřipadá v úvahu popovídat si, ne,
pořád se bojí, že se ušpiní toto a tamto, jako pokojské.“ Umíte si to představit? Má to svůj původ v téže hrozné ukázněnosti,
kterou mají. Tato ukázněnost není božská. Příroda taková není. Když se podíváte na přírodu, vidíte, jak je krásná, nikde nenajdete
žádný pach. Jakmile tam však začnou bydlet lidé, začnou pachy. Jinak tam pach není. Příroda se o sebe stará, čistí se, dělá vše.
Na všechno je čas, vše se musí dělat trochu odpočinkově. Když musíte uklidit dům, ukliďte dům. Pokud je však vaše pozornost
pořád na uklízení, že uklidíte toto, toto spravíte, pak nejste k ničemu, jste jako vysavač! Kdo může milovat takovou ženu, která je
pořád jako vysavač? Avšak Déví, jak víte, má všechny extrémy, takže toto je jeden z nich. Další extrém je být úplně nejšpinavějším
člověkem - jako v Anglii - strašně špinaví. Dokážou žít v nejrůznější špíně, to už je příliš. Takže člověk musí být někde mezi.

Čistota je tu pro nás, ne my pro ni. Nejsme za to placeni, nejsme žádné pokojské. Takže čistota tu být musí. Máme ji rádi, proto



uklízíme, ale nemělo by to být tak, že z toho lidé panikaří, abychom neměli čas si popovídat, být k ostatním milí, nebo dokonce
neměli čas ani na meditaci. I při meditaci se budou rozhlížet kolem, když něco spadne: „Panebože!“ - a upraví to. Nepřekvapilo by
mě, kdyby to dělali i v kostele! Nemají žádnou kázeň, pokud jde o meditaci, kázeň, pokud jde o meditaci, o Boží práci, kázeň
následovat vůli Boha, to nemají. Dokud nepřijde tato kázeň, děláte věci, které jsou velmi světské a hloupé. Je to zbytečné plýtvání
životem bez důstojnosti pro sebe sama. Jako sahadžajogíni musíme mít tu kázeň - pokud jde o meditaci. Ta síla, Amba, vás
dobře zná, zná vaši minulost, ví, jaký jste člověk. Jakmile začnete dělat introspekci a vidět uvnitř: „Co je se mnou v nepořádku?“,
budete se snažit dosáhnout naprosté rovnováhy: „Co mám udělat?“ Především musíte meditovat. Není jiné cesty, musím vám to
říct, jiné cesty není. Někdo řekl: „Matko, přestal jsem jíst toto, přestal jsem jíst tamto“ - a nic. „Matko, dělám toto a stojím na
hlavě“ - nic. Musíte meditovat a mělo by to být trošku ráno a trošku večer. A nedívejte se při meditaci na hodinky. Pro meditaci
musí být vyhrazený čas, jakýkoli. Nezabere to téměř žádný čas. Viděla jsem, jak ženám dlouho trvá, než se vypraví, takže když i
jen desetinu toho času budete meditovat, bude to stačit a nebudete potřebovat mnoho make-upu. Vaše pleť se zlepší, vaše vlasy
i váš obličej se zlepší, vše se vypracuje. Nemusíte nic používat, nemusíte používat žádný parfém ani nic jiného. Vaše tělo
samotné bude plné vůně. Vše bude dodáno. První věc, kterou tedy musíme udělat, je postarat se, abychom se odevzdali vůli
Boha. To je pro sahadžajogíny velmi důležité. Jakmile jste odevzdaní, všechny vaše problémy se vyřeší. Odevzdejte taky své
problémy. „Přenechávám to Tobě, Bože, Ty tento problém vyřešíš. Ty konáš.“ Toto je tak přesná a účinná, tak účinná síla. A
především - miluje vás, stará se o vás a odpouští vám. I když děláte chyby, odpouští vám: „V pořádku, to bude v pořádku.“ Chce,
abyste všichni byli správně usazeni na svých trůnech a těšili se svou silou. Takže vše, co je třeba, je uděláno s velkou péčí. Nyní
je tedy desátý den Navarátri, který je pro vás všechny ten nejdůležitější, kdy se tato Paramačaitanja stala aktivní. Podle Její
aktivity byste měli vidět, že se stala velice mocnou a pokud se vás někdo bude pokoušet trápit, dělat vám problémy: „Nemusím si
dělat vůbec žádné starosti. Postará se o to.“ Za vše špatné, co jste udělali, za všechny špatné karmy, které jste udělali, zaplatíte,
o tom není pochyb. Jste-li však realizovaná duše, konec. Už nejste na této úrovni. Obyčejní lidé, můžeme říci, mohou být obviněni
ze zločinu, pokud jste však vzestoupili na vyšší úroveň krále, nikdo vás nemůže obvinit. Jste nad zákonem. Stejně tak se to stalo i
vám, nikdo se vás nemůže dotknout, nikdo vás nemůže zničit a nikdo nemůže brzdit váš pokrok. Jste to pouze vy, kdo to může
udělat. A nikdo nemůže ublížit Mně, žádný rákšasa Mi nemůže ublížit a nikdy Mi neublížil, ale jste to však vy, kdo Mi může ublížit.

Protože v tomto životě jsem vás přijala do svého těla, vypracovávám to ve svém těle, vše, vaše čištění, vše. Což je obtížné.
Ovšem na samém počátku šla tato síla za Adamem a Evou a řekla jim: „Musíte získat poznání.“ A tak tento slib musel být
naplněn. Musel být vykonán, ačkoli to byl velmi riskantní úkol. Zejména na Západě je velice riskantní přimět lidi k tomu, aby
pochopili, že jsou nedílnou součástí celku. Je to velice obtížný úkol. Mluví o závažných věcech. Viděla jsem, že lidé dnes píší
články o tom, že nic není podstatné, že věda je tak omezená, že tento problém nevyřešila. Píšou o tom obšírné knihy. Když jim ale
napíšete, že jsme něco našli, nechtějí vás vidět. Nechtějí se s vámi setkat. Nezajímá je to. Takže nevím, co je to za hledače, když
mají vpředu tak velký balón ega, a přitom jsou to hledači. Co hledají? Řekněme, že máte velký balón a spadnete do vody. Co se
stane? Balón vás potáhne sem a tam, nemáte žádný cíl. Stejně tak jsou i oni bez cíle, říkají, že hledají, že dělají to a ono, nemají
však žádný cíl. Nemají žádné porozumění, jejich život nemá žádný smysl, jsou to naprosto zbyteční lidé. Nemají žádnou hodnotu.
Musíme se jich pokusit zachránit co nejvíce. Avšak ti, kdo nechtějí přijít, těch není třeba, nepotřebujeme je. Musí o to požádat,
musí se sklonit a říct: „Chtěli bychom se k vám přidat.“ Jen pak je vezmeme. Nikdy nikomu nepíšu žádné dopisy: „Prosím, přijďte
na Můj program.“ Všichni ti guruové psali hercům, hudebníkům a tak dále - Já nikdy nepíšu. Já dělám reklamu jen sama sebou,
jestli chcete přijít, přijďte. Ani inzeráty jsem nechtěla. Takže si představte, že tento slib nyní nese ovoce, slib z dávné doby, že
získáte poznání. A vy to poznání máte. Nicméně byste s tímto poznáním měli být ztotožněni. Měli byste vědět, že toto poznání
máte a že je můžete předávat dál. Tento svět můžeme proměnit v nádherný svět a naplnit vizi Ádi Šakti. Pro tento účel vás
stvořila. Vynesla vás z lidské úrovně do nadlidské za tímto účelem a vy to musíte vykonat. Jestliže Mě dnes uctíváte jako
Džagadambu, musíte vědět, že samotná Džagadamba není nic jiného než Ádi Šakti. A dokud se nepozvednete do této úrovně
vnitřní božské kázně - někteří lidé stále kouří: „Ó, to je v pořádku, víte, jsme obyčejní lidé, nemůžeme toho nechat,“ dobře, tak
odejděte. Nedělejte si s takovými lidmi starosti. Zůstanou pozadu, zbyteční lidé, kam půjdou? Budou, myslím, viset v předpeklí,
protože ani v pekle už nezbývá dost místa, takže co s nimi bude? Toto vše je vám však k dispozici. Musíte znát jedinou věc - jak
se ovládat, jak ovládat své smysly. Nedokážeme se ovládnout ani v maličkostech. Jestliže nezvládáme své vlastní koně, jak
chcete dosáhnout stavu, kterého máme dosáhnout? Neplýtvejte proto svou energií na tyto malicherné věci. Myslete jen na to, že
musíte meditovat, musíte stoupat a musíte to předat ostatním. Toto je naprosto možné, pokud se máte opravdu rádi. Pokud se
máte rádi, pak musíte pochopit: „Hle, moje tělo, má mysl, vše jsem dostal od Boha. Jaká krása. Je to tak krásné a bude to Bohem
použito pro velký účel.“ Jste tak vytvarováni, takto vytvořeni, nyní však máte svobodnou vůli a s touto svobodnou vůlí musíte



stoupat. S touto svobodnou vůlí musíte pochopit, co se má udělat a jak toho stavu dosáhnout. Je to reakce přírody na dění.
Příroda vždy reaguje na lidské bytosti. Příroda nemá svobodnou vůli - reaguje Bůh. A když přichází reakce Boha, shledáváme, že
se odehrávají všechny tyto věci. Přála bych si, abyste si poslechli Moji nahrávku o Višnumáje, kde je velmi dobře vysvětleno, proč
se dějí všechny ty pohromy a proč v nich lidé umírají. Je to velmi dobrá přednáška, doufám, že si ji všichni poslechnete a budete
ji poslouchat znovu a znovu. Moje přednášky by neměly být jen pro jeden pěkný večer, mělo by to být něco, co byste se měli
snažit pochopit. Vše, co říkám, je pravda, je to absolutní pravda a subtilní záležitost, kterou zatím nikdo z nich neřekl. Protože
máte realizaci, protože jste sahadžajogíni, mohu vám to říct. Nechť vám Bůh žehná.
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Je tak příjemné být tady v Brazílii, zejména v Salvadoru. Před časem jsem byla u jednoho pána z manželovy kanceláře z Brazílie a
jeho žena trpěla strašnou černou magií. A opravdu se z těch potíží vyléčila. Tak mi řekl: "Musíš jet do Brazílie, protože je plná
spousty negativních věcí, speciálně černé magie, takže tam musíš nějak jet." A tak to byla moje velká touha sem jet, a tak jsem
se sem dostala, před několika lety. Také tu byl Duilio a myslím, že věci byly nějak zařízeny, tak nějak sahadž, takže jsem tu přijela.
Problém této země je větší, je to ta černá magie, kterou sem přinesli lidé z Afriky. Tak mne napadlo, že dnes budeme mít
Mahákálí púdžu. Mahákálí je silou levé strany v nás. Takže Ona je vlastně Ádi Šakti. Pouze když vstoupí do levé strany Viráty,
říkáme jí Mahákálí, ale je to síla čistého přání Boha. Pak jako prvního upevňuje Šrí Ganéšu. Pak přechází na pravou stranu jako
Mahásarasvatí. A pak vstupuje do středu, kde je Mahálakšmí. Takto na sebe Ádi Šakti bere tři podoby. Ale Mahákálí je čistá
forma, protože ještě nepřevzala... míním tím, že Ádi Šakti, je síla Mahákálí. Takže první věc, kterou stvořila předtím, než stvořila
tento vesmír nebo cokoli jiného, stvořila Šrí Ganéšu. A nejprve šířila, projevovala nejen svatost, ale také příznivost a čistotu.
Takže než bylo cokoli stvořeno, byly stvořeny tyto duchovní síly, aby chránily stvoření, které mělo následovat. Takže tato síla
Mahákálí byla speciální v nejčistší podobě, aby chránila lidi před negativní stránkou. Když do naší mysli vstoupí jakákoli
myšlenka, jakákoli úvaha, která se objeví v naší mysli, je touto Mahákálí odhozena na levou stranu. "Vyhozena?" "Takže jde na
levou stranu. Do podvědomí." „Aha…“ Víte, jakákoli myšlenka nás napadne. Dnes je tu myšlenka, která právě teď směřuje na
levou stranu, (nesrozumitelné). A tak se přítomnost stává minulostí, přechází do podvědomí. Podvědomí má také mnoho vrstev,
které jsou na levé straně paralelně, ne horizontálně, ale paralelně. Těchto vrstev je tedy sedm a sedmá končí v kolektivním
podvědomí. Takže cokoli, co je mrtvé, v minulosti bylo vyřazeno z evolučního procesu, je vrženo do kolektivního podvědomí.
Když řekněme například životy, které byly vyřazeny z evoluce, mikroskopičtí živočichové, cokoliv, viry, pak také lidské bytosti,
zvířata, všechno, co bylo vyřazeno, jako mamuti a podobně, tato zvířata byla vyřazena z evoluce, jsou [na levé straně]. Takže lidé,
kteří žijí spíše v minulosti, pokud jsou nějakou nehodou nebo nějakou nešťastnou událostí v životě vrženi tímto směrem, chytí
něco z toho kolektivního podvědomí. Takže také v tomto životě, jakékoliv podmíněnosti, které máme, také přecházejí do našeho,
přecházejí do našeho podvědomí. Například člověk sedí sám ve tmě a najednou začne pociťovat strach. Pak je s tím strachem
vržen směrem k levé straně a může chytit něco, co nazýváme jako ´bhúty´, Víte, co nazýváme bhúty. Je to jakýsi mrtvý duch a
pak se z něj stane jiný člověk. Také někdo, kdo je příliš pravostranný, je stále aktivní, myslí příliš na budoucnost, jeho pozornost
se přesouvá do extrému - řekněme na pravou stranu. Pak se náhle, když přijde nějaký šok, strach nebo cokoli jiného, může toto
kyvadlo jakoby přesunout i na druhou stranu. Takže všichni lidé, kteří jsou velmi pravostranní, se mohou dostat do problémů s
posednutím. Sahadžajogín: Z podvědomí? Šrí Mátadží: Z posednutí. Sahadžajogín: Ale z podvědomí? Šrí Mátadží: Podvědomí
také. Také lidé, kteří jsou nesmírně pečliví, nesmírně futurističtí, mohou být také napadeni na pravé straně v kolektivním
nadvědomí. Nadvědomí. Nadvědomí. Je to pravá strana. Futuristické. Nyní musíme pochopit síly Mahákálí. Nyní musíme
pochopit schopnosti Mahákálí. Mahákálí má takové síly, že je Duchem svatým. Takže zaprvé může léčit všechny nemoci, které
pocházejí z virů. Jako například u AIDS, můžete začít od Muládháry, všechny nemoci Muládháry, pak všechny nemoci
Svádišthány, všechny tyto nemoci. Levá Višudhi je samozřejmě kombinací, protože když je člověk příliš pravostranný, aby
vyrovnal své ego, dává si ho sem jako vinu. Může to být kombinace jak pravé, tak levé. Ale všechny ostatní nevyléčitelné nemoci
jsou levostranné. Jako když máte rakovinu. Podívejte se na tohle centrum na levé straně a na pravé straně, vypadají takto. Takže
tohle je levá strana, tohle je pravá strana a uprostřed je střed. Předpokládejme, že když příliš pracujete na pravé straně, energie je
hnána na pravou stranu. Ale najednou se může něco stát, víte, nějaká nehoda, nějaké neštěstí, cokoliv, a ten kousek se může
takhle zlomit, z levé strany. Takže virus může začít proudit i do pravé strany. Když se tento virus dostane do pravé strany, nemáte
spojení s celkem, protože dojde k narušení. Takže tato pravá strana začne pracovat sama o sobě, a tak se vyvine tato rakovina,
kdy se buňka sama stane egem dostane ego a začne se množit, množit. Takže tento virus vám může způsobit jakoukoli nemoc,
kterou lékařská věda nemůže vyléčit, protože lékařská věda se zabývá fyzickou pravou stranou. Mentální stránkou se však
zabývá síla Mahákálí, mentální stránkou. Takto jsme v Sahadža józe dokázali vyléčit mnoho nevyléčitelných nemocí. Tím, že
jsme použili svíčky. Protože světlo, když se ukáže těmto virům nebo bhútům, tak oni zmizí. Takže za pomocí léčby třemi
svíčkami můžete vyléčit jakoukoli z těchto nevyléčitelných nemocí, dokonce i AIDS. Ale když tyto potíže začnou nad čakrou
Višudhi nebo od čakry Višudhi, pak se lidé stávají mentálně postiženými, například se stávají šílenými, dostávají epilepsii nebo to,
čemu říkáte schizofrenie. Co dělají, když používají černou magii? Tomu bychom měli porozumět. V Indii tomu říkáme ´preta vidja´
nebo ´šmašana vidja´ ´Preta vidja´ znamená mrtvý, znalosti mrtvého a ´šmašana vidja´ je znalost hřbitova. Preta vidya? Šrí
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Mátadží: Si, Preta vidya. Preta. Sahadžajogín: Preta také v brazilštině znamená černá. V brazilštině je to černá. Šrí Mátadží: Ale
´preta´ znamená mrtvý. Sahadžajogín: Mrtvý, aha. A druhá je ´šmašana vidja´, což znamená hřbitov. Takže oni to dělají tak, že
když je nějaký zlý génius mrtvý, vědí, že je někdo mrtvý, tak ti lidé tam jdou a snaží se počkat, až všichni odejdou. Víte, že v Indii
se upaluje, ne? V Indii spálí tělo. Sahadžajogín: Ano. A když se mozek otevře, vydává to zvuk, hlavy. Potom lidé odcházejí. Takže
oni (lidé preta vidya) tam stále jsou. A pak si s sebou vezmou lebku toho člověka nebo nějakou část těla, možná nějaké kosti, aby
je Duch, který se tam vznáší, následoval. A pak dají těmto bhútům nějaká jména, kteří je následují, a pak je tak či onak spoutají,
chápete, uvězní je. A pak tyto bhúty používají k tomu, aby někoho nalákali, aby někoho zhypnotizovali. A tito bhúti mohou získat
další bhúty sebou, aby je nalákali ještě víc, pokud tito lidé chtějí, jen proto, že teď byli zajati a jsou to ďábelští géniové. To je to, co
dělají falešní guruové, že na lidi nasazují tyto bhúty, aby je zhypnotizovali. Skrze jejich oči se tito bhúti dostanou dovnitř a ti lidé
jim pak začnou dávat všechny své peníze, veškerý majetek, všechno, dokonce i ženy se vzdají své cudnosti. Kdekoliv.
Sahadžajogín: Kdekoliv, ano, kdekoliv, řeknu. Takto se snaží hypnotizovat. Hypnotizovat. Také mohou tyto bhúty použít k tomu,
aby někoho zabili nebo zmlátili, dostali někoho do potíží a podobně. Takže se také snaží do lidí tak nějak vpravit myšlenky, udělat
z nich násilníky a udělat z nich velmi špatné lidi, špinavé lidi. Ty nepřirozené sexuální vztahy, jako je homosexualita a podobně, to
je také od bhútů. To znamená, že dělají všechno, co je proti, dá se říct, Mahákálí. A tak mohou přinášet nepříznivost, nesvatost,
násilí, všechny druhy problémů. Dejme tomu, že tito bhúti jsou, řekněme, opilci, pak nutí lidi příliš pít. Nebo jsou-li to, řekněme,
podvodníci nebo lidé, kteří vydělávali peníze nesprávnými metodami, mohou také vstoupit do hlav lidí. Třeba tady si myslím, že
politikům vstoupili do hlavy, takže jsou teď jako blázni. A tak už tam není dharma, není tam žádná dharma, žádné maryády, nic a
dělají si, co chtějí. Takže těch sto osm jmen Bohyně nebo tisíc jmen Bohyně jsou většinou pro Mahákálí, na levé straně. Protože
zabila tolik rakšasů. Dobře? Ona také ničí viry a všechny druhy věcí, které působí na lidské bytosti. Také léčí mnoho věcí, jako
jsou podmíněnosti, řekněme například katolické církve, která dala lidským bytostem podmíněnost, že nemohou vzestoupit kvůli
této podmíněnosti katolické církve. Takže i když v někoho věříte, dejme tomu, že existuje sahadžajogín a vy věříte, že tento
sahadžajogín je Bůh, pak také můžete být napadeni. Pokud věříte v nějakého sahadžajogína, že je to Bůh, pak mohou být
napadeni. Protože oni - pokud věříte v někoho, kdo nemá autoritu, je to nepovolená ´šraddha´ (víra), pak se dostanete do potíží.
Takže v Sahadža józe by nikdo neměl považovat někoho za gurua, protože vám dal realizaci nebo něco podobného, není to váš
guru. A nejlepší způsob, jak se toho zbavit, je prostřednictvím Matky Země, protože ona nasává, postupuje po levé straně. Matka
Země nasává vaše problémy. Takže když jen položíte levou ruku směrem ke světlu a pravou ruku na Matku Zemi, uvidíte, jak ze
světla negativita utíká a jde do Matky Země. Používají to samé jako citróny, víte, do citrónu dají bhúty, a ten citrón někomu dají, a
ten se pak stane posednutým. My odtraňujeme citron, který bhúty nasává, a pak dáme citrón do vody. Pak další věc, to je světlo,
víte. Dejme tomu, že použijete světlo, aniž bych tam byla - Moje fotografie tam není, pak začnou být bhúti více rozrušeni světlem.
A to přitahuje další bhúty, aby se ochránili. Ale v přítomnosti Mé fotografie, tato fotografie vyzařuje vibrace, které ty bhúty donutí
utéct. Protože i světlo, toto světlo, se před Mou fotografií probouzí. Takový je tedy kontrast, v němž můžeme dosáhnout
výsledků, abychom se zbavili problémů. Ale navrhovala bych, aby sahadžajogíni tyto lidi přímo neléčili. Mohou je posadit před
Mou fotografii a použít léčbu třemi svíčkami, ale nedotýkat se jich. Než něco začnou, měli by si také udělat bandhan. Kdykoli si
tedy děláte bandhan, udělejte si bandhan k Mahákálí, protože Ona vás chrání. Po nějaké době, když dosáhnete určitého stupně
vzestupu, bhúti utečou, když vás uvidí, utečou. Nebo se před vámi začnou třást. A požádejte takového člověka, aby položil ruce
ke světlu s Mou fotografií. Světlo bude stoupat nahoru a dolů a vyjdou z něj černé saze. Takže levá strana se nazývá Tamo guna,
pravá strana Radžo guna a střed Satva guna. Tamo guna tedy znamená levostrannou osobnost. Je to ten, kdo vždycky utíká do
nějaké temnoty a je tajnůstkářský a lstivý. A vy nevíte, jak... co má za lubem. A když se na něj podíváte, vypadá velmi skromně a
nikdy vám neodpoví, ale některé věci dělá za vašimi zády. Nemůžete odhalit jeho lumpárny, dokud vám neublíží. A pravostranný
člověk je naopak nesmírně agresivní a tak trochu se snaží předvádět. Satva guna je však v rovnováze. Na základě svých vibrací
však můžete poznat, jaké jsou problémy daného člověka. Například včera večer Mne pálila celá Svádišthána. Dokonce i děti se
projeví tím, že si strčí palec do úst. Takže to je to, co je levá Svádišthána, a pro levou Svádišthánu je mantra Mahákálí. A další
velmi důležitá mantra pro levou Svádišthanu je: "Matko, Ty jsi čisté vědění". Ale pro křesťany je dokonce lepší říkat: "Matko, ty jsi
Duch svatý", jak to řekl Kristus. Je opravdu snadné se těchto věcí zbavit, když se prostě rozhodnete, že ´s tím nemám nic
společného´. Tihle bhútové jsou tak hloupí! Kdyby někdo přišel ke Mně domů, sundal si kabát, oblékl si nějakou jinou šálu, a když
odejde, tak ho bhúti nepoznají. Tak to je. Jsou tak hloupí. Sahadžajogín: "Bhúti, kteří jsou v šátku." Šrí Mátadží: "Ne, ne, ne. Někdo
přijde, aby se se Mnou setkal." A já bhúta odstraním, víte, on někam odejde. Bhúti přicházejí také dovnitř domu. Pak přimějete
člověka, aby si oblékl něco jiného. Takže ten člověk se převlékne. Oni se pak nemohou dostat ven. Jsou tak hloupí. Jen sem
přijďte, protože je tu ´kana´ (jídlo). Oba dva. Toto je tedy velké dílo Mahákálí, a já jsem vám již řekla, jak to vypracovává. Dnes Ji
budeme uctívat, jsem si jistá, že se zde stane velmi mocnou a postará se o to, aby všechna tato černá magie skončila. Tyto síly



Mahákálí začnete vnímat, když se začne projevovat. Vaši politici se zlepší, všechno se zlepší, protože pod vlivem těchto
špatných sil, jak víte, dělají tyto věci. Také všechny tyto špatné věci, jako je násilí a všechny druhy špatných věcí, které lidé dělají,
jsou pouze pod vlivem negativity. I když vědí, že je to špatné, že by se to nemělo dělat, dělají to nutkavě, kompulzivně. Teď přišla
nová nemoc, kdy lidé mají nutkavé návyky, jako je neustálé mytí rukou, nebo chci říct, že všechny tyto nutkavé návyky se dělají
tak, že si někdo čistí zuby třistakrát, někdo si myje ruce, někdo je na všechno velmi puntičkářský, pořád uklízí, čistí. Některé ženy
jsou takové, víte, že když jim něco upadne, musí běžet, uklízet a nemají čas si na pět minut sednout. Nemohou si pomoci,
nemohou si pomoci. Nakonec se dostanou ze společnosti, protože jsou absolutně k ničemu. Pokusila jsem se vám tedy popsat
různé věci, kterými se může projevit nepřítomnost Mahákálí. Projev Mahákálí je tak důležitý pro zemi, kde je tolik negativních
jevů. A doufám, že až příště přijedu, bude to velmi zredukováno (nesrozumitelné). Budeme mít mnohem čistší místo. Nyní už
také vy, lidé, víte, jak vyléčit levou Svádišthánu. Vždy si levou Svádišthánu zkontrolujte a snažte se ji vyléčit. Kéž vám Bůh žehná.
Mohou přijít nějaké děti k omývání? Ano, Šrí Mátadží. Ganéša je pro Mahákálí velice důležitý.
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Myslím, že všichni rozumí rusky.

Výborně. Dívali púdža. Slyšíte všichni? Zeptej se, jestli slyší. Řekni to znovu, znovu to přelož. Neslyšeli to. Řekni znovu: "Dnes
oslavujeme..." Dobře. Jen zjistěte, jestli vás slyší. Myslím, že byste se všichni měli pokusit naučit anglicky, což je velmi
jednoduchý jazyk, to by bylo lepší. Posaď se, sedni si tady.

Ano. Sedni si čelem ke mně, čelem ke mně, čelem směrem ke mně. Haló, když si sedneš čelem ke mně, bude to lepší. Ne, to je v
pořádku. Pojď, to je v pořádku. Čelem ke mně, ne k nim. Čelem ke mně. Jen se otoč. Ano, tady jsou místa. Chci jen říct, že všichni
se můžete naučit anglicky, z mých pásek to není složité.

Z mých kazet. Můžou se zkusit naučit tento jazyk z mých kazet. Když si sedneš směrem ke mně, budeš... Jen se otoč ke mně,
bude to lepší. Úplně se na mne otoč, neseď z boku. Ano, to je lepší. Můžeš to říct? Samozřejmě, jazyk lásky je univerzální,
neexistuje pro něj žádné písmo a žádná slova. A žádná slova. Šrí Mátadží, omlouvám se, jsem tak... Unavená. Ne unavená.

Plná emocí. Přeplněná emocemi. Nedokážu zachytit Vaše slova. V hlavě se mi míchají všechny jazyky. Můžu požádat někoho,
aby překládal? Mám pocit, že nedokážu zachytit slova. Ne, budeš v pořádku, no tak. Nevím, jak to vyjádřit, jsem také naplněna
spoustou emocí. Máme tu tak nádherné setkání lidí z celého světa. Všichni jsme spojeni tak čistou láskou.

A Rusové také šťastně přijeli. Museli si projít jistým tapasja (pokáním). Význam Dívali se rozkládá do nějakých pěti dní. Šrí
Mátadží, je tady Světlana z Leningradu. Je tady? Světlano, pojď sem. Jsi v pořádku? Nedělej si starosti. A nějak jsou všechny
pohromadě, všech těchto pět dní je pohromadě. Mají různé aspekty, ale v každém aspektu je jeden společný bod a to, že hlavní
roli hraje Bohyně.

První den je uctíváním hospodyně, kdy musíte koupit nějaké náčiní do kuchyně nebo pro potřeby manželky nebo to může být
dárek pro manželku. Říká se, že ženy musí být respektovány, ale musí být respektu hodny. Pokud nejsou hodny respektu, jak
mohou být respektovány? Nyní vás musím všechny varovat, abyste se měli na pozoru před západním vlivem. V západním vlivu
se peníze staly vším. Matko, omlouvám se, ale on to nepřeložil do rumunštiny. Co? On to nepřeložil do rumunštiny. Co říkáš? On
to nepřeložil do rumunštiny.

Překládám jen já. Omlouvám se. Omlouvám se. Protože na Západě se peníze staly vším. Morálka, charakter, celý hodnotový
systém skončil, takže my jako sahadžajogíni to musíme zastavit. Hotovo? Přeložil to. Nech ho překládat první a pak ty. To je pro
mne jednodušší. První věc, kterou musíme pochopit je, že společnost je zcela závislá na Gruha Lakšmí, což znamená, že
hospodyně musí být žena velkého charakteru, váženosti a důstojnosti.

Společnost je její zodpovědností. Je zodpovědná za vytváření míru, porozumění a pochopení, co je to láska. Myslím, že její
zodpovědnost je mnohem obtížnější, jemnější, než zodpovědnost mužů. Ona je šakti (silou) rodiny, takže by se neměla pokoušet
chovat způsobem, který není důstojný nebo vyzrálý. Řekněme například, že každá žena chce být matkou, ale v západních zemích
mnoho žen nechce. Zejména v Americe, protože si myslí, že si díky tomu zničí tělo nebo možná že jejich manželé k nim nebudou
přitahováni. Takže po celý čas je tu bláznivý závod mezi manželem a manželkou. Manžel běhá za ženami a ženy zase běhají za
muži nebo své muže ovládají. V tomto bláznivém závodě jsou opomíjeny děti, domácnost je opomíjena a stále mezi těmito
dvěma dochází k hádkám. Takže ženy by neměly být tak podlézavé, co se týče tohoto druhu bláznivého závodu.

Měly by si udržovat svoji důstojnost, měly by si udržovat svůj charakter, měly by se starat o své děti, ne se trápit kvůli manželovi.
Nyní, nejhorší věcí, která je velice přijímána, je rozvod. A tak se obávají, že se s nimi muži rozvedou a že je nechají na holičkách.
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Ale na Západě je vždycky opatření, když si manžel vezme jinou ženu, děti a matka dostávají dostatek peněz, aby o ně bylo
postaráno. Za těchto okolností by se ženy měly pokusit opravit své muže a bojovat za to, ale když se nevzpamatují, měly by být
naprosto odpoutané. Když chce jít manžel do pekla, nechte ho jít. Proč chcete udělat to stejné? Konec konců máte svoji dharmu,
máte svůj vlastní život a měly byste si dělat starosti jen o sebe a jestliže vám nerozumí, zapomeňte na to. Takového
nezodpovědného a hloupého chlapa by člověk měl jen litovat, ale člověk by neměl jít ve stopách manžela, protože vy máte
mnohem větší zodpovědnost. Člověk by se neměl pokoušet vypadat mladší a jen celý čas dělat svůj život bídným tím, že se
snažíte, aby k vám byl manžel připoutaný, protože tím ztratíte své síly, svoji šakti.

Pokud je ale váš manžel charakterním mužem, pak ho musíte respektovat a podporovat všemi způsoby. A tolerovat ho, jak je to
jen možné. Včera jsem viděla, že si mnoho žen ostříhalo vlasy. Prosím nenahrávejte podnikatelům, vědí, jak vás oklamat. Viděla
jsem, že se děly hrozné věci, protože se podnikatelé pokoušeli nalákat pomocí reklam. Nedávno v Paříži řekli, že by měli mít
patnácticentimetrové sukně a nyní nikde neseženete dlouhou sukni. Představte si, ve všech těchto chladných zemích tolik jich
má křečové žíly. Začali módní styly pro vlasy, tělo, tváře, začali všechny druhy nesmyslů, ale sahadžajogíni, sahadžajogínky by
měli chápat, o co jim jde. Vůbec byste do jejich pastí neměly padat. Takže jste bohyněmi rodiny, máte šakti a musíte být velmi
opatrné.

Navíc jste sahadžajogínkami, takže byste neměly dovolit, aby se kdokoliv dotýkal vaší Sahasráry. A vaše síla přichází z vaší
cudnosti. Tisíce žen v Indii spáchaly sebevraždu, protože nechtěly, aby se nějaký muž dotkl jejich těla. Nyní jste v sahadža
kultuře a v sahadža kultuře se musíme chovat velmi důstojným, vyzrálým způsobem. Když jste malými děvčátky, tak jste také
bohyněmi, v té době jste nevinné. Pak se vdáte. Je to velká věc, že jste vdanou ženou, velmi příznivá. Po svatbě pak máte děti. To
je pro vás dokonce ještě větší čest, protože jste matkami. Nejsme herečkami, jsme matkami a měly byste být hrdé na to, že jste
matkou a měly byste být hrdé na své děti.

Pak se stanete babičkami. Myslím, že je to ohromný úspěch a měly byste se cítit velmi hrdé na svůj věk, že jste babičkou.
Jestliže se budete neustále potýkat s tím, abyste vypadaly mladě, budete vypadat velmi staře. Podívejte, vaší Matce je
sedmdesát let a říkají, že na svůj věk nevypadám. Nikdy jsem se nestarala o to, jak vypadám. Nemám čas, mám tolik dětí.
Nemám čas, mám tolik dětí. A jsem také na svůj věk velmi hrdá. S věkem rostete, vyzráváte, jste moudřejší, pak máte všechny
přednosti své osobnosti. Pokud si opravdu vážíte svého věku, lidé k vám budou chodit pro radu, pomoc a pak můžete šířit
Sahadža jógu.

Existuje tolik komplikací s těmito podnikateli, ten způsob, jakým se pokoušejí zneužívat ženy. Na Dívali o tom nechci mluvit, tak
se vám pokusím říct o Lakšmí, o symbolu Lakšmí. Šrí Lakšmí je symbol úplného ženství. Přináší hojnost, prosperitu, příznivost.
Přináší porozumění, štědrost, mír a radost. Je dárkyní všech požehnání. Symbolem Lakšmí je, že stojí na lotosu růžové barvy.
Růžová barva je vřelost mateřství. V Indii je dokonce i malá dívenka nazývána matkou. Takže v nejrůznějších aspektech Lakšmí
je tento symbol: zaprvé je velmi vřelou osobou, v jedné ruce má lotos, který má také růžovou barvu, což svědčí o Její vřelosti.

Dokonce i podivný typ můry s nejrůznějšími ostny na svém těle vstupuje do lotosu a nachází tam místo, kde může odpočívat. Zve
všechny hosty do svého domu a dává jim nejlepší postel a nejlepší jídlo. Normálně muž přivádí hosta a žena ho přijme a stará se
o něj. Takže to nasvědčuje tomu, že se musíme starat o jakýkoliv typ hosta, který přijde do našeho domu a měly bychom se
naprosto oddat péči o hosta, který přišel zvenku. Ona stojí na lotosu a také má na sobě růžové sárí. To znamená, že musíte mít
rovnováhu, abyste stály na něčem takovém, jako je lotos, protože je obklopena vodou a okolo je mnoho živočichů; lidí podobných
zvířatům, kteří se Ji snaží zlákat, takže musí mít naprostou rovnováhu. Také má ve dvou rukou lotos, další rukou dává a jinou
žehná. Tato znamená, že musí být štědrá, vždy musí dávat druhým, ne sobě. Neměla by utratit všechny peníze pro sebe a nic
dětem nebo hostům nebo ostatním. Takže Lakšmí musí dávat, musí být štědrá.

Viděla jsem, že lidé v Sahadža józe mohou být štědří, když však nejsou štědré jejich ženy, pak velmi trpí. Ale když je štědrá žena,
je odměněna, celá rodina je stokrát odměněna. Štědrost je, jako když otevřete jedny dveře, skrz které všechno přichází dovnitř a
otevřete druhé dveře pro dávání a je tam tedy velmi dobré proudění. Já si svoji štědrost užívám maximálně, je-li to štědrost a vy
všichni byste se měli štědrostí těšit. Štědrost je tak uspokojující, tak uspokojující, že je neuvěřitelné, jak Božská síla pomáhá
člověku, který je štědrý. Dám vám příklad. Měla jsem přítelkyni, která řekla, že by chtěla sárí ze zahraničí, sárí z dovozu. Měla



jsem dvě taková a řekla jsem jiné ženě, která byla velmi lakomá, že bych přítelkyni chtěla dát tato dvě sárí. Ona řekla: "Zbyla ti teď
pouze tato dvě, proč jí chceš tato sárí dát?" Byla lakomá.

Povídaly jsme si v kuchyni, někdo zazvonil a já jsem otevřela dveře. Nějaký člověk přinesl dvě sárí z Afriky, protože jedna žena,
která odjela do Afriky mi je poslala. Zeptala jsem se ho: "Proč mi poslala sárí?" Odpověděl: "Protože vy jste jí dala sárí, když
odjížděla, tak vám poslala tato." A když jsem ta sárí rozbalila, byla to přesně ta samá, která jsem měla u sebe. Tak jsem obě sárí
vzala a ukázala jí: "Podívej, toto je příklad." Takto to je, vždycky. Vše se k vám vrátí, pokud jste ke druhým laskaví nebo když jste k
nim štědří. Později to poznáte sami a mnoho z vás to již zjistilo, že peníze k vám prostě plynou. Nemůžete pochopit, odkud k vám
ty peníze přicházejí.

Prostě to tak pracuje, že dostanete peníze, kdykoliv chcete. Neměli byste si ohledně peněz dělat starosti. Prostě na ně
zapomeňte a ony k vám přijdou. Lidé, kteří úzkostlivě počítají peníze - - stále, každé ráno, nejsou nikdy spokojeni a také nemají
žádná požehnání. Pokud ale necháte starost o peníze na Bohu, všechno se vypracuje. Takže chápeme, že je to vše v rukou Boha
Všemocného. Po příchodu do Sahadža jógy byste si s ničím neměli dělat starosti, nechte to v rukou Božích a všechno se vyřeší.
Vůbec není potřeba stále říkat lidem: "Och, tak moc se obávám, nemám žádné peníze, nemám žádné peníze." To ukazuje, že
ještě nejste sahadžajogíni. Takže jestli máte zdokonalit své sousedy nebo přátele nebo svoji zemi, musíte být nejprve velmi
vyspělými sahadžajogínkami.

Takže Lakšmí je ve vás již probuzena. Sídlí ve vaší Nábhí čakře. Takže proč byste si s probuzenou Lakšmí měli dělat starosti o
peníze? Takže, tato Její poslední symbolická ruka říká: "O ty, kteří jsou pod vaší ochranou, se musíte starat." To znamená, že
musíte požehnat všechny, kteří s vámi přijdou do kontaktu a musíte mít starost o všechny lidi, kteří jsou pod vaším vedením.
Takže symbol Lakšmí není jen pro ženy, ale více pro muže. Muž, který je v práci, musí respektovat svoji ženu a jeho žena musí být
respektu hodna. Pokud není, pak do rodiny nepřijde příznivost. Takže všechna ta požehnání Lakšmí dostanete, když je vaše
hospodyně dobrý člověk. Symbol Lakšmí vyjadřuje druh osobnosti, který se očekává od ženy či muže, kteří jsou požehnáni
penězi.

Takže to jsem vám řekla o prvním dni, o druhém dni, ale nejdůležitější je, že na Dívali musíme uctívat Lakšmí. Takže dnes, když
uctíváme Lakšmí, musí také muži vědět, že musí mít v životě naprostou rovnováhu, že musí být štědří a starat se o lidi, kteří jsou
pod jejich vedením. Takže, jak jsem řekla, existuje mnoho aspektů, ale jeden z nich, velmi důležitý, je ten, že podle tradice Šrí
Ráma před deseti dny zabil Rávanu a byl korunován… dnes. Dnešní den byl korunován. Takže Jeho žena Síta byla také
ustanovena královnou a v Jejich životě je vidět, jak Mu byla stále naprosto oddána. Takže v sahadža kultuře musíme být
speciálními lidmi. Nemůžeme být jako ostatní lidé, kteří se jen honí za penězi a dělají všechno jen proto, aby se zničili. Takže v
sahadža kultuře musíme meditovat, získat uvnitř sebe spokojenost a také musíme být jako děti Lakšmí, děti Lakšmí. Takže jsou
tu dvě věci, kterým musíme porozumět : Lakšmí vyplňuje všechny naše finanční potřeby a k tomu nám dává veškerou rovnováhu,
všechnu radost, všechno požehnání v rodině. Nyní je problém, že pokud nemeditujeme, dokud nedosáhneme stavu spokojenosti,
nemůžeme vidět práci této božské síly.

Pokud by všichni lidé z východních zemí uctívali Lakšmí, nebo řekněme, uctívali svoji vlastní Kundaliní, pak by všechny peněžní
problémy byly vyřešeny. A taková změna by přišla do zemí, které se dnes zdají být chudší než zbytek Evropy. Byly by značně
bohaté díky požehnání Šrí Lakšmí. Nyní vás vezmu do velmi jemné stránky života a tato jemná stránka je ta, že s požehnáním Šrí
Lakšmí nebo Mahálakšmí jste nyní získali svoji seberealizaci. Mahálakšmí princip vám dal tento vzestup a Mahálakšmí princip
vás pozvedne mnohem výš nad váš všední život do sféry seberealizace. Takže díky Jejímu požehnání budete sami jako lotosy.
Nyní se stáváte dalším aspektem Dívali, což znamená ´řady světel´. Korunovace Šrí Rámy nebo jakýkoliv jiný aspekt Šrí Lakšmí
se nyní stává vaší vlastní korunovací. To znamená, že nyní jste vstoupili do království Božího a jakmile tam jednou jste, pak jste
automaticky jakožto občané Božího království požehnáni. A jakmile se stanete lotosy, začnete šířit svoji vůni okolo.

Nenecháváte si tuto radost pro sebe, ale začnete být štědří a jdete ven, abyste to dali druhým. Štědrost na jiné úrovni, na nižší
úrovni, je přeměněna na tuto univerzální lásku. Cokoliv získáte, jakoukoliv radost, uspokojení, vibrace, vědění, všechno to chcete
dát ostatním. Chcete to šířit, protože nyní jste získali skutečnost a nechcete si ji nechat sami pro sebe, myslíte na to, že je velmi
důležité, aby každý na světě věděl o skutečnosti. Je příznačné, že jste sem dali ta světla, protože nyní jste světla vy. Dnes je



nejtemnější noc. Dnes je nejtemnější noc. Stejným způsobem jsou toto nejtemnější dny. Nejtemnější dny. Nejtemnější.

Toto je Kali juga a toto je ´ghor´ Kali juga, což znamená nejhorší čas, kdy se stávají ty nejhorší věci, lidské bytosti jdou na tu
nejhorší úroveň. A v této době před ně musíme dát Sahadža jógu. Víte, co je to za tvrdou zkoušku, kterou člověk musí projít, aby
rozlomil tvrdou skořápku lidského mozku. Ale pracuje to, už to cvaklo. Pracuje to. Už to cvaklo. Stalo se to. Nyní musíte rozsvítit
mnoho světel. Říkáme tomu ´dípawali´. Dívali je ´dípawali´, což znamená ´řady světel´.

A oslavou tohoto Dívali s vámi všemi si jsem jistá, že budeme mít takovou pochodeň světla, která obejde kolem celého světa.
Jen si pamatujte, nejste malou kapkou, nyní jste se stali oceánem a musíte se rozšířit. Nyní sedíte na svých trůnech a přijímáte
své síly. Uvnitř máte všechny síly, musíte je jen projevit. Musíte se jen vnímat, porozumět si, co je vaší zodpovědností. Žádali jste
o světlo, nyní jste světlo dostali. Stali jste se světlem, nyní dejte světlo ostatním. Takže dosáhněte stavu, kdy je světlo na vaší
hlavě, na vaší Sahasráře a ve vašem srdci. Nejste obyčejnými lidmi. Takto nikdy nepřemýšlejte.

Ve skutečnosti do Sahadža jógy přijdou pouze takzvaní ´obyčejní´ lidé. Kristus řekl: "Pokorní v srdci zdědí zemi." Jste pokorní v
srdci a vždy si myslíte, že jste obyčejnými lidmi, protože jste pokorní. Ale nyní se projevuje výjimečnost, tak ji přijměte a tato
výjimečnost je, že máte všechny síly a jste naprosto pokornými lidmi. Oslavování Dívali by mělo být takové, že přineseme světlo
do celého světa a osvítíme tolik lidí, kolik jen můžeme. Žádné naše osobní věci, žádné naše problémy nejsou důležité. Takto to je,
musíme pochopit, že jsme získali jistou pozici, kterou nemá nikdo na tomto světě. Takže jakmile to pochopíte, vaše sebeúcta se
zvýší a vy sami uvidíte, co máte dělat. Takže každý by se měl dnes rozhodnout a slavnostně slíbit, že budeme dělat vše, abychom
šířili Sahadža jógu s pokorou. Takže nyní budeme mít púdžu a v této púdže byste si všichni měli slíbit, že vytvoříte "dípawali" v
každé domácnosti, v každé zemi, v celém světě.

Nechť vám Bůh žehná.
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Dnes jsme se tu všichni sešli na vrcholu této krásné hory, abychom oslavili vzkříšení Krista.

Pro sahadža jogíny je velice důležité, aby pochopili velkou událost Jeho vzkříšení, kterým ukázal, že Duch neumírá. On jím byl -
On byl Ómkarou, On byl Slovem a On byl Duchem, a proto mohl chodit po vodě. Také jsme teď natočili film, kde ukazujeme, že
múládhára, která znázorňuje atom uhlíku, má jasné tvary - když se na ni podíváte zprava doleva, uvidíte tam svastiku a při
pohledu zleva doprava uvidíte Ómkaru. Když se ale podíváte zdola nahoru, uvidíte tam alfu a omegu. To bezpochyby dokazuje to,
co řekl Kristus: "Já jsem alfou a omegou." Což jasně ukazuje, že byl inkarnací Šrí Ganéši. Takže máme pro sebe vědecký důkaz a
můžeme proto říct lidem, že je to pravda! Nevím, jestli byla alfa a omega za dob Krista známa matematikům. Jemu ale určitě,
když řekl: "Já jsem alfou a omegou." On byl velice pozoruhodnou a velice důležitou inkarnací pro náš vzestup.

Kdyby se nevzkřísil, nemohli bychom vůbec dosáhnout svého vzestupu. Takže je to velký přínos. Vzkříšení Krista je teď jasně
vidět ve vašem životě. Jací jste byli předtím a jací jste dnes? Je to taková změna! Takový rozdíl! Taková transformace! Je to
Jeho vlastní oběť na kříži a Jeho vlastní nádherné vzkříšení, co pro nás všechny vytvořilo cestu k tomuto novému přeměněnému
stavu. Tento stav je však něco jiného pro lidské bytosti a něco jiného pro Krista. Kristus sám byl Svatostí, byl Čistotou.

Takže můžeme říct, že Jeho zmrtvýchvstání bylo jen tělesnou událostí. Protože On nepotřeboval proměnu. On nemusel projít
žádným procesem očisty. Ale co se stalo v Jeho případě, bylo to, že byl vzkříšen ze smrti. Což symbolizuje, že život lidských
bytostí bez duchovnosti je jako smrt. Protože dělají všechno bez pochopení úplnosti, skutečnosti, absolutní Pravdy. Vše, co
dělají, je nakonec přivádí k jejich destrukci. I náboženství, která byla ustanovena těmito velkými inkarnacemi, jsou úplně v
úpadku. Nenajdete ani stopu duchovního života mezi těmi, kteří o sobě prohlašují, že mohou zastupovat tyto inkarnace. Když se
na to podíváte subtilním způsobem, je to také velmi bolestné, že ve jménu těchto velkých inkarnací, ten druh práce, kterou lidé
dělají, ty aktivity, do kterých se pouštějí - to je něco nemožného!

Protože oni vůbec nemají strach z Boha. Ve jménu Boha dělají všechny ty strašné věci - po celém světě. Samozřejmě, můžete
říct, že tady byla katolická církev odhalena. Všude lidé vidí, že se všechny tyto špatnosti odhalují. Ale oni tyto špatnosti udělali
pod rouškou Boha, pod rouškou duchovnosti a krásy. Protože to je ten nejlepší způsob, jak je mohou schovat! Veškerou tu
surovost, všechno to násilí, všechnu ošklivost - kam až to dopracovali. A došlo to tak daleko, že mezi těmito lidmi nenajdete ani
nejmenší stopu náboženského života. Jako kdyby to převzali všichni zloději, všichni darebáci a podvodníci světa. To všechno se
děje jen proto, že to, co bylo napsáno ve všech písmech světa - že musíte hledat své pravé Já - to se nikdy neprovedlo.

´Musíte poznat své pravé Já´ - to se nikdy nestalo. Kolikrát řekl Kristus: "Poznej sebe sama." Také řekl, že se musíte znovu zrodit.
Tak si hned dali osvědčení ´já jsem podruhé narozený´ a začali využívat všech výhod takového osvědčení. Oni si ale vůbec
neuvědomují, jaké dobrodiní jim vzkříšení Krista přineslo! Nanejvýš mohli vydělat nějaké peníze, nanejvýš mohli mít nějakou
povrchní moc, neprovedli ale žádnou vnitřní přeměnu, když to vidíte instinktivně. Člověk je musí litovat kvůli stavu jejich
duševního zdraví - jakou cestu si zvolili ´podle´ Kristova života nebo života některé jiné inkarnace, která měla tak vznešený
hodnotový systém - a oni dělají tak nízké a ubohé věci. Vy jste se teď v Sahadža józe přeměnili. Řekla bych - vaše Kundaliní
udělala tu práci. Přesto je ale rozdíl mezi vámi a Kristem v tom, že vy pocházíte z prostředí, ze stylu života, ze způsobu myšlení,
který byl jen pro vaše zničení.

Podíváte-li se zpátky, uvidíte, že to bylo zničující. Když z toho teď tedy vycházíte, ještě stále vás tyto věci straší. Ještě stále na
vás mají vliv. Přestože stoupáte výš a výš, zjišťujete, že vás to náhle znovu táhne dolů do nějaké podivné situace, k něčemu
ponižujícímu. Samozřejmě, někdy jste sami sebou šokováni. Někdy to vše dokonce přijímáte! A tak je pro sahadža jogína velice
důležité, aby byl po realizaci velmi introspektivní. Místo toho, aby se díval, co je špatného v ostatních, měl by se podívat, co je
špatného v něm samotném. Je velmi důležité, abyste věděli, jak daleko jste došli na cestě ke své duchovnosti. Protože Kristus
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tohle nepotřeboval.

On ani nemusel dělat introspekci. Byl něčím, co bylo daleko nade vší zkažeností. A pro něj to byla jen tělesná přeměna v tom
smyslu, že ´zemřel´ a potom se zase vzkřísil. Ale pro nás je to něco úplně jiného! My jsme teď sahadža jogíny, ale byli jsme
obyčejnými lidskými bytostmi. Neměli jsme uvnitř sebe žádné Světlo. Teď to Světlo do nás přichází a my jej vidíme. Čím se ale
stáváme? My se musíme stát Světlem samotným. Kristus byl Světlem, nemusel se jím stát.

Ale my se musíme Světlem stát. Musíte ho teď střežit, musíte si dávat pozor, aby ho nic nerušilo, aby se nezmenšovalo nebo
dokonce úplně nevyhaslo. Když s sebou tedy nesete toto Světlo, musíte zaprvé vědět, že když Světlo vidíte, tak to není správné.
Znamená to, že Světlem nejste. Vy se Světlem musíte stát. Když jste Světlem, můžete v jeho záři snadno vidět, jak pracuje vaše
mysl, jaké vám dává myšlenky, co ovlivňuje vaši mysl, když stoupáte. Jsou to nějaké obavy? Nebo pocit zodpovědnosti? Nebo to
pochází ze zlozvyků, které jste měli dřív, že je tu nějaká překážka, nějaký blok ve vašem růstu k duchovní osobnosti? Takže se
stále musíte hlídat a sledovat, jak postupujete.

Je to tak krásná cesta, nádherná cesta! Včera jsem byla velmi šťastná, když jsem slyšela píseň Rusů, kde popisovali cestu - cestu
Kundaliní. Je to pravda, bezpochyby, že jste realizované duše! Předtím jste nebyli, ale teď jste realizované duše. Jste ve
vyvinutějším stavu. Co vám teď ale škodí, je představa, že: ´My jsme absolutně v pořádku a nic nám nemůže ublížit, nic nás
nemůže shodit dolů.´ Jestli si vyvinete tak egoistickou představu, tak vám to vůbec nepomůže. To, co musíte dělat, je stále
provádět introspekci. Kvůli tomu je meditace - abyste sami viděli, jak silně se držíte svého duchovního vzestupu. Nikdo jiný to
nemůže udělat. Je to vaše individuální práce.

Samozřejmě, když přijdete do kolektivu, okamžitě poznají, jaké čakry máte napadené - bezpochyby. Nemusí vám to říkat, nemusí
na to poukazovat, ale budou to s jistotou vědět, že ta a ta čakra je napadená a tento člověk má takový problém. Ale oni sami
nebudou vědět, kde jsou napadení, jaké jsou jejich problémy. Takže když vám někdo řekne: "Myslím, že máš napadenou tuhle
čakru," nikdy byste se kvůli tomu neměli cítit špatně. Protože když tu čakru tak necháváte, ničíte si svůj vlastní život! Takže
musíte vědět, že když vám někdo řekne: "Myslím, že máš něco s touhle čakrou," měli byste tomu člověku poděkovat: "Díky Bohu,
že jsi mi to řekl." Jako zrcadlo. Když se vidíte v zrcadle, že na vašem obličeji není něco v pořádku, můžete to okamžitě napravit.
Stejně tak, když vás někdo na to upozorní, měli byste být dost dospělí na to, abyste věděli: ´Je to pro mě velké požehnání, že mi
to někdo řekl.´ Jako nedávno tu byl jakýsi spor mezi dvěma lídry. Vždycky, když jsou někde dva lídři, je tam nějaký spor.

Neměl by být! Tak jako mezi sebou nebojují dvě oči, dvě ruce nebo dvě nohy. Ale když jsou někde dva lídři, tak je tam vždy nějaký
problém. Musíte proto mít jen jednoho lídra. Jinak jsou velké problémy. A tak se mezi sebou přeli - dva lídři - a přišli ke mně.
Okamžitě jsem viděla, že jeden z nich je úplně napadený. Řekla jsem mu: "Dej ke mně ruce." Jakmile ke mně vztáhl ruce,
okamžitě ucuknul. - "Co se stalo?"

Řekl: "Matko, cítím horko." Já na to: "To je ono. Víš, co s tebou není v pořádku?" Řekl: Mám velmi prudkou povahu, já vím, jsem
velmi egoistický, neměl jsem se chovat takto." Ale vlastně by se mohl cítit velmi špatně, protože jsem mu to řekla! Ale on se tak
necítil, protože je sahadža jogínem a ví, co je pro něj prospěšné, co je pro něj dobré. Vůbec se necítil špatně, naopak, byl mi tak
vděčný: "Matko, díky Tobě jsem byl odhalen, jinak bych to v sobě pořád skrýval." Nuže, naším problémem je, že jsme uvnitř sebe
dosáhli velkého vývoje a upevnili jsme se, ustrnuli jsme. Také máme velikou kolektivní sílu - vidím ji v každé zemi. Tolika lidem
můžeme dát realizaci a můžeme v našem životě upevnit všechny velké pravdy (ctnosti).

Můžeme to udělat! Stále bychom se měli snažit je upevňovat. Je tu ale jeden bod, ve kterém byste si neměli být příliš jistí - že jste
už úplně dosáhli Poslední Pravdy. V tom musíte být velmi opatrní! Viděla jsem lidi, kteří v Sahadža józe vystoupí velmi vysoko,
velmi vysoko a najednou klesnou strašně hluboko. Z toho jsem moc smutná, velmi smutná. Důvodem je, že nemají žádnou víru -
víru v sebe a víru v sahadž. Tato víra schází. Musíte mít víru v sebe a víru v sahadž. Sahadž znamená, že je tu božská síla.

A tato Všepronikající božská síla se o nás stará. Je cítit i nyní, cítili jste ji, není to jen, že to říkám. Vy jste ji sami poznali. Ale
přesto, že to víte, jste ještě v sobě tuto víru neupevnili. To je ta víra, o které mluvil Kristus. To je víra s osvícenou myslí - ne slepá.
Se slepou vírou můžete dělat chyby, zatímco s osvícenou, když máte víru, stanete se extrémně mocnými. Velmi mocnými.



Nemůžete mít žádné problémy, jestliže je vaše víra osvícená. Tak tedy v Sahadža józe uvidíte mnoho těch, kteří jsou velmi pevní,
velmi přímí a velmi hodnotní.

Jsou jako ti, kteří vědí, že stojí na skále. Ale ti, kteří ještě nejsou pevní, jsou jako ti, kteří si myslí, že se stále utápějí v nějakých
podivných vodách života. Ty skály jsou tu a vy na nich stojíte. A to také vzešlo z víry: ´Nic nás nemůže rušit, nic nám nemůže
dělat problémy.´ Co se týče Krista, věděl vše a byl si tím zcela jist. Nikdy se netrápil, nikdy se neunavil a nikdy nepochyboval.
Věděl, že je Synem Boha - a byl to fakt, který věděl velmi dobře, který nikdy neodmítal, nad kterým nikdy nezapochyboval, ne. Je
to tak. A proto říkám, že stál na skále. Zatímco ostatní lidé - dokonce i sahadža jogíni - se musí stát takovými, jako byl Kristus, co
se týče víry. Tuto víru je třeba chápat.

Je to osvícená víra. Jako Kristus, který šel vstříc svému ukřižování, který podstoupil všechno možné - jen proto, že věděl, že je to
jen drama a hra a že v tom není nic vážného, že na tom nezáleží a že se zase vzkřísí. Hrál toto drama. Pro něj to nebylo nic
vážného. Viděl, že si z něj lidé dělají blázny, že se mu vysmívají, ale také uvnitř sebe věděl: ´Ti lidé, jež se mi posmívají, nevědí,
kdo jsem.´ Ale zároveň byl ztělesněním víry. Víry v sebe samého a v tuto Všepronikající sílu. Nikdy vás nezklame. Ale musíte v ní
mít absolutní víru. Například mám někoho, komu důvěřuji. Přirozeně mu všechno svěřím, ve všem se na něj spolehnu, nechám
mu klíče nebo peníze - nikdy o něm nebudu pochybovat.

Stejně tak, když máte víru v sebe, víru v Sahadža jógu, kde jste upevněni, budete překvapeni, jak bude všechno fungovat, jak se
život zlepší a jak budete ´stát na skále´ - budete se tak cítit. Nebudete mít žádné pochybnosti, žádné problémy, žádné nemoci.
Takže takový je to stav - a to je možné pouze s vírou. Jak však získat tuto víru? To je problém - jak získat víru? Není na to žádný
kurz, není o tom žádná literatura, nejsou o tom žádné přednášky. Ve vás je ale probuzení, které se zeptá: "Co jsem?" - to
probuzení. "Co jsem? Čeho jsem dosáhl?"

Víte, ono se to zeptá: "Co je to, čeho jsem dosáhl? Co jsem získal Sahadža jógou?" Všechny tyto otázky se ve vás vynoří. Ale když
máte víru - ne slepou, ale osvícenou, která je upevněna mnoha zázraky ve vašem životě, mnoha zázraky i ve velmi malých
věcech, zjistíte, že se vám i v maličkostech dějí zázraky. Máte zázraky i ve velkých věcech a tam, kde byste nikdy nečekali, že se
stanou. Takže teď dobře víte, že jste se velmi hezky upevnili v Sahadža józe. Například začne pršet. Polovina z vás by si kvůli
tomu začala dělat starosti. ´Proč prší?´ Ale oni budou vědět, že je tu krásná střecha a že se nám nemůže nic stát. Ať si prší, jak
chce.

A pak budete mít víru, že na vás pršet nebude, že nezmokneme. Stejně tak v nás musí být tato víra úplně pevná. A to vás učiní
extrémně silnými a zodpovědnými za vzkříšení tisíců a tisíců a tisíců lidí. Tento nádherný život teď máme díky našemu vlastnímu
upevnění, díky našemu vlastnímu chápání, našemu vlastnímu pozorování. Upevňujeme se v sobě samých, upevňujeme se v
Sahadža józe. Je to něco pozoruhodného, co se stalo a co se děje a co by se s vámi všemi mělo stát. Vy všichni byste měli mít
šanci poznat Ducha a své pravé Já. A tak musí mít člověk víru v sebe. Stále přicházejí nějaké sahadža jogínky a říkají: "Matko,
nejsem dobrá, nejsem k ničemu, nic nedělám, jsem jen líné nemehlo," a tak podobně. Tak dobrá, myslíte si to?

Jen mě požádejte - co chcete? Dokonce i když mě o to nepožádáte, tak to bude fungovat. Dokonce i když ani nepožádáte. Jen
když na to pomyslíte, bude to fungovat. Jen když na to zaměříte pozornost, bude to fungovat. Protože tato Všepronikající síla je
jedinou skutečnou silou, ostatní síly jsou k ničemu. A je tak účinná, tak soucitná, že může vyřešit cokoliv - a to ve zlomku
sekundy. Jednou jsme tu měli kohosi z Austrálie. Byl někým podveden a přinucen k tomu, že musel koupit nějaký pozemek a
dům za velmi nehoráznou cenu. Na což neměl peníze.

A tento muž mu řekl: "Nic se neděje, i když nebudeš mít hned peníze, nikdo nebude nic namítat." Věřil mu. Měl špatnou víru, měla
bych říct, tak řekl - "dobrá". Zaplatil vše, co měl, jen jako zálohu. Někdo tam jel - byla tam púdža, takže jich tam jelo hodně. Tolik
se toho stalo a tolik lidí přijelo a viděli to všechno. Ale tento chlapík byl tak vzrušený a rozčílený. Nemohl pochopit, proč se mu to
stalo, že je postaven do tak obtížné situace. Byl podveden a úplně vyjevený. Neměl vůbec představu, jak se z toho průšvihu
dostat ven.

Vložil do toho všechny svoje peníze, vše bylo komplikované a kdyby nezaplatil, šel by do vězení! Napsala jsem mu jen: "Měj víru v



sebe", to je vše. "Měj víru!" A jaký zázrak se stal! Někdo mu za to nabídl daleko vyšší cenu a řekl mu, že všechno zaplatí a že mu
dá ještě mnohem víc. Je to něco neuvěřitelného! Tolik jich tam šlo, tolik jich to chtělo vyřešit, dělali leccos, setkali se, říkal, že to
nezaplatí nic nefungovalo, nic. Jen jeho víra. A tak si teď můžete představit, že z něho bude boháč. Měl jít do vězení, a nyní z
něho bude boháč.

Takových zázraků jsou spousty. Toto je jen finanční stránka, ale vy víte, že se děje mnoho jiných takových zázraků. Když po
seberealizaci nemáte víru, ukazuje to, že jste velmi ubohou osobností! Alespoň po realizaci byste měli přijmout víru. Je to
opravdu překvapující, že lidé získají realizaci a všechno kolem, ale přesto nemají víru v sebe samé. Ti, kteří ji měli a mají, dokázali
skutečně mnoho! Nuže, rozdíl mezi námi a Kristem je v tom, že víra byla nedílnou součástí Jeho bytosti. Nebylo to tak, že by
musel mít víru - On byl vírou. My ji ale musíme mít. My musíme věřit v sebe sama.

Je tolik příhod, které vám mohu uvést nebo které mi můžete říct sami, kdy pomohla jen samotná víra. Myslím, že to bylo v
Rumunsku - přišla tam na pódium jedna paní, nemohla chodit, dovezli ji na vozíku. Řekla mi: "Matko, já vím, že mě můžeš vyléčit.
Nikdo mě nemůže vyléčit, ale já vím, že Ty ano." Opakovala to třikrát. Řekla jsem jí: "Ano? Věříš tomu, že tě mohu vyléčit?" "Ano."
Řekla jsem: "Tak vstaň." A ona prostě vstala, sešla dolů a pak tam začala pobíhat!

A každý se smál. Povídali mi: "Matko, ale vždyť ona není sahadža jogínka!" Řekla jsem: "Podívejte se na její víru!" Protože, když
má člověk víru, převezmou to všechna božstva. Jsou vyzvaná, musí to udělat! Ukázali víru na takové osobě. Jak pořád říkám, v
Sahadža józe důvěřujeme lidem. Věříme jim. Jeden ze sta nás může podvést, nevadí, to je jedno, přesto důvěřujeme. Víra, kterou
máte v nějakého člověka, funguje také v jeho mysli: ´Oni ve mne mají takovou důvěru...´ A co božstva?!

Když v ně ukážete víru, funguje to. Pracují okamžitě! Jako když mi Guido sdělil: "Matko, říkají, že na tyto dva dny očekávají velké
deště." Řekla jsem mu: "Dobrá, nedělej si starosti." A kde je teď déšť? Zmizel. Můžete ovládat cokoliv, když ovládnete svoji víru.
Když mluvíme o víře, víte - - je to výzva pro tuto Všepronikající sílu, která všechno organizuje, která všechno ví, která je tak
inteligentní, pohotová, výkonná a navíc a především vás miluje. Vy jen ukažte víru! Vzkříšení v Sahadža józe znamená, že vaše
víra se stane pevnou.

Toho musíte dosáhnout - pevné víry. Pak se necítí špatně, řekněme, když se se mnou nesetkají, když jsem předtím třeba řekla, že
přijdu tehdy a tehdy, a nejsem tam - na ničem nezáleží! Jestli se s vámi Matka setká nebo ne, jestli se to stane nebo ne. Všechno
je pro naše dobro. Například se někde ztratíte - vězte, že to tak má být. Když se podíváte na život Krista, On musel být ukřižován!
Musel nést kříž! Musel toto vše udělat - v pořádku, cokoliv. ´Je to předurčeno. Udělám to!´ Nikdy nereptal, nikdy se nezdráhal,
nikdy nechtěl s nikým sdílet své problémy.

Ale ta víra v sebe mu dala tak obrovské síly! Mohl udělat cokoliv! Mohl zabít všechny ty lidi, kteří se Ho pokoušeli pronásledovat -
snadno! Jen jeden jediný jeho pohled je mohl zabít! Ale ne! On věděl, že musí projít tím, čím prošel. A nakonec - On je tím, kdo
vítězí! On je tím, kdo vše vyhrál! Stejným způsobem se musí sahadža jogín podívat na svůj vlastní život. Je to velice cenný život.

Velice cenný v tomto světě - kolik je tu dnes sahadža jogínů? Kolik lidí se v tomto evolučním procesu stane sahadža jogíny, to
nemohu říct. A když se podíváte na svět, začnete cítit, že většina z něho bude zničena! Většina lidí tu nebude! Ne proto, že pro ně
nejsme dostupní, ale proto, že nejsou předurčeni, aby přišli do Sahadža jógy. Není jim určeno přijít do Sahadža jógy. Takže vy
máte takové štěstí, že jste dostali svou realizaci, svoje vzkříšení. Teď ale mějte víru v toto svoje vzkříšení, ve své vzkříšení, které
je nyní vaší existencí! A s touto vírou budete vědět, jak jste cenní pro celý svět! A to, co musíte udělat, není myslet na nějaký
materiální zisk, tělesný zisk nebo nějaký emocionální zisk, ale - na duchovní zisk.

´Co jsme udělali pro duchovnost vlastní a pro duchovnost ostatních?´ To je to jediné, na co musíte myslet a budete ohromeni, jak
je všechno organizované, jak se vše vypracuje, jak všechno v pravý čas ukáže své výsledky. Jsem si jista, že alespoň 80% z vás
věří tomu, co říkám, možná 90%. Ale mohlo by tu být asi 10% těch, kteří si stále myslí: ´Dobrá, Matka to tak říká, ale proč se stalo
tohle a tamto?´ Jako nedávno, když jsem se setkala s jedním novinářem, velice známou osobností, řekl mi: "Já nemohu věřit v
Boha." Povídám: "Proč?" "Protože, jak může být na tomto světě tolik neštěstí? Jak se může narodit slepé dítě, jak se může stát to
či ono...?" Začal mi dávat příklady. "Dobrá". Povídám mu: "Tak, řekl jste mi všechno?" "Ano."



Povídám: "Nuže, řekněme například, že sedíte v sféře kongresu nebo vaší vlády Andreottiho nebo jak to nazýváte - takže ta
situace je vysvětlitelná. Ještě jste se nedostal do sféry Boha! Až dojdete do toho stavu a až ho dosáhnete a až se v té říši
usadíte, pak mi řekněte - máte nějaké problémy? Žádný." Řekla jsem mu: "Proč se díváte na tu negativní stránku? Nyní, když
říkáte, že je tu cesta, jak z toho ven a že tu je řešení a že může přijít čas, kdy v této rase sahadža jogínu už nebudou žádné
nemoci, žádné potíže, žádné problémy, tak proč nevidět tohle? Proč chcete vidět jednoho chlapce, který je slepý, ale proč
nechcete vidět, jak se slepý uzdraví?" Takže tento druh negativního postoje mohou mít i sahadža jogíni. Viděla jsem je: někdo je
nemocný, řeknou: "Matko, on je nemocný, musím ho k Tobě přivést, musíš se na něho podívat..." Není to vůbec třeba! Vy ho
můžete vyléčit!

Vaše víra ho může vyléčit! Víte o jednom, jehož strýc byl nemocný, nebyl to sahadža jogín. On se na něj šel podívat a žena jeho
strýce mu řekla: "Ty jsi schopný modlit se k Matce, proč Ji nepožádáš, aby mému muži vrátila zdraví?" Strýc měl rakovinu, na
smrtelné posteli... - A on řekl: "Dobrá." Poklonil se a požádal: "Matko, prosím, uzdrav mého strýce." Za tři dny byl z nemocnice
venku a teď se toulá po celém světě! I když to není sahadža jogín, přesto to fungovalo, protože nyní stačí, aby to sahadža jogín
řekl a božstva se toho chopí. I když se nejedná o sahadža jogína, na tom nezáleží. Božstva jsou připravena pomoci. A člověk
musí věřit v sebe sama - plně, když jsou tyto síly s námi, proč je nepoužívat?

Proč si nevyvinout tuto úplnou víru, že jsme teď sahadža jogíny, jsme v království Boha a že tato síla se o nás bude starat? Pak
nebudeme mít na výběr, nebudeme váhat, nebudeme si dělat starosti, jestli musíte odjet do Singapuru nebo musíte odjet do
Afriky, kamkoliv - no a? Jsme stále v království Boha, kamkoliv jdeme, všechno je úplně v pořádku. O nic se nemusíme
strachovat! Jsme otroky tolika věcí - našich hodinek, našich zvyklostí, takových věcí... - toto všechno odpadá! Nevadí! Na čem
záleží? Nic není důležité. Dokud jste sami sebou, je všechno v pořádku. Lidé se mě ptají: "Matko, Ty tolik cestuješ, jak to všechno
zvládáš?"

A já jim říkám: "Já nikdy necestuji! Tak, jak sedím tady v křesle, sedím v křesle tam, to je vše. Jen to křeslo se vymění. Vůbec
nemyslím na to, že bych cestovala. Hezky si sedím ve svém křesle, takže jsem v pořádku a nejsem unavená!" Takže, když máte
úplnou víru v sebe, ve své pravé Já, tak si neděláte starosti. Hodně lidí si bude dělat starosti ještě než někam přijedou, jestli tam
bude koupelna nebo ne, jestli tam bude postel nebo ne. Nic! Vy hledáte jen pohodlí svého Ducha! Jestli to dostanete - výborně,
jestli ne - můžete spát kdekoliv!

Nic vás nemůže svazovat. Nic vás nemůže stáhnout dolů. Žádný zvyk vás nemůže porazit, protože tato víra vás očistí, úplně.
Osvítí vás, dá vám všechnu výživu. Tato víra není nic, co by mohlo být vloženo do vaší hlavy nebo do vašeho srdce. To není
možné. Je to stav, kterého musíte dosáhnout a kterého můžete dosáhnout pomocí Sahadža jógy. Takto bude naše vzkříšení
úplné, bude upevněno, bude účinné a bude vzorem celému světu. Nechť vám všem Bůh žehná! Jsou tu jen děti, je tu tolik dětí.

Dnešek je dnem Krista, V každém případě by má chodidla měly omývat děti. Můžete to tam připevnit nebo to budete muset
posunout?
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Zaprvé byste měli chodit do kolektivu. Je to velmi důležité. Vy všichni byste měli chodit do kolektivu... Dejte... prosím, mějte
pozornost na Mě, ne na nich, ano? Dejte prosím pozornost na Mě, neodvracejte příliš pozornost. Musíte udržovat pozornost v
pořádku. Je to velmi důležité. Musíte tedy dělat jednu věc - chodit do kolektivu a hlídat si pozornost. Na čem máte pozornost?
Kam se díváte? Otáčíte se na všechny strany nebo máte pozornost zaměřenou přímo? Je velmi důležité, abyste udržovali
pozornost naprosto uzavřenou do sebe a nasměrovanou na setkávání s kolektivem. Tímto způsobem, když máte pozornost
upevněnou, shledáte, že zcela určitě vystoupíte do bezmyšlenkového vědomí, do stavu, ve kterém duchovně rostete. Musíte
vzestoupit do tohoto stavu bezmyšlenkového vědomí, kde rostete duchovně. Pokud nejste v bezmyšlenkovém vědomí,
nemůžete růst ve své duchovnosti. Je tedy velmi důležité sledovat, kde je vaše pozornost. Kam zaměřujete pozornost? Pokud
svou pozornost dokážete ovládat, pak se věci dají do pořádku. Ona pláče, to dítě pláče, řekla bych, trošku moc. Možná ji můžete
vzít trochu na vzduch, myslím, že je jí horko. Teď už je to dobré, u maminky. Prvořadé tedy je být v kolektivu. Velmi neblahé jsou
také představy některých lidí neustále narušovat kolektivitu, vytvářet problémy, ignorovat lídry. Výsledkem je, že lídry to tak
znechutí, že to vzdají, víte? Přestane se jim chtít cokoli dělat. Oni tedy přicházejí s vlastními nápady, zkouší obtěžovat lídry,
způsobují jim problémy, jen se všude snaží předvádět, jako kdyby všechno znali. Všichni takoví lidé také vytváří skupinky. Těm se
tedy vyhněte. Měli byste se vždy držet kolektivu, a ne někoho, kdo se snaží vytvářet nějaké skupinky nebo kdo přidělává potíže či
věci ztěžuje. Musíte pochopit, že jen ti, kteří jsou kolektivní, budou růst, ti, kteří nejsou, růst nebudou. Pro- tože když například
nehet praskne, už neroste. Stejným způsobem, pokud se nějak držíte stranou, jestliže máte jakékoli problémy s lídry, můžete Mi
vždy napsat, můžete Mi to říct, mohu to vypracovat. Neustále v tom však pokračovat a takto se skupinkovat, to kolektiv rozbije a
bude tam někdo, kdo to dělá. Bude tam nějaká negativní osoba, která se o to bude pokoušet. Musíte být tedy velmi opatrní,
abyste se nedostali mimo kolektiv. Vždy musíte kolektiv podporovat, musíte kolektivu pomáhat a vyživovat jej.
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Je to pro Mě velmi krásný den vidět zde tolik sahadžajogínů, kteří jsou z této země, Řecka. Když jsem poprvé přijela do Řecka,
řekla jsem svému manželovi, že tato země je plná vibrací a že v této zemi bylo mnoho vyspělých duší, lidé však své dědictví
zřejmě ztratili. Nicméně, vibrace jsou v atmosféře a jednoho dne zde bude Sahadža jóga velmi dobře prosperovat. A pak se stalo,
že jsme se setkali s několika byrokraty, Řeky, a neudělali jsme s nimi dobrou zkušenost. A manžel řekl: „Když tvrdíš, že Řekové
jsou skutečně zbožní lidé, pak se podívej na tyto lidi - co mi způsobují!“ Řekla jsem:„Mohou to být byrokraté od hlavy až k patě,
nemůžeš však říct, jací jsou to lidé.“ Celkově však byly vibrace velmi dobré, velmi dobré, to bezpochyby, navštívila jsem zde
všechna místa, například jsem byla v Delfách, kde jsem se byla podívat v chrámu Athény a podobně. Vzali Mě na všechna
zajímavá místa, hlavně Mě, protože on byl zaneprázdněn na své konferenci, a tak Mě provedli po okolí. A všude jsem cítila, i moře
jsem vnímala, že je překrásné. To bylo asi, myslím, že jsem tu byla minimálně před patnácti, možná čtrnácti lety. A dnes vidím, že
vibrace se nyní vrací zpět skrze vás, lidi, a celé místo znovu vibruje. Měli byste porozumět tomu, že vy, lidé, máte obrovskou
zodpovědnost, protože jste strategicky umístěni v Řecku, víte? Řecko a Itálie, chci říci, Turecko, obojí je velmi důležité. Především
jste mostem mezi Východem a Západem a všichni mají zájem tak či onak tato dvě území řídit, aby mohli ovládat Východ a
Západ. Tedy, obzvlášť západní země. Největším nebezpečím, které vám teď hrozí, je, že tato západní kultura se vás může pokusit
uchvátit, což je velmi nebezpečné. Abyste tomu porozuměli, musíte vědět, že jste lidé, kteří pocházejí z velmi významné tradice,
starověký, pradávný národ, jako Indové. A je toho tolik, co byste mohli udělat pro zlepšení evropské kultury svým vlastním
chováním. Například tihle lidé, kteří sem přijíždějí, turisté, vidí chování Řeků, vidí, že mohou velmi snadno ovlivňovat. Evropané si
myslí, že Řekové mohou být velmi snadno ovlivněni jejich kulturou, jejich laciným životem. Takže pro vás, tak tradiční národ,
stojící nohama na zemi a s opravdu mnoha dobrými životními zkušenostmi, je především velmi důležité porozumět historickému
pozadí vaší země. Pro sahadžajogíny je velmi důležité, aby byli v tomto směru vzdělaní, protože zítra budete mluvit k druhým
lidem a budete jim muset říci o Athéně, o vašich tradicích, o vašem původu a jak to souvisí se Sahadža jógou, s Matkou Marií, s
Ježíšem a vším ostatním. K tomu je nezbytné, abychom se všichni pokusili porozumět historickému pozadí této země a vzdělali
se takovým způsobem, aby- ste dokázali hovořit o Sahadža józe. Athéna tedy drží v ruce Kundaliní a vy můžete jasně vidět, že
Ona byla Ádi Šakti. V sanskrtu vlastně „atha“ znamená „prapůvodní“. Byla tedy Prapůvodní Matkou. Protože mezi Řeky a Indy
nezůstalo žádné spojení, toto, chci říci, ten překlad, zde nebyl a oni nevěděli, co Athéna znamená. Ale Indové vědí, co to je, že to
je místo projevení se Ádi Šakti. Protože v Déví Mahátmjam, když ho čtete, zjistíte, že popsali Řecko jako Manipúr dvíp. To
znamená ostrov v Manipúře. Manipúra je tato Nábhí čakra. V Nábhí je tedy ostrov, kde je vaše Řecko, kde sídlí Bohyně. Sídlí v
Manipúra čakře. Tak tedy, tato Athéna byla popsána, a když jsem vešla do Jejího chrámu, zjistila jsem, že je tam malý chrám pro
Boží dítě - což byl Šrí Ganéša. A pak, když jsem také přijela do Delf, byla jsem překvapena - ukázali Mi pahorek a řekli: „To je
Nábhí, pupek celého vesmíru.“ Řekla jsem: „To je pravda.“ A když jsem se ohlédla, bylo tam mnoho vibrací a našla jsem tam
sochu Ganéši! Pak sem přijel Gregoire, udělal fotky a viděl to sám. Nyní jste tedy v Nábhí. Sedíte zde v Nábhí celého vesmíru. Jak
důležité je tedy Nábhí, to víte velmi dobře. Když se Nábhí poškodí, celý život se pro lidskou bytost stává utrpením. Tedy, na pravé
straně Nábhí, jak víte, jsou játra. A protože jsme, samozřejmě, měli mnoho filozofů, hodně přemýšleli a vytvořili mnoho tragédií,
například známou Řeckou tragédii, ve které byl poněkud zpochybněn systém manželství. Hráli v ní, řekněme, dva muži a jedna
žena nebo možná dvě ženy, jeden muž a nikdy se v manželství necítili šťastní. Levé Nábhí tedy bylo napadáno neustále. Aby měli
tu tragédii, napsali spoustu, řekla bych, spoustu dramat a hráli je zde a ve spoustě her ukazovali vztah dvou mužů a jedné ženy
nebo dvou žen a jednoho muže, kde neexistoval vztah mezi manželem a manželkou, který by byl čistý. A v tom spočívala ta
tragédie. Všude je známa jako Řecká tragédie. Je to všechno imaginární, ale lidé, víte, začali být velmi levostranní. Začali si
myslet: „Ach, ten život je ale utrpení. Je to tragédie. Co máme dělat? Proč se snažit? Proč bychom měli zkoušet ukazovat, že
jsme šťastní? Jsme velmi nešťastní lidé.“ Takže tohle všechno začalo tady. Pak přišla ta vaše pravoslavná církev. Tato
pravoslavná církev je další, která, samozřejmě, nezachází se ženami nijak dobře a jedná s nimi, jako by byly neustále nečisté. V
určitou dobu nemohou chodit do kostela a nemohou se dotknout lidí. Měli nejrůznější nesmyslné představy. To také udělalo ženy
velmi levostranné. Pak, kromě toho, co všechno se dělo v rámci těch tragédií a toho všeho, náhle vyvstaly ekonomické problémy
a lidé se cítili svým způsobem velmi znechuceni z těchto věcí. Tehdy se zde levá strana stala velmi, velmi výraznou, a proto zde,
jak se domnívám, vznikla spousta těch levostranných, bhútických organizací a přišlo mnoho guruů, kteří vás přiměli cítit se
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nešťastně. Avšak to nejhorší, co způsobila řecká církev, je, že vás přiměla cítit se tak provinile. Začali jste tedy být velmi
levostranní. Později byla tato levostrannost vyvážena lidmi, kteří začali být nadmíru aktivní, přespříliš přemýšlet, příliš těžce
pracovat a tak podobně. Přesto však, podle Mě, nepracují tak pilně, jak by měli. Mají sklony k lenosti, ti Řekové. Mají sklony k
lenosti. Samozřejmě, ne sahadžajogíni. Sahadžajogíni pracovali velmi tvrdě, to vidím zcela jasně, ne však jiní. Abychom tedy
uvedli Sahadža jógu v Řecku, zaprvé je důležité znát naše historické pozadí. Zadruhé bychom měli mít velmi dobré znalosti o
čakrách a centrech a jak tato centra zlepšit. Pokud tyto znalosti nemáte, nemůžete se postavit před lidi. Není to tak, že by měli
vše znát jen muži, ženy by o tom měly také vědět všechno. Jaké máme čakry, jak pracují, jaké jsou čeho následky, čím trpíme,
když jsou naše čakry v nebezpečí. Všechny tyto znalosti jsou pro vás zdarma. Nemusíte za tyto znalosti platit. Jen vězte, že když
v každodenním životě začnete vypracovávat Sahadža jógu, pak zjistíte, že vše, co říkám, je naprosto skutečné. Můžete si to
ověřit. Je to tak. Není to cosi ve vzduchu. Je to skutečně zde. Můžeme prokázat vše, v co věříme, a můžeme také druhým ukázat,
že toto je pravda, absolutní pravda. Nejsme tu proto, abychom šířili nějaký fanatizmus nebo rasizmus nebo něčeho takového,
nýbrž jsme tu, abychom spojili celý svět dohromady jedním porozuměním, že patříme do jednoho světa a máme jedno
celosvětové náboženství. Lidé se vás budou ptát: „Máme se vzdát svého náboženství?“ Nemusíte jim říkat, že se musí vzdát
svého náboženství, to nemusíte říkat. Nemusíte na ně vůbec být tvrdí. Naopak. „Ne, ne, ne, nic není třeba dělat. Jen přijdete a
začnete dělat Sahadža jógu a oddáte se svému Duchu.“ Postupně se to začne otevírat. Bylo to tak s vámi všemi, že nejprve, když
jste přišli do Sahadža jógy, jste měli jinou podobu. Nyní jste se postupně začali otevírat, dozráváte a rozumíte Sahadža józe velmi
dobře. Stejně tak musíte učit ostatní - stejným způsobem, se stejným porozuměním, soucítěním a láskou. Jinak lidé běžně
považují za normální neustále někoho odsuzovat. Samozřejmě, že někteří lidé jsou pod špatným vlivem a nemůžete s nimi vyjít.
Většina z vás by si však měla uvědomit, že musíme do Sahadža jógy přijmout mnohem víc lidí díky našemu soucitu, lásce a také
velkému pochopení pro cítění ostatních. Zjistila jsem, že dokonce i v zemích, kde už je Sahadža jóga velmi dlouho, se najednou
někdo objeví a začne dělat problémy a stane se něčím bhútickým, víte, a nechová se, jak má. Stane se to znenadání. Takového
člověka, víte, když se to oznámí, můžeme vzít pryč ze Sahadža jógy. Můžeme ho očistit. Všichni však musíte najisto vědět jednu
věc, že všichni máte tyto síly - vyléčit se, zlepšit se, pomoci ostatním. Můžete udělat všechno sami. Vy všichni máte tyto síly,
jedinou věcí je, že musíte být upřímní a čestní. Pokud nejste upřímní a čestní, nikdy se to nevypracuje. Naopak, vymstí se vám to.
V Sahadža józe je tedy velmi důležitá upřímnost záměru. Nejprve musíte mít naprosto upřímný cíl, že jste tu především proto,
abyste dosáhli svého osvobození. A zadruhé jste tu, abyste pomohli ostatním. Lidé na celém světě teď potřebují pomoc. Je tu
tolik problémů, tolik katastrof, tolik hrozných věcí, které víme, že se každý den dějí. Nyní tedy potřebujeme lidi, kteří jsou solidní,
kteří jsou vyrovnaní, kteří jsou mírumilovní, kteří chápou, co je správně a co špatně. Kromě toho byste však měli vědět, že jste
nyní vstoupili do Božího království. Mnoho lidí řekne: „Dobrá, byli jsme velmi zbožní, modlili jsme se ke Kristovi, modlili jsme se k
tomuto, modlili jsme se k tamtomu. A co jsme získali?“ Nemohli jste nic získat, protože jste nebyli spojeni. Musíte být spojeni.
Jakmile se jednou napojíte, zjistíte, že se věci začínají řešit. Velmi důležitá je však upřímnost a víra v sebe sama. Musíte mít víru
v sebe, že jste plně způsobilá a schopná osoba a můžete dosáhnout velmi vysokého stupně vědomí, kterým dokážete vypracovat
mnoho věcí. Nezáleží na tom, z jakého prostředí pocházíte. Nezáleží na tom, z jaké země pocházíte, z jaké rasy, na ničem
takovém. Můžete si všichni vést velmi dobře, to jsme viděli již v tolika zemích, kde jsme neměli vůbec žádnou naději. Například
země jako Rusko, představte si, oni nikdy neuctívali žádného Boha. Nevěděli o Bohu. Nebylo jim dovoleno vědět něco o nějakém
náboženství, vůbec nic. Jakmile jsem tam však přijela, nevím, najednou Mě rozpoznali. Prostě Mě rozpoznali a našla jsem je tam
jen s Mou fotkou. Byla jsem ohromená, že když jsem poprvé přijela do Leningradu, bylo tam v hale dva tisíce sedadel, spousta lidí
však stála venku. Zeptala jsem se: „Proč stojí venku?“ Řekli: „Všechna ta sedadla jsou už plná, Matko, a tito lidé jsou navíc. Venku
je více než dva tisíce lidí.“ Řekla jsem: „To je příliš mnoho.“ A oni na to: „Matko, a co my?“ Řekla jsem: „Dobrá, nechte Mě dokončit
program.“ Šla jsem dovnitř, měla program, vše proběhlo a budete se divit, zatímco jsme měli program, ti lidé venku stále čekali.
Dala jsem lidem realizaci a oni stále čekali, čekali a čekali. Když jsem vyšla ven, věnovala jsem se jim. Zeptala jsem se: „Tak, co
teď? Právě teď vám realizaci dát nemohu.“ A tak se ptali: „Dobrá, co tedy můžeme dělat?“ Zeptala jsem se: „Můžete přijít zítra
ráno?“ - „Ano, můžeme.“ A tak všichni ti, kdo byli uvnitř, i kdo byli venku, všichni přišli a posadili se na otevřeném prostranství a Já
jim dala realizaci. To bylo na samém začátku, nyní však v Moskvě nebo i jinde musíme rezervovat obrovský, veliký stadión. Bývá
tam čtrnáct až šestnáct tisíc lidí, kteří dostanou realizaci. A velmi rychle přijímají Sahadža jógu, velmi rychle přijímají Mě, velmi
rychle chápou Sahadža jógu. Nemohu prostě pochopit, jak tito Rusové získali takovou kapacitu. Nepřipadá v úvahu, že by se
vrátili zpět, nelze pochybovat o jejich upřímnosti. V žádném případě o sobě nepochybují, nic takového. Jsou prostě tam a natolik,
tak silně, až si někdy říkám, že nám demokracie jen ublížila. Demokracie nám umožnila praktikovat Sahadža jógu, v pořádku, ale
jak na tom jsou lidé? Někdy jsou vyloženě stupidní. Například v Americe, zjišťuji, že tam žije spousta velmi hloupých lidí, kteří se
stále zabývají vybíráním svých koupelen, závěsů a mýdel a stále si jen vybírají a zabývají se všemi těmito nesmyslnými věcmi.



Jsou úplně stupidní, zatímco lidé v Rusku jsou tak rozumní, tak hlubocí, tak introspektivní, dokonce i umělci a vědci. Měla jsem
konferenci s vědci. Bylo jich tam asi tři sta a začala jsem jim přednášet o vědě. Myslela jsem si, že je lepší začít o vědě. Řekli:
„Matko, už nic vědeckého, už žádná věda. Řekni nám o vědě Boha.“ Lidé s tak otevřenou myslí! V Rusku máme dvě stě lékařů,
kteří praktikují Sahadža jógu. A rozšířila se až na Sibiř. K čemu je tedy tato demokracie, která nás nepřivádí k Bohu. Nedává nám
to pocit, že bychom měli hledat Boha a že bychom vůči Bohu měli být pokorní. Jaký má tedy smysl mít takovou demokracii a
takovou svobodu, která z nás dělá blázny a idioty? A tohle platí o každé demokratické zemi, protože, jak jistě víte, demokracie je
orientovaná na peníze. A Řekové, víte, jsou také velmi orientovaní na peníze. Samozřejmě, nejsou na tom tak špatně, jako
Američané, ale jsou dost orientovaní na peníze. Také Italové jsou velmi zaměřeni na peníze, nejhorší je však korupce. V Itálii se
to teď začíná odhalovat. Jsem si jistá, že vaše země bude také odhalena. Všechny tyto země budou odhaleny. Prvořadé však je,
že sahadža jogíni musí být skálopevní. Musí být velmi, velmi pevní a měli by vědět, že Sahadža jóga je orientovaná pouze na
Ducha, na nic jiného než na Ducha, že musíte mít svého Ducha osvíceného, že váš Duch musí vše vypracovat, že nejste tímto
tělem, těmito penězi, touto pozicí, těmito silami, ničím takovým. Jste Duchem. To je to, co si musíme uvědomit. Bylo mi řečeno,
že je pro vás velmi těžké dostat se na púdže do Cabelly a že se všichni nemůžete zúčastnit. Myslím však, že týden, řekněme,
během Guru púdže, zvládnete. Můžete připlout lodí či nějak podobně. Pro vás by bylo snazší přijet lodí do Janova, odkud pak
můžeme zorganizovat váš příjezd. Měli byste všichni přijet na Guru púdžu. Víte, Sahasrára púdža a Guru púdža jsou velmi
důležité. A kdybyste mohli přijet na Guru púdžu, byl by to velmi dobrý nápad. Myslím, že by se dalo zařídit a zorganizovat, abyste
mohli přijet na Guru púdžu. Vím, že bývá tam, kde jsem Já. Dejme tomu, že bych ji měla zde, pak pro všechny ostatní to bude
daleko. Napadlo mě tedy Miláno - je docela v centru, tak by to bylo blíž pro Anglii, blíž pro ostatní evropské země. Víte,
Američanům a Jihoameričanům to připadá velmi obtížné, takže jsme tentokrát museli zajistit všechny letenky, všechno, aby
Jihoameričané mohli přijet. Jsou to však nesmírně hlubocí lidé. V Kolumbii Mě překvapilo, jak dobří jsou tam sahadžajogíni,
velmi krásní sahadžajogíni. Velmi prostého srdce, velmi dobří, velmi vzdělaní. Tři nebo čtyři měli svatbu v Indii a jsou velmi
šťastní. K tomuto je tedy třeba udělat dvě věci. Zaprvé byste měli chodit do kolektivu. Je to velmi důležité. Vy všichni byste měli
chodit do kolektivu... Dejte... prosím, mějte pozornost na Mě, ne na nich, ano? Dejte prosím pozornost na Mě, neodvracejte příliš
pozornost. Musíte udržovat pozornost v pořádku. Je to velmi důležité. Musíte tedy dělat jednu věc - chodit do kolektivu a hlídat si
pozornost. Na čem máte pozornost? Kam se díváte? Otáčíte se na všechny strany nebo máte pozornost zaměřenou přímo? Je
velmi důležité, abyste udržovali pozornost naprosto uzavřenou do sebe a nasměrovanou na setkávání s kolektivem. Tímto
způsobem, když máte pozornost upevněnou, shledáte, že zcela určitě vystoupíte do bezmyšlenkového vědomí, do stavu, ve
kterém duchovně rostete. Musíte vzestoupit do tohoto stavu bezmyšlenkového vědomí, kde rostete duchovně. Pokud nejste v
bezmyšlenkovém vědomí, nemůžete růst ve své duchovnosti. Je tedy velmi důležité sledovat, kde je vaše pozornost. Kam
zaměřujete pozornost? Pokud svou pozornost dokážete ovládat, pak se věci dají do pořádku. Ona pláče, to dítě pláče, řekla bych,
trošku moc. Možná ji můžete vzít trochu na vzduch, myslím, že je jí horko. Teď už je to dobré, u maminky. Prvořadé tedy je být v
kolektivu. Velmi neblahé jsou také představy některých lidí neustále narušovat kolektivitu, vytvářet problémy, ignorovat lídry.
Výsledkem je, že lídry to tak znechutí, že to vzdají, víte? Přestane se jim chtít cokoli dělat. Oni tedy přicházejí s vlastními nápady,
zkouší obtěžovat lídry, způsobují jim problémy, jen se všude snaží předvádět, jako kdyby všechno znali. Všichni takoví lidé také
vytváří skupinky. Těm se tedy vyhněte. Měli byste se vždy držet kolektivu, a ne někoho, kdo se snaží vytvářet nějaké skupinky
nebo kdo přidělává potíže či věci ztěžuje. Musíte pochopit, že jen ti kteří jsou kolektivní, budou růst, ti, kteří nejsou, růst nebudou.
Pro- tože když například nehet praskne, už neroste. Stejným způsobem, pokud se nějak držíte stranou, jestliže máte jakékoli
problémy s lídry, můžete Mi vždy napsat, můžete Mi to říct, mohu to vypracovat. Neustále v tom však pokračovat a takto se
skupinkovat, to kolektiv rozbije a bude tam někdo, kdo to dělá. Bude tam nějaká negativní osoba, která se o to bude pokoušet.
Musíte být tedy velmi opatrní, abyste se nedostali mimo kolektiv. Vždy musíte kolektiv podporovat, musíte kolektivu pomáhat a
vyživovat jej. Jak všichni víte, říkala jsem mu, že jestli má problémy s penězi, můžeme dát peníze z Cabelly, protože dříve jsem
cestovala na vlastní náklady. I do Řecka jsem přijela sama a za vše platila. Uvědomte si také, že i Stomatis musel za něco platit,
což se Mi moc nelíbilo. Platil tolik, protože jsme měli tak malou skupinku. Teď však, když jste už velká skupina, cítíte
zodpovědnost, cítíte potřebu za to platit. V pořádku, to nevadí. Neplatíte však za Sahadža jógu, za svou seberealizaci, za znalosti
o Sahadža józe. Ty jsou zde k dispozici. Takže lidé vám začnou vkládat do hlavy myšlenky jako: „Proč tohle? Proč tamto?“ a
podobně. Takové lidi byste měli držet stranou, protože vy jste zde proto, abyste si rozvinuli svou duchovnost, a ne proto, abyste
naslouchali těmto hloupým lidem, kteří jsou potížisté. Nejlepší tedy je hledět si svého vývoje a své vlastní výživy. To je velmi
důležité. Je to tedy svým způsobem kolektivní, ale také individuální, protože co získáváte z kolektivu, to byste měli sledovat, sami
se přesvědčit, co získáváte z kolektivu. Zadruhé, doma musíte každý den, každý den, každý den, znovu to opakuji, nepromeškejte
to, večer před spaním musíte meditovat. Můžete se umýt, dát si, jak tomu říkáte - footsoak - a podobně, a pak si na deset minut



sednout k meditaci. Musíte si věnovat patnáct minut a pak jít spát. Dejme tomu, že to jeden večer nemůžete udělat, nevadí,
pokuste se to však dělat každý večer. Pokud to nejde, pokud jeden večer nemůžete, můžete to udělat ráno. Je to však velmi
důležité. Dokážu snadno rozeznat, který člověk medituje a který nemedituje. Je to rozdíl, takový rozdíl. Okamžitě poznám
člověka, který každý den medituje, podle jeho zdraví, jeho obličeje, jeho chování, podle všeho, je úplně jiný. A u těch, kteří vůbec
nemeditují, zjistíte, že jsou divní, a nejen oni, ale i jejich děti jsou divné, jejich vztahy jsou zvláštní, vše je podivné. Meditace je pro
vás tedy velmi důležitým úkolem. Protože když ani ženy, které jsou těhotné, nemeditují, jejich děti začnou být velmi problémové a
velmi podivné. Je to prostě tak. Má to dopad na vše. Avšak vaše meditativní povaha, vaše sahadžajogínská povaha pomůže
každému, vašim dětem, vaší rodině, společnosti, každému. A každý může poznat, z jaké jste rodiny, co jste za lidi, jaký druh
osobnosti jste. A díky vám se dají na Sahadža jógu. V individuálním životě je tedy také důležité jen meditovat, nic víc. Musíte se
dostat do stavu bezmyšlenkového vědomí. Mantrou tedy je, jak víte, Nirvičára. Měli byste používat mantru Nirvičára, abyste se
dostali do bezmyšlenkového stavu. A zkuste tuto oblast rozšířit, tento prostor bezmyšlenkového vědomí. A takto pak zjistíte, že
velice porostete. No a tím, že získáte mnoho sil, že dáte realizaci mnoha lidem, že je vyléčíte, se někdy může stát, že to zasáhne
vaše ego. Můžete se dostat do ega. Takovým lidem musím říct, aby byli velmi introspektivní a sledovali sami sebe. Stoupněte si
před zrcadlo a zeptejte se, kolik máte ega. Smějte se sami sobě. Jakmile se začnete smát sami sobě, vaše ego odpadne a vy
pochopíte, že bylo špatné mít v sobě takové ego. Je tolik způsobů a metod, jak o sobě zjistit pravdu. Dejte si bandhan a
nasměrujte ruce k obrázku, ihned ucítíte, které čakry jsou napadené, a víte, jak je vyčistit. Někdy to také cítíte uvnitř. Když máte
napadené čakry, můžete to cítit uvnitř a cítíte ta různá centra, která o vás vypovídají, na konečcích svých prstů. Takto se tedy
dozvíte o sobě. U druhých, víte, byste měli mluvit jen o čakrách. Neměli byste říkat, že má bhúty nebo ego, nic takového. Měli
byste však říct, že má napadenou Ádžňu, což znamená, že má ego. Můžete říci, že má špatné Nábhí nebo něco jiného. Naše
vyjadřování by se tedy teď mělo změnit. Musíme mluvit jazykem Sahadža jógy. Je třeba pochopit, že nyní jsme sahadžajogíni.
Máme síly, síly vibrací. Pokud však tyto síly nepoužíváte, co se stane? Musíme je používat, to je to hlavní. Stále na ně
zapomínáme. Onehdy jsem viděla, že nemohli něco otevřít. Řekla jsem: „Dejte bandhan.“ Dali bandhan a okamžitě to fungovalo,
chápete? Malé, malinké věci, že budete až překvapeni, když něco nefunguje, stačí jen dát bandhan a ono se to vypracuje. Je
důležité si pamatovat, že jste sahadžajogíni, že jste světci a že dokážete dělat spoustu věcí. A neměli byste na to zapomínat.
Neměli byste zapomínat, že jste sahadžajogíni. Už nejste obyčejní lidé. Nyní jste světci a můžete toho hodně udělat. Když se toto
všechno vypracuje, sami užasnete, jak. Jak jste dosáhli všech těchto věcí. A řeknu vám, lidé Mi říkají: „Vypadají jako růže, září jim
celý obličej, vypadají tak krásně,“ a dokážou rozpoznat, že jste sahadžajogíni. Viděla jsem to na letišti, kde také mnoho lidí říkalo:
„Kdo jsou ti lidé, že vypadají tak sladce a krásně, zářivě. Kdo to je?“ Když jim řeknu, že to jsou světci, neuvěří, že by zde mohlo být
tolik světců, ale ono je. A dosáhli jsme toho na celém světě. Na celém světě je nyní tolik sahadžajogínů, že ani nedokážu říct
kolik, tisíce a tisíce. Znovu vám tedy říkám, že Řecko je místo, kde toho můžete hodně udělat. Nejprve se musíte upevnit v
Sahadža józe a musíte vědět, kdo jste, neustále musíte mít na paměti, kým jste. Jste sahadžajogíni. I dětem musíte říkat: „Jsi
sahadžajogín,“ aby si také rozvinuly takovou osobnost, že se budou chovat řádně a tak, jak by se měl chovat sahadžajogín.
Všechny tyto věci jsou tedy pouze úvodem do Sahadža jógy, jsem si však jistá, že určitě dostáváte nahrávky Mých projevů z
Cabelly a že určitě víte o všech těch hlubších věcech o vás samotných a o Sahadža józe. Je to nový věk, který začal. Onehdy
jsem řekla, že Satja juga nyní začala. Začne odhalovat vše, co je a-satja, což je vše, co je falešné. Všichni ti, kteří jsou falešní,
budou odhaleni a budete překvapeni, jakými způsoby se věci budou vypracovávat. Je to tak úžasná doba, do níž jste se narodili, a
tak velká věc, že jste přišli do Sahadža jógy a získali svou seberealizaci a že jste jedni z těch, kteří mají pozvednout celý tento
vesmír do vyššího vědomí. Samozřejmě, nemůžeme říci, kolik jich bude zachráněno, to je jiná věc, protože pokud vím, v
evolučním procesu, řekněme, že jsme vzešli ze šimpanzů, se jich mnoho někde mezitím ztratilo, víte, a nyní zde mnoho šimpanzů
zůstává a během evoluce se takto ztratili i lidé. Stejným způsobem se může ztratit mnoho lidských bytostí kvůli své hlouposti,
kvůli svým sebedestruktivním zvykům, které si vytvořili. Vaše zodpovědnost je však obrovská. Nemyslete si: „Jsem jen průměrný.
Nejsem k ničemu dobrý.“ Nikdy. Nikdy takto neuvažujte. Všichni jste světci a jste schopni velkých věcí. Bůh vám žehnej. Chtějí
tedy udělat púdžu k Athéně. Budete překvapeni, jména Athény jsou téměř stejná jako jména Bohyně, Ádi Šakti. Je velmi
překvapující, že mají tak krásná jména. My však dnes můžeme mít sto osm jmen a vy můžete číst jména a jejich významy a oni
mohou říkat mantry. Nejprve však děti musí umýt Má chodidla při Ganéša stuti, můžete zpívat Ganéša stuti. Máte nějaké hudební
nástroje nebo ne? Ano, ano. - Máte.



1993-0426, O důležitosti meditace, používání vibrací a bandhanu (5 min)

View online.

19930426 - O důležitosti meditace, používání vibrací a bandhanu

Zadruhé bychom měli mít velmi dobré znalosti o čakrách a centrech a jak tato centra zlepšit. Pokud tyto znalosti nemáte,
nemůžete se postavit před lidi. Není to tak, že by měli vše znát jen muži, ženy by o tom měly také vědět všechno. Jaké máme
čakry, jak pracují, jaké jsou čeho následky, čím trpíme, když jsou naše čakry v nebezpečí. Všechny tyto znalosti jsou pro vás
zdarma. Nemusíte za tyto znalosti platit. Jen vězte, že když v každodenním životě začnete vypracovávat Sahadža jógu, pak
zjistíte, že vše, co říkám, je naprosto skutečné. Můžete si to ověřit. Je to tak. Není to cosi ve vzduchu. Je to skutečně zde.
Můžeme prokázat vše, v co věříme, a můžeme také druhým ukázat, že toto je pravda, absolutní pravda. Nejsme tu proto,
abychom šířili nějaký fanatizmus nebo rasizmus nebo něčeho takového, nýbrž jsme tu, abychom spojili celý svět dohromady
jedním porozuměním, že patříme do jednoho světa a máme jedno celosvětové náboženství. Lidé se vás budou ptát: „Máme se
vzdát svého náboženství?“ Nemusíte jim říkat, že se musí vzdát svého náboženství, to nemusíte říkat. Nemusíte na ně vůbec být
tvrdí. Naopak. „Ne, ne, ne, nic není třeba dělat. Jen přijdete a začnete dělat Sahadža jógu a oddáte se svému Duchu.“ Postupně
se to začne otevírat. Bylo to tak s vámi všemi, že nejprve, když jste přišli do Sahadža jógy, jste měli jinou podobu. Nyní jste se
postupně začali otevírat, dozráváte a rozumíte Sahadža józe velmi dobře. Stejně tak musíte učit ostatní - stejným způsobem, se
stejným porozuměním, soucítěním a láskou. Jinak lidé běžně považují za normální neustále někoho odsuzovat. Samozřejmě, že
někteří lidé jsou pod špatným vlivem a nemůžete s nimi vyjít. Většina z vás by si však měla uvědomit, že musíme do Sahadža
jógy přijmout mnohem víc lidí díky našemu soucitu, lásce a také velkému pochopení pro cítění ostatních. Zjistila jsem, že
dokonce i v zemích, kde už je Sahadža jóga velmi dlouho, se najednou někdo objeví a začne dělat problémy a stane se něčím
bhútickým, víte, a nechová se, jak má. Stane se to znenadání. Takového člověka, víte, když se to oznámí, můžeme vzít pryč ze
Sahadža jógy. Můžeme ho očistit. Všichni však musíte najisto vědět jednu věc, že všichni máte tyto síly - vyléčit se, zlepšit se,
pomoci ostatním. Můžete udělat všechno sami. Vy všichni máte tyto síly, jedinou věcí je, že musíte být upřímní a čestní. Pokud
nejste upřímní a čestní, nikdy se to nevypracuje. Naopak, vymstí se vám to. V Sahadža józe je tedy velmi důležitá upřímnost
záměru. Nejprve musíte mít naprosto upřímný cíl, že jste tu především proto, abyste dosáhli svého osvobození. A zadruhé jste tu,
abyste pomohli ostatním. Lidé na celém světě teď potřebují pomoc. Je tu tolik problémů, tolik katastrof, tolik hrozných věcí, které
víme, že se každý den dějí. Nyní tedy potřebujeme lidi, kteří jsou solidní, kteří jsou vyrovnaní, kteří jsou mírumilovní, kteří chápou,
co je správně a co špatně. Kromě toho byste však měli vědět, že jste nyní vstoupili do Božího království. Mnoho lidí řekne: „Dobrá,
byli jsme velmi zbožní, modlili jsme se ke Kristovi, modlili jsme se k tomuto, modlili jsme se k tamtomu. A co jsme získali?“
Nemohli jste nic získat, protože jste nebyli spojeni. Musíte být spojeni. Jakmile se jednou napojíte, zjistíte, že se věci začínají
řešit. Velmi důležitá je však upřímnost a víra v sebe sama. Musíte mít víru v sebe, že jste plně způsobilá a schopná osoba a
můžete dosáhnout velmi vysokého stupně vědomí, kterým dokážete vypracovat mnoho věcí. Nezáleží na tom, z jakého prostředí
pocházíte. Nezáleží na tom, z jaké země pocházíte,
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1993-0426, O našich znalostech SJ (5 min)
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Zadruhé bychom měli mít velmi dobré znalosti o čakrách a centrech a jak tato centra zlepšit. Pokud tyto znalosti nemáte,
nemůžete se postavit před lidi. Není to tak, že by měli vše znát jen muži, ženy by o tom měly také vědět všechno. Jaké máme
čakry, jak pracují, jaké jsou čeho následky, čím trpíme, když jsou naše čakry v nebezpečí. Všechny tyto znalosti jsou pro vás
zdarma. Nemusíte za tyto znalosti platit. Jen vězte, že když v každodenním životě začnete vypracovávat Sahadža jógu, pak
zjistíte, že vše, co říkám, je naprosto skutečné. Můžete si to ověřit. Je to tak. Není to cosi ve vzduchu. Je to skutečně zde.
Můžeme prokázat vše, v co věříme, a můžeme také druhým ukázat, že toto je pravda, absolutní pravda. Nejsme tu proto,
abychom šířili nějaký fanatizmus nebo rasizmus nebo něčeho takového, nýbrž jsme tu, abychom spojili celý svět dohromady
jedním porozuměním, že patříme do jednoho světa a máme jedno celosvětové náboženství. Lidé se vás budou ptát: „Máme se
vzdát svého náboženství?“ Nemusíte jim říkat, že se musí vzdát svého náboženství, to nemusíte říkat. Nemusíte na ně vůbec být
tvrdí. Naopak. „Ne, ne, ne, nic není třeba dělat. Jen přijdete a začnete dělat Sahadža jógu a oddáte se svému Duchu.“ Postupně
se to začne otevírat. Bylo to tak s vámi všemi, že nejprve, když jste přišli do Sahadža jógy, jste měli jinou podobu. Nyní jste se
postupně začali otevírat, dozráváte a rozumíte Sahadža józe velmi dobře. Stejně tak musíte učit ostatní - stejným způsobem, se
stejným porozuměním, soucítěním a láskou. Jinak lidé běžně považují za normální neustále někoho odsuzovat. Samozřejmě, že
někteří lidé jsou pod špatným vlivem a nemůžete s nimi vyjít. Většina z vás by si však měla uvědomit, že musíme do Sahadža
jógy přijmout mnohem víc lidí díky našemu soucitu, lásce a také velkému pochopení pro cítění ostatních. Zjistila jsem, že
dokonce i v zemích, kde už je Sahadža jóga velmi dlouho, se najednou někdo objeví a začne dělat problémy a stane se něčím
bhútickým, víte, a nechová se, jak má. Stane se to znenadání. Takového člověka, víte, když se to oznámí, můžeme vzít pryč ze
Sahadža jógy. Můžeme ho očistit. Všichni však musíte najisto vědět jednu věc, že všichni máte tyto síly - vyléčit se, zlepšit se,
pomoci ostatním. Můžete udělat všechno sami. Vy všichni máte tyto síly, jedinou věcí je, že musíte být upřímní a čestní. Pokud
nejste upřímní a čestní, nikdy se to nevypracuje. Naopak, vymstí se vám to. V Sahadža józe je tedy velmi důležitá upřímnost
záměru. Nejprve musíte mít naprosto upřímný cíl, že jste tu především proto, abyste dosáhli svého osvobození. A zadruhé jste tu,
abyste pomohli ostatním. Lidé na celém světě teď potřebují pomoc. Je tu tolik problémů, tolik katastrof, tolik hrozných věcí, které
víme, že se každý den dějí. Nyní tedy potřebujeme lidi, kteří jsou solidní, kteří jsou vyrovnaní, kteří jsou mírumilovní, kteří chápou,
co je správně a co špatně. Kromě toho byste však měli vědět, že jste nyní vstoupili do Božího království. Mnoho lidí řekne: „Dobrá,
byli jsme velmi zbožní, modlili jsme se ke Kristovi, modlili jsme se k tomuto, modlili jsme se k tamtomu. A co jsme získali?“
Nemohli jste nic získat, protože jste nebyli spojeni. Musíte být spojeni. Jakmile se jednou napojíte, zjistíte, že se věci začínají
řešit. Velmi důležitá je však upřímnost a víra v sebe sama. Musíte mít víru v sebe, že jste plně způsobilá a schopná osoba a
můžete dosáhnout velmi vysokého stupně vědomí, kterým dokážete vypracovat mnoho věcí. Nezáleží na tom, z jakého prostředí
pocházíte. Nezáleží na tom, z jaké země pocházíte, z jaké rasy, na ničem takovém.
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Je velmi radostné, že jsme dnes všichni zde v Turecku, abychom slavili púdžu k Fátimě. Jak víte, byla dcerou Mohameda Sáhiba
a byla provdána za Alího a měla dvě děti, Hassana a Husseina. Ti byli nakonec zabiti v Karbale fanatiky, kteří si tehdy říkali
sunnité. To všechno se stalo proto, že tam byl fanatismus. Fanatismus člověka přiměje vždycky věřit, že je na straně práva, a má
proto plné právo rozčilovat se, přesvědčovat druhou stranu, druhou osobu. Fanatismus vyrůstal už dlouho - to není nová věc.
Nyní je zcela zřejmé, že náš hlavní problém v tomto světě pramení z fanatismu. Fátima ztratila svoje dvě děti a byla ztělesněním
Gruha Lakšmí. Přebývá v našem levém Nábhí. Všechny nemoci, které jsou spojeny se slezinou, všechny problémy, které jsou
spojeny s levým Nábhím, může napravit pouze Fátima. Musíte v sobě tedy Fátimu udržovat probuzenou. Protože jsme zde v
islámské kultuře, můžeme říct, že toto je místo islámské kultury. V islámské kultuře měla žena v domácnosti velmi důležité
místo. V době Mohameda Sáhiba neustále probíhaly boje a války mezi různými kmeny. Následkem toho bylo zabito velmi mnoho
mladých mužů. Jen velmi staří lidé přežili a také mnoho žen. To je důvod, proč Mohammed řekl: „Můžete si vzít čtyři manželky,
pět manželek, nemůžete jim ale dovolit, aby zůstaly neprovdané nebo měly mimomanželské vztahy.“ To by byl největší úpadek
islámu, tohoto náboženství. Chápal, že pokud se ženy neudržují v naprosté cudnosti, absolutně čisté, nemůže zde být Boží
království.

V sanskrtu existuje rčení: „Jatra narja pudžjante, tatra ramante dévatá" - ve smyslu: „Kde jsou ženy respektovány, tam jsou
uctívány a hodné uctívání.“ Nikoli, že mají být uctívány, ale jsou úctyhodné. Jedině tam existuje Boží království. Tak velká
zodpovědnost je na ženách. Ze života Fátimy musíme vědět, že nevyšla z domu a zůstala v domácnosti. Vychovala svoje dvě
děti pro boj ve válce proti fanatismu. Její manžel tam byl také. To ukazuje, že žena jako hospodyně je velmi silná, i když je v
domácnosti. I když je jen matkou, je tak mocná! V současné době vznikl nový typ myšlení. Muži jsou velmi nepříjemní a velmi
agresivní vůči ženám. V důsledku toho nacházíme velkou opozici vůči mužům. Mezi muži a ženami vzniklo něco jako „velký
rozkol“. Jakmile muži začali být nemorální a perverzní a chodit ke zkaženým ženám, pak si ty spořádané pomyslely: „Proč
bychom také nemohly být takové?“ A začaly také dělat špatné věci, které by dělat neměly. Tak se zhroutila celá společnost. Muži
jsou zodpovědní za politiku a ekonomiku a rovněž za národ jako správci, ale ženy jsou zodpovědné za společnost. Ať je žena
doma nebo jinde, ať už pracuje v domácnosti nebo venku, je zodpovědná za udržování společnosti. Někdy ženě připadá, že je
ovládána, že jí manžel dominuje, že ji manželova rodina ovládá, ale právě kvalita ženy je to, co pozvedá úroveň společnosti. A
nejen to, pak ji respektují i v rodině. Být ženou v domácnosti je velmi důležitá role, možná si to někdy neuvědomujeme. Vidíme tu
tolik světla, elektřina proudí. Co je však zdrojem této elektřiny? Není to mnohem důležitější než tato světla? Muži nejsou nic,
můžeme snad říci, že jsou kinetickou energií, ale potenciální energií je žena z domácnosti. V dnešní době však dochází k velmi
absurdní situaci. Byla jsem také překvapena - když jsem jela do Itálie, jak lacinými se tam ženy staly. Chtějí vypadat atraktivně
pro každého muže. Je to zapotřebí? Je to neradostná honba, do které se zapojili i muži, a ženy se dělají vysloveně lacinými. Ta
lacinost nedá ženám žádnou sílu ani radost.

Vím, že se ženy cítí velmi nešťastné kvůli tomu, jak s nimi muži zacházejí. Musíte mít svou vlastní osobnost, musíte mít své
vlastní pochopení toho, že jste žena, že jste šakti. A nikdo nemůže utlačovat šakti. Pokud se nedržíte své vlastní osobnosti nebo
své cudnosti, nemůžete dosáhnout svého životního cíle. Cílem vašeho života je dát sílu svému synovi, svému manželovi. Žena
dává sílu celé společnosti. Jsem také žena, jak víte, a také mám rodinu. Vzdor všem silám, které mám, jsem jim nikdy neukázala,
že mám tyto síly. Vždycky jsem naslouchala svému manželovi a poslechla ho, i když i on byl někdy velmi nerozumný. A také
pocházel ze společnosti, která byla více islámsky orientovaná. Pro Mě to byla jen legrace, protože jsem si myslela: „On je prostě
jako dítě a Já s ním musím mít velikou trpělivost.“ Vždycky říká, že díky Mým silám získal v životě všechno. Vždycky to přede
všemi říká. Nevím, jak to přesně je, ale každopádně jsem se svým manželským životem velice spokojena. Nikdy neuvažuji jako
ostatní, kteří si myslí, že se svého manžela musíme snažit ovládat, že s ním musíme bojovat, že musíme mít právo to dělat. Naše
právo je uvnitř nás samých, v našich silách. I muži si musí uvědomit, že musí ženy respektovat. Chci říci, ne do takové míry, že
ona vám řekne, abyste udělali něco špatného, a vy se tím prostě ztratíte, takhle ne. To je otroctví. Muži mají být muži. To v
žádném případě neznamená, že muži ženy ovládají. To tím nechci říct. Protože pokud máte své vlastní síly, manžel, ať už je
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jakýkoli, nakonec bude muset přijít a pochopit, co chcete. Bude muset poznat, kdo jste. Viděla jsem to mnohokrát ve svém
vlastním životě, že to bylo takhle. Nikdy jsem nic neříkala. Řekněme, že se rozčílí, Já zůstanu zticha. Dobrá. Koneckonců, on musí
bojovat venku a musí si vybít svou náladu na Mně, což nemohl udělat jinde, protože pokud to udělá ostatním, zbijí ho, takže je
lepší, když se vybije na Mně. A Já jsem z toho nikdy, nikdy neměla pocit, že Mi dominuje. Myslela jsem si pouze, že si vybíjí
náladu. Viděla jsem však, že kdykoli jsem mu něco řekla, přemýšlel o tom. V jeho celém životě jsem učinila jedenáct rozhodnutí a
všechna tato rozhodnutí si stále pamatuje, jedno vedle druhého, a ví, že to bylo velmi, velmi důležité. Jinak jsem mu nikdy
neříkala, co má dělat. Nejdůležitější je ten princip. Teď, když si uvědomil, že mám velmi důležitou misi, dal Mi peníze, dal Mi čas,
dal Mi veškerou svobodu. Ale nejdřív jsem se musela osvědčit jako velmi rozumná, oddaná manželka.

Muži všeobecně jsou velmi odlišní, to musíte pochopit. Jsou extroverti. Nezajímají se o to, co zajímá ženy. To je v pořádku,
protože ženy a muži se vzájemně doplňují. Například Alí byl venku a vypracovával všechno vnější, zatímco Fátima Bi byla v domě,
doma, nikdy nešla ven, ale on věděl, odkud přichází jeho zdroj energie. Protože ženy nebyly nikdy respektovány jako šakti, začaly
tíhnout k těm moderním západním myšlenkám, typu: „Musíme bojovat s muži, jsou problematičtí, trápí nás, měly bychom se jim
pomstít.“ Takto společnost fungovat nemůže. Odpovědnost žen je mnohem větší než odpovědnost mužů. Muži mají prostě jít do
kanceláře, nějak si to odpracovat a vrátit se domů. Ženy mají po celý život vytvářet energii pro růst dětí, ochranu manžela, pro
všechny rozumné věci, které musí dělat. To je důvod, proč v Indii říkáme: „Žena má být absolutně respektována a musí být
respektu-hodná.“ Navíc, není to jen v Indii, viděla jsem všude, že ženy se vždy těší úctě, jsou-li ženami v domácnosti. Například
když jdu s manželem na nějaký večírek, chovají se ke Mně stejně uctivě jako k němu. Například jeho zástupce nerespektují tak,
jako Mě. Ani jeho sekretářku. Nikoho. Mě coby jeho manželky si váží stejně jako jeho, protože jsem jeho žena. Nikdo se na Mě
nedívá svrchu, protože Já jsem něčí manželka. Všude je to takhle. Uvedu vám jako příklad jednu paní, kterou jsem znala. Vždycky
se považovala za velmi elegantní ženu, víte, vždycky pečovala o svoje tělo, jen aby byla hubená a to všechno, a chtěla přitahovat
všechny muže a oblékala si džíny - víte, docela stará paní. A její manžel byl významný muž, byl hlavním tajemníkem kabinetu,
mnohem výše postavený než my. Takže jednoho dne jsme byli všichni pozváni na večeři. Ale ona tam nebyla. Spousta lidí se ho
ptala: „Kde je vaše žena, kde je vaše žena?“ A on řekl: „Nevím, kde je. Měla sem přijít.“ Také jsem přemýšlela, kde je, kam odešla,
protože tam pro ni bylo místo, velmi prominentní místo. Než jsem se tedy usadila k večeři, šla jsem na toaletu. A ona tam
chudinka seděla v rohu. Řekla jsem: „Proč tu sedíte?“ Ona na to: „Oni mě přiměli, abych seděla tady. Nevím, co mám dělat.“ Tak
jsem ji přivedla. Řekla jsem: „Proč jste ji tam nechali sedět?“ A to si myslela, že je velice elegantní, že si nechala udělat pěkný
účes a vypadá jak herečka. „Ach, to je ta manželka?“ „Ano,“ řekla jsem. „Ach, můj Bože! Mysleli jsme, že je to sekretářka. Jak by
to mohla být ona? Nemá vlastní důstojnost, když je tak nevhodně oblečená. Jak můžeme věřit, že je to jeho žena? Když nemá
důstojnost manželky tak vysoce postaveného indického gentlemana.“ A tak tam, chudák, půl hodiny seděla a kouřila. Nemohli
tomu uvěřit. Pak se Mě zeptali: „Jste si jistá, že je to jeho žena?“ Řekla jsem: „Ano, jsem si jistá.“ Chci říci, že když přišla ke stolu,
nikdo ji neusadil na místo. A všichni ostatní si pořád mysleli, že je to sekretářka, která právě přišla. Tak jsme jim museli říct: „To
je jeho manželka.“ Myslela si, že je elegantní mladá dáma, víte. Chovat se v tomto věku tak hloupě!

Takže i na Západě si ženy váží, pokud je dobrou hospodyňkou. Všude je respektována. Také jsem byla překvapena, že jsem znala
někoho velmi vysoce postaveného, ministra v kabinetu anglické vlády, který prý byl poněkud nevrlý a nikdo si ho nevšímal. Nikdo.
„Nedívejte se na něj!“ Neorientovala jsem se dobře v aférách, které měli v diplomatických kruzích, tak jsem řekla: „Proč s tím
člověkem nemluvíte?“ „Nestojí za to.“ „Proč?“, řekla jsem. „Je hrozný, není to dobrý člověk.“ „Ano, ale proč? Co udělal?“ Řekli:
„Flirtuje, dívá se na jiné ženy a dělá všechno možné,“ a vyprávěli o něm. Můj Bože! Tak významný muž jako ministr. Proč se
takhle chová? Chová se jako hloupý osel... Nikdo by mu ani ruku nepodal. Ani muži by se na něj nepodívali. A teď se,
samozřejmě, vytváří nová společnost složená ze všech těch hloupých lidí. Tohle je dnes jiné. Když však do těchto míst přijde
nějaký sahadžajogín, ihned užasne, jak jsou hloupí. Mohou na to přijít. Všichni jsou napadeni na levém Nábhí, ženy i muži. Ale
nebezpečnější je to pro muže, pokud mají takovou manželku. Co se tedy stane, když je napadeno levé Nábhí? Jaké nemoci
dostanete? První a nejdůležitější je rakovina krve. S levým Nábhím můžete dostat rakovinu krve. Ženy si myslí, že svého manžela
mohou ovládat, že to svému manželovi mohou dělat, že je mohou napravovat, ale nevědí, že tím způsobují vážné onemocnění,
jako je rakovina krve. Znám někoho, kdo měl rakovinu krve, ale vyléčili jsme ho a pak jsme zjistili, že jeho levé Nábhí je stále
špatné. Nemoc se mu stále vracela. Zjistili jsme, že za tím je jeho manželka. Byla pro něj nebezpečnou ženou. A on by ji
neopustil, neopustil by ji. Řekla jsem mu: „Nebudu tě znovu léčit, pokud budeš žít s tou ženou. Vyhoď ji nebo ji pošli někam jinam.
Pokud hodláš žít s touto ženou, nebudu tě léčit.“ On ji zavolal a Já jsem jí řekla tváří v tvář: „Jste velmi dominantní štěkna, která
neustále sekýruje, a když budete svého manžela týrat, nemůže být vyléčen.“ Ale ona v tom pokračovala a konečný výsledek byl



hrozný, hrozný, hrozný. Vyvinula se u něj takto velká slezina, všechno mu museli vyoperovat a lékaři řekli, že do šesti měsíců
bude konec. Takže o obou případech bych řekla, že manželka chtěla ovládat manžela a manžel se k ní připoutal. Tenhle případ,
který vám uvádím, se stal nedávno. Nuže, jsme muž a žena, protože se navzájem milujeme, vzájemně se doplňujeme. Žena je
žena, muž je muž.

Muži by neměli očekávat, že ženy budou jako oni, velmi rychlé, a ženy by neměly očekávat, že muži budou jako ony, velmi
ušlechtilí, abych tak řekla. Jsou vlastnosti ženy a vlastnosti muže. Největší silou ženy je však její cudnost. Pokud je její cudnost
narušená, pak je to nebezpečná osoba, velmi nebezpečná. Může nejen ublížit svému manželovi, ale i svým dětem, své
společnosti. My pocházíme z kultury, která je také velmi blízká islámské kultuře. Indická kultura je podobná. V indické kultuře si
ženy váží své cudnosti více než čehokoli jiného na tomto světě. Dokážou se vzdát čehokoli, ale ne své cudnosti. A kdysi dávno -
existuje příběh, který vám musím povyprávět, velmi zajímavý, o překrásné ženě jménem Padminí. Byla manželkou krále. A jeden
hrozný muslimský král chtěl tu ženu vidět, protože slyšel, že je velmi krásná. Víte, je to, byla to velmi prekérní situace. On přišel do
toho království a řekl: „Musím tu dámu vidět, jinak celé království zničím.“ Lidé říkali: „To nemůže udělat, vždyť je to naše
královna. Nemůže se přece jen tak podívat na naši královnu.“ Ona si řekla: „Dobrá, nemusí vidět mě, ale snad by mohl vidět můj
odraz.“ Tak se postavila před zrcadlo a on uviděl její odraz. Poté však zešílel ještě víc a řekl: „Tuto ženu musím mít. Pokud mi ji
nedáte, všechny vás zničím.“ Představte si krále, který dělá kvůli nějaké ženě takové nesmysly - to ukazuje, jak zbytečný to byl
člověk. Přivedl veškerou svou armádu se vším všudy a usadil se nedaleko pevnosti, kde se ti lidé nacházeli, a poslal jim zprávu:
„Pokud tu dámu nepošlete ke mně, zaútočím.“ Oni nebyli připraveni, nevěděli, co mají dělat, tak si řekli: „Pojďme s ním bojovat.
Nemůžeme přece dovolit, aby mu naše královna byla vydána. Je to otázka naší prestiže.“ Vzali sto nosítek. Rozumíte, co jsou
nosítka? Vzali sto nosítek. A v každém z těch nosítek seděli čtyři bojovníci se zbraněmi a další dva je nesli. A oni řekli: „Dobrá,
královna přichází se svou stočlennou družinou dvorních dam.“ Muslimové tehdy byli, muslimský král popíjel a oslavoval, velmi
šťasten, že se královna chystá přijít. Ti lidé se tam tedy dostali, vyšli ze svých nosítek a začali bojovat. Než odešli, řekli ženám: „V
případě, že vyhrajeme, v pět hodin ráno zapálíme oheň, a když uvidíte oheň, budete vědět, že jsme naši věc vyhráli. Pokud se nám
vyhrát nepodaří, měly byste s určitostí vědět že jsme tu bitvu nevyhráli.“ Bylo jich jen, řekněme, 400 či 600 lidí a s oním mužem
byly tisíce, zbraně, děla, všechno. Začali bojovat. V tom boji onen muslimský král vyhrál, protože měl obrovskou převahu, a
většina těch lidí zemřela. Byl zabit i král. V pět hodin nebyl zapálen žádný oheň a ženy viděly, že žádný oheň nehoří. Udělaly tedy
obrovskou rampu - pohřební hranici, vylezly na ni, zapálily ji a všechny zemřely. Tři tisíce žen zemřelo, protože nechtěly, aby se
jich dotkli jiní muži. Pokud by přišel nějaký jiný muž a dotknul se jich, znamenalo by to konec jejich cudnosti.

V Indii existuje velmi mnoho takových příběhů. Natolik si tedy vážily své cudnosti! Víte, je snadné upadnout do nějakého jiného
pokušení, ale pokud je tohle vaše síla, proč byste se měli podvolit něčemu tak scestnému? V Sahadža józe si to musíme
uvědomit. Muži také musí vědět, že pokud jejich manželky jsou tak cudné a ušlechtilé, musí si jich vážit. Měli by si také uvědomit,
že mají i rakhi-sestry, což znamená, že jsme velmi cudní lidé. Vážíme si cudnosti rakhi-sestry a nechceme se v žádném případě
podřídit nikomu, kdo cudnost nerespektuje. Pak začnou být cudní i muži. Když jsou ženy cudné, budou takoví i muži. Cudnost je
vaše hlavní síla, právě cudnost je jednou ze sil Šrí Ganéši. Když získáte tuto sílu Šrí Ganéši, víte, jak silnými se stanete díky
nevinnosti, která se ve vás probudí? Bez cudnosti ženy nemohou v Sahadža józe dosáhnout ničeho. Člověk se musí vzdát všech
starých názorů, všech minulých věcí a také toho, čím nás bombardují noviny, média atd. Nedávno jsem četla krásnou knihu,
takhle tlustou, která nedávno vyšla, Média versus Amerika. Říká se v ní, jak tato média nasadila ženám a mužům do hlavy názory
napadající prospěšnost manželského života a jak manželský život zabíjejí. Lidé se vezmou, pak se rozvedou, znovu se vezmou a
zase se rozvedou. A takhle to pokračuje pořád dokola. V Sahadža józe to samozřejmě není tak špatné. Tentokrát jsme měli
osmdesát šest svateb. Osmdesát šest. Z nichž jedna vypadala jako fiasko, ale také se to usadilo. V Sahadža józe je to mnohem
lepší. Lidé chápou důležitost manželského života. Je to drama, ale také je to tapas, je to tapasja, při němž postupně porozumíte
svým vlastním silám. Řekla bych, že muž je jako slunce, ale žena je jako Matka Země. Rozdíl je v tom, že slunce svítí, dává světlo,
svým způsobem také dává výživu Matce Zemi. A Matka Země dává všechno, ona snáší tolik věcí, snáší všechny naše hříchy.
Takže žena v domácnosti je jako Matka Země. Dává radost všem, manželovi, svým dětem. Nemyslí na sebe. Neříká si: „Jak bych
mohla dosáhnout velkých věcí - možná skrze svou krásu, své tělo, pomocí svého vzdělání, prostřednictvím sil, které jsem
dostala,“ ne, tohle si neříká. Říká si: „Jak mohu jiné udělat mocnými, jak jim mohu dát sílu, jak jim mohu pomoci?“ To je typická
ideologie ženy. Pokud tomu tak není, pak to není žena. Myslím tím, že když někdo řekne: „Chci k vám přijít na večeři,“ cítí se velmi
šťastná. „Ach, to je skvělé. A co bych tedy měla uvařit? Co mám udělat?“ To je ženský postoj. Jednou jsme měli skupinu lidí, asi
dvacet pět Mě jich přišlo navštívit. Seděla jsem s nimi pod širým nebem a pak jsem vzkázala své dceři, že jsou tady a mohlo by



být pozdě, že pro ně raději připravíme večeři. Na závěr jsem pak řekla: „Je tam pro vás večeře, pojďme.“ „Jak to?“, divili se. „To je
v pořádku,“ řekla jsem. Moje dcera měla ohromnou radost. Připravila všechno možné, přišly jí pomoct i její přítelkyně. A všichni
tito cizinci byli překvapeni: „Jak to, Matko, že je kvůli tomu tak šťastná? Kdybych to řekl své ženě,“ - to bylo v začátcích Sahadža
jógy - „kdyby i jen tři osoby měly přijít na večeři, začala by to přemílat v hlavě pořád dokola.“ „Jak to?“, řekla jsem. „A dělala by to
nerada a s reptáním a dávala by lidem najevo svou špatnou náladu.“ Dost Mě to překvapilo.

V Sahadža józe je běžné, že chceme dávat lásku. A muži tuto lásku musí ocenit a radovat se z ní, ať už jste bratr nebo manžel
nebo syn, láska ženy je tu každopádně pro vás. A ona vám dává takovou lásku, která vás dělá absolutně radostnými a také
zbožnými. Protože tyto dvě věci patří k sobě. Pokud se žena začne chovat neslušně, je to pro společnost to nejhorší - muži se
také začnou chovat neslušně. Muži jsou i tak extroverti. Abychom je tedy zvládly, učiňte z nich hospodáře a hlavu rodiny. Ženy
musí vědět, jak s nimi zacházet. Není snadné vést dům, není snadné vést svoji rodinu, není snadné starat se o děti, je to velmi
obtížné. A ty, které mají tyto vlastnosti, jsou nejlepší ženy a opravdu toho dosáhnou. Chci říci, vzpomeňte si na své matky, jak
moc vás milovaly, a všechny muže a ženy. Proč? Proč tolik vzpomínáte na svou matku? Protože obětovala všechno, aniž
ukazovala, že se obětuje. Udělala pro vás tolik, abyste mohli ... Schopnost žen milovat je obrovská, obrovská! A to je to, co se
musíme učit od Fátimy. Dala své dvě děti, aby byly zabity. Věděla to, protože Ona byla konec konců Višnumája. Byla inkarnací
Višnumáji. Věděla, že Její děti budou zabity, ale přesto je tam poslala. „Dobrá, to nevadí. I když vím, že jdou zemřít, je to v
pořádku.“ Taková statečnost, taková odvaha, takové pochopení úkolu svých dětí. Dnes si je připomínáme jako Hassana a
Husseina. Kdyby tehdy řekla: „Ne, ne, ne, nechoďte do války, zůstaňte doma,“ a kdyby je přesvědčovala, aby nechodili, neodešli
by. Dnes bychom o nich nemluvili, že ano? V každém případě by jednou zemřeli, ale smrti hrdinů se jim dostalo díky jejich matce.
Samozřejmě, i oni byli něco jako inkarnace, ale Ona je dokázala úžasně, naprosto dokonale povzbudit: „Jděte a bojujte za
správnou věc.“ Protože ti fundamentalisté se snažili prosadit svůj fanatismus. Dnešek je tedy dnem, kdy musím říci také mužům,
že se musí naučit vážit si ženy, která je cudná. Pochopte prosím, že pokud je vaše žena mravně bezúhonná, pak v žádném
případě nemáte právo ji trápit. Ne, že by měla být úctyhodná, ale měli byste se postarat o to, aby ji každý respektoval a nikdo ji
neurážel, měli byste stát při ní, ztotožnit se s ní. Jestliže to však není počestná žena a je opačného ražení, raději se držte stranou.
Nemám tolik odvahy, abych řekla: „Dobrá. Pokračujte s ní a já se o to postarám.“ Je to velmi obtížné. Nevím, jaké komplikace by
mohly přijít. Se všemi těmi zkušenostmi člověk jednoznačně zjistí jedno, že žena je mnohem více uvnitř, má mnohem více sil a je
mnohem moudřejší než ostatní lidé, když se drží své čistoty. To je ten bod, kolem něhož se točí veškerý její pohyb, celá její
osobnost. Ona může být čímkoli.

Měli jsme ženy - například jednu paní, které bylo teprve sedmnáct, když ovdověla. V sedmnácti letech se stala vdovou a bojovala
s ukrutným králem, který se jmenoval Aurangzeb. A postarala se o to, aby byl poražen. Jmenovala se Tarabai. V Indii máme ženy
nejrůznějších charakterů, které bojovaly různými způsoby, ale především byly ženami v domácnosti. Všechny jejich síly byly
silami žen v domácnosti. Nedívejte se tedy spatra na ženy v domácnosti. Když cestuji letadlem, ptají se Mě: „Matko, jaká je Vaše
profese?“ „Žena v domácnosti.“ Moje profese je žena v domácnosti. Jsem žena v domácnosti velmi, velmi veliké rodiny. Starám
se o svoje děti, miluji je a ony milují Mě a myslím, že tahle profese je nejlepší, protože dává tolik radosti, je tak krásná. Je to
láska. Dává tolik energie. A ani v tomto věku se na svůj věk nikdy necítím, protože jsem Matkou tolika z vás. A nikdy Mi nepřišlo
do hlavy, že už jsem stará a musím dělat to a ono, že si musím odpočinout a nesmím dělat tuto práci nebo že... Protože cítím
lásku ke svým dětem - musím je vyživovat, musím se o ně starat, musím jim dát všechny své síly. Nikdy se vám nijak nesnažím
předvádět své síly. Jste to jedině vy, kdo by měl vstřebat všechny Mé síly. Jediné přání, které mám, je, abyste byli tak mocní jako
Já. Samozřejmě zjistíte, že mám síly, ale pokud jde o Mě, Já chci, abyste zapomněli, jaké síly mám Já; vy sami byste měli mít
všechny tyto síly v sobě, abyste mohli zachránit svět. To je jediná věc, kterou vám chci dát. A chci vás ujistit, že vy všichni můžete
mít všechno, co mám Já. Pokud si ovšem dokážete udržet v životě jednu jednoduchou věc - že musíme být počestní lidé.
Nemůžeme si zahrávat, nemůžeme se chovat neslušně. Dnes vychází najevo tolik věcí, které dělají muži a které dělají ženy, ale
my nikoli. Mohli bychom říci, že v evolučním procesu existovaly některé opice - šimpanzi, z kterých se vyvinuly lidské bytosti. Ale
tak to není, mezitím existovaly některé jiné lidské bytosti, které přišly a zase zmizely. Takže jen velmi málo lidí se stane
sahadžajogíny, kteří budou spaseni. Všichni ti ostatní tam nebudou ani opicemi ani lidskými bytostmi, hotovo. To všechno jsou
sebedestruktivní věci, které zabíjejí rodinu, které zabíjejí mravní bezúhonnost v nás, a my pak zůstaneme na holičkách. Nejsme
nikde. Máme nemoci, máme trápení, máme problémy. Buďte tedy opatrní, velmi, velmi opatrní.

A tato zvláštní púdža pro Fátimu Bi je púdžou k Višnumáje. Také vinu, která pracuje na levé Višuddhi, lze vyléčit, pokud si



rozvinete cudnost. Nikdy nebudete mít pocit viny, když máte takovou ctnost. S touto ctností se nikdy, nikdy nebudete cítit vinni a
můžete se postavit jakémukoli nesmyslu, protože stojíte na pravdě cudnosti. Dnes je zvláštní den, řekla bych, kdy uctíváme tento
velký ideál mravní bezúhonnosti, kterým je Fátima Bi. Kéž vám Bůh žehná! Dobrá, takže teď máme velmi málo dětí... Kolik dětí
máme? Pojď, pojď, pojď! Budeme zpívat Ganéša Stuthi. Dobře, můžete zpívat Ganéša Stuthi. Řekneme Ganéša mantru, pak
budeme zpívat Ganéša Stuthi a poté budeme mít sto osm jmen. Tento kámen, feroza, pochází z Iráku a Fátima nosívala křemen,
o tom není pochyb. Tento se nazývá křemen, nazývá se feroza - tyrkys. V Iráku je ho plno, spousta. Nosívala tuto ferozu, je to
přesně tak. Také toto, pro vaši informaci... tyto vázy také pocházejí z Iráku, také ze stejného místa, kde byla Ona. Jen se
podívejte na tu náhodu, že přesně v této době přijdou z Iráku! Kéž Bůh žehná této zemi a kéž tam je mír! Další návrh se týká toho,
že každý nemůže jet do Indie, takže se lidé nemohou vdát nebo oženit, víte. Uvažujeme proto také o organizování svateb během
Divali púdže. Ale nebudete mít tak široký výběr, to je ten problém. Nevadí, vy, kteří se chcete vdávat a ženit, Mi zašlete vyplněné
formuláře, zašlete je Guidovi. Další věcí je, že nemůžeme mít stejně propracovaný způsob, jako máme v Indii. Snažíme se, ale i
tak je to velmi obtížné, víte. Je to jiná země. Snažíme se zjistit věci, které se mohou vypracovat. V každém případě budeme
organizovat sňatky, protože nechcete jiný typ...jednoduchý typ, chcete mít indický styl. Já tedy před Divali pojedu do Indie a
pokusím se to pro vás zorganizovat. Bůh vám žehnej! Velice vám děkuji za všechno. Je Mi líto, že jsem tentokrát nemohla sehnat
dárky pro vás všechny.



1993-0606, Pokud nemeditujete, nemáte spojení... (11 min)

View online.

19930606 - Pokud nemeditujete, nemáte spojení se Šrí Mátadží, meditujte kolektivně! Většinu věcí vím naprosto přesně. Ale
některé z těchto věcí nevím tak jasně. A to z jediného důvodu. Vztah mezi vámi a Mnou je samozřejmě velmi blízký. Měli byste
být v Mém těle. Ale, pokud nemeditujete... Je to velmi běžná, světská věc, musím říci - dhjána gamja. Pokud nemeditujete,
nemám s vámi vůbec žádný vztah. Nejsme spolu nijak spříznění, nemáte na Mě žádný nárok, nemáte právo se ptát: „Proč se děje
to nebo ono.“ Když tedy nemeditujete - Já vám stále říkám: „Meditujte, meditujte,“ pak s vámi nemám nic společného. Už tu pro
Mě nejste. Nemám s vámi žádné spojení. Potom jste jako všichni ostatní lidé. Můžete být sahadžajogíni, možná máte nějaké
ocenění, třeba od vašich lídrů, nevím. Možná vás považují za jakéhosi velikána. Ale pokud nemeditujete každý den - večer, ráno
nebo večer, pak už opravdu nebudete v říši Šrí Mátadží. Protože to spojení je pouze skrze dhjánu - meditaci. Znám lidi, kteří
nemeditují, pak trpí, jejich děti trpí, něco se přihodí, pak Mi o tom vykládají, ale Já jasně vidím, že ten člověk nemedituje. Nemám
s ním nic společného. Nemá právo Mě o něco žádat. Zpočátku samozřejmě meditace vyžaduje nějaký čas. Jakmile však zjistíte,
co je meditace, jak se radujete z Mé přítomnosti, jak jste se Mnou jedním, jaký spolu můžeme mít hluboký vztah, pak už není
třeba mít něco dalšího, jako psaní dopisů nebo nějaké jiné, zvláštní spojení. Nic takového. Jediné, co je třeba, je meditace. V
meditaci rostete, v ní se dostáváte duchovně výš. A když se to stane, začnete - určitým způsobem - řekla bych, když dosáhnete
stavu, řekněme, vyspělosti v Sahadža józe, pak už se meditace nechcete vzdát, protože tehdy jste se Mnou plně sjednoceni. To
neznamená, že byste měli meditovat tři nebo čtyři hodiny. Důležité je, jak intenzívně jste se Mnou, ne kolik času. Pak mám za vás
zodpovědnost, za vaše děti, za každého. Mám zodpovědnost za váš vzestup, za vaši ochranu, za to, abych vás zbavila všech
vašich negativit. Není to tedy jako s otcem, který vás rovnou potrestá, to ne. Je to jako: „Dobrá, nejsi se Mnou spřízněný, dávám
ruce pryč.“ Tohle jediné se může stát. Jestliže nemedituješ, dobře, nemohu tě nutit. Ale už s tebou nemám nic společného.
Můžete mít jiné, vnější vztahy, avšak tento vnitřní vztah, který vám dává požehnání, ten nemůžete mít bez meditování. Říkám to
každému z vás: „Prosím, medituj, medituj každý den.“ Myslím však, že lidé stále nechápou důležitost toho, co říkám. Protože oni
Mi řeknou: „Matko, my nemeditujeme.“ „Proč?“ - „Už jsme realizované duše, tak proč meditovat?“ Například tento přístroj je
kompletní, ale pokud není neustále připojen ke zdroji, k čemu bych ho měla? V takové meditaci budete vnímat lásku, lásku Boha,
krásu té Boží lásky. Tím se celá perspektiva změní. Meditativní člověk má úplně jiný přístup, úplně jiné povahové rysy, úplně jiný
život a žije stále v naprosté spokojenosti sám se sebou. Takže dnes, protože je první den Adventu, jak říkáte, lze říci, že je to první
den Adventu, neboť ho dnes slavíme. Samozřejmě to nebylo dnes, ale přesto můžeme říci, že jestliže to tak je, jestliže se to událo
a pomáhá vám to, je to pro vás nesmírným požehnáním, pak musíte vědět, jak si to uchovat, musíte vědět, jak to umocnit, musíte
vědět, jak se tím těšit. Neměli byste se spokojit, řekněme, s jedním hezkým zážitkem nebo s trochou něčeho jiného. Měli byste
mít úplnou jednotu s Božským, úplnou jednotu. A to je možné pouze tehdy, když opravdu meditujete, což je vlastně docela
snadná věc - meditovat. Někteří lidé říkají: „Matko, nedokážeme na to najít čas,“ „Pořád o něčem přemýšlíme,“ nebo „Máme při
tom nutkání dívat se na hodinky.“ Zpočátku můžete mít trochu problémy, neříkám, že nemůžete. Ale to je jen na začátku. S
postupem času vám to půjde. Postupně to zvládnete, postupně to budete tak dobře ovládat, že už nebudete chtít nic jiného, nic
menšího vás už nebude zajímat. Abyste se tedy dostali ke své kráse, ke své velikosti, ke své úchvatné osobnosti, která je nyní
odkryta, musíte pro to udělat jediné - opravdu svědomitě meditovat. Ale ne stylem: „Dnes jsem přišel dost pozdě, tak už
meditovat nebudu, zítra, víte, musím do práce, takže nemůžu meditovat.“ Nikoho nezajímají vaše výmluvy, je to jen mezi vámi a
vaším Já. Je to váš zisk, nikoho jiného. Všechno se děje pro vaše dobro. Musíme pochopit, že jsme dosáhli určitého stádia
evoluce, odkud byste mohli jít až sem, pak sem a sem. Neříkám, že to není možné, především však, ať už jste kdokoli, koho třeba
považují za prvotřídního jogína, co se týče meditace, musíte být pokorní. Tato meditativní kvalita... i když k vám teď hovořím, tak
se do ní prostě dostávám. Dává totiž tolik radosti, skočíte zkrátka do oceánu radosti. Zpočátku to bude obtížné, ale po určité
době zjistíte, že toto spojení, které máte se Šrí Mátadží, je to jediné spojení, které hledáte. A ještě v jednom bodě se lidé ztrácejí,
což jsem viděla velmi často u lidí, kteří se ztratili. Meditují individuálně, velmi často, což je naprosto správné. Individuálně
meditovat budou. Posadí se, zameditují si, udělají si púdžu, ale kolektivně meditovat nebudou. Tohle je tedy další bod, který by si
každý měl pamatovat, že musíte meditovat kolektivně, protože Já jsem kolektivní bytostí vás všech, a když meditujete kolektivně,
jste Mi opravdu velmi blízko. I když máte tedy nějaký program nebo cokoli, musíte si udělat i meditaci. Vždy mějte meditaci jako
prioritu každého setkání. Dozpíváte písničky, vše je hotové, pak meditujte. Když na něčem tolik trvám, musíte poznat, že to, co
vám říkám, musí být pravda, ta naprosto nejzákladnější. I když to vypadá jako obyčejná věc. Je to však velmi důležité.

http://amruta.org/?p=20943


1993-0704, Guru púdža, 04/07/1993,(nekontrolováno),Cabella,Itálie

View online.

Dnes budeme mít Guru púdžu. Měla bych být vaším guruem, ale někdy mám pocit, že tato představa o guruovi se od té mé velmi
liší. Obvykle je guru velmi, velmi přísný člověk a nemá žádnou trpělivost. Dokonce, řekněme v hudbě: v Indii jsou guruové, kteří učí
hudbu; kde se musí absolutně dodržovat naprostá kázeň. Vím o jednom velkém hudebníkovi, Ravi Šankarovi. Byli jsme v
Maiharu, kam přijel, a jeho guru, Allauddin Khan, si velmi vážil mého otce. Tak se ho zeptal: „Proč něco nezahraješ?“ Tehdy mu
nic neřekl. Pak mu ukázal velkou bouli zde. Řekl: „Pane, vidíte tohle?“ Řekl: „Co?“ „Přerazil mi o hlavu mou vlastní tanpuru,
protože jsem hrál trochu falešně.“ Jinak to byl velmi milý člověk, to musím říct; znala jsem Allauddina Khana. Ale když přišlo na
učení... Myslím, že je to tradice, že musíte na studenty klást nejrůznější požadavky, ale studenti se přesto drží gurua. Pořád se o
něho starají. Záleží jim na něm. Když guru chce tohle, tak pro to běží, když chce tohle, tak to udělají. A guru neustále podrobuje
žáka různým zkouškám. Šivádžího guru ho například požádal: „Chtěl bych se napít tygřího mléka.“ Tak řekl: „Dobře. Pokud to řekl
můj guru, je to jeho starost.“ Tak šel do lesa a uviděl tam sedět tygřici. Už přestala dávat mléko svým mláďatům, a tak se před
tygřicí poklonil a řekl: „Podívej, můj guru chce tvé mléko. Dala bys mi prosím trochu mléka pro mého gurua?“ A tygřice tomu
porozuměla. Vstala a on si vzal její mléko pro svého gurua. Takže na tom je vidět, že díky poslušnosti vůči guruovi člověk
dosáhne i nemožných věcí. Jindy mu guru řekl, že má na noze velký vřed a že je celý potrhaný a ten, kdo mu ho vysaje, musí být
jeho žákem a když to vysaje jeho žák, bude to v pořádku. Všem se něco takového příčilo. Šivádží mahárádž řekl: „Samozřejmě, že
to vysaju.“ Sehnul se a začal to sát z obvazu, který tam byl, a bylo to mango! Existují tedy dva, tři typy zkoušek, které žák neustále
podstupuje. Za prvé, do jaké míry vás poslouchá. Ale protože jste všichni získali realizaci a jste svými vlastními guruy, tuto
podmínku na vás nekladu. Nechávám to na vaší svobodě. Říkám vám se vší vážností, všemi možnými způsoby, co si myslím, že
je pro vás dobré, ale nevynucuji si to, jak to dělávali tito guruové. Chci říct, že dříve žáky bili! Věšívali je do studny. Byli na své žáky
neskutečně přísní. Měla jsem s tím zkušenost. Nikdy se neusmáli. O nějakém smíchu nemůže být ani řeč! A nikdy by neprojevili
žádnou slabost laskavosti vůči učedníkům. Tohle vám říkám o duchovních guruech. Ale ti, kteří chtěli svůj vzestup, chtěli svou
realizaci, by i nadále procházeli všemi druhy mučení, kterým byli vystavováni. Někteří guruové, kterým se nelíbili někteří žáci, jim
řekli: „Dobře, teď budete pořád stát na jedné noze.“ Takže stáli na jedné noze jako jeřáb. Jinému zase řekli: „Postav se na hlavu!“
Způsob, jakým se chovali ke svým žákům, byl pro mě poměrně neschůdný. Já to nedokážu. Stále se mi v očích objevují slzy
soucitu; připadá mi to nemožné. Někdy to mohu říct tak, že to vypadá jako malé pokárání. Ale být matkou a zároveň guruem je
tou nejtěžší věcí. Nevím, co je přednější. Ale samozřejmě každá matka chce, aby její dítě bylo dobré, a Svatá Matka chce, aby její
dítě bylo svatým člověkem. Na prvním místě je svatost. A teď, jak k tomu můžete někoho nutit? Jediné, co vás to přiměje
pochopit, je toto - že pokud se nestanete svatými, jak dosáhnete svého vzestupu? Musíme být svatí. Jakou kázeň lze zavést, aby
se člověk stal svatým? K čemu ho můžete přinutit? Kvůli čemu se můžete rozzlobit? Jediná metoda, kterou normálně používám,
je odpuštění. Myslím, že odpuštění je možná nejvyšší kvalitou při učení lidí. Když vědí, že udělali něco špatného, a přiznají to, pak
je třeba odpustit. Například v Buddhově životě byl jeden člověk, který ho urážel, aniž by mu rozuměl, a když skončil se svými
urážkami a Buddha odešel, lidé mu řekli: „Víš, koho jsi urážel? Byl to Pán Buddha!“ Dostal strach o svůj život. „Kam zmizel?“
zeptal se. „Odešel do další vesnice.“ Tak šel do té vesnice a řekl: „Pane, omlouvám se za to, co jsem řekl. Prosím, odpusťte mi.
Byla to všechno chyba a neměl jsem to udělat. Můžete mě potrestat, jak se vám zlíbí.“ Buddha se zeptal: „Kdy k tomu došlo?“
Odpověděl: „Včera.“ Buddha řekl: „Neznám včerejšek, znám jen dnešek.“ Už jen když vyprávíte tyto věci, jak skvěle se člověk cítí,
že? Takže vaše velikost, vaše ušlechtilost určitě na lidi zapůsobí. Ne tím, že budete bojovat, že se budete hádat, že budete říkat
kruté věci, tím se to nevyřeší. Guruové také velmi kontrolovali děti, žáky. Naprosto je ovládali. Musíte vstávat ve čtyři hodiny,
sednout si k meditaci. Kdybyste nevstali, bili by vás! Nerozumím tomu. Sahadža jóga se velmi liší od všech ostatních guruů,
protože věříme v sílu lásky. Síla lásky vás učí, jak odpouštět. Činí vás ušlechtilými. Činí vás velmi vyrovnanými. Takže guruové,
kteří zde byli kvůli Bhavasagaře, aby v lidech upevnili dharmu, se museli nejprve srovnat se všemi praktickými věcmi, jak tomu
říkají. Myslí si, že to není praktické. Ale oni řekli: „Ne! Pro nás to je vyšší, vznešenější a důležité. Takže uváděli lidi do rovnováhy,
protože v sobě měli sílu lásky. Všichni tito Ádi Guruové a jejich inkarnace, pokud je vidíte, byli vždy v rovnováze a vždy opěvovali
Boží lásku. Když mluvíme o realizaci, musíme především vědět, že musíme mít trpělivost sami se sebou. Vím, že někteří lidé se
necítí moc dobře, někteří lidé jsou dosud nemocní, někteří lidé někdy dokonce ani necítí vibrace. Mějte se sebou trpělivost! Když
se stanete svým vlastním guruem, první věc je, že stejně jako má guru trpělivost se svým žákem, musíte mít trpělivost sami se
sebou. V této trpělivosti se naučíte, že můžete bez problémů snášet mnoho věcí. Existuje, řekněme, člověk, který je stále nevrlý:
„Ach, tohle není dobré. To není dobré,“ protože nemá trpělivost sám se sebou. Když budete mít trpělivost sami se sebou, snesete
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všechno. Ať jste kdekoli, jste sami se sebou, protože jste realizované duše. Nebudete tedy frustrovaní, nebudete se zlobit a také
nebudete stále reptat a brblat, protože se těšíte sami sebou. Když je tam i matrace, dobře. Pokud tam není, můžete spát na trávě.
Pokud není tráva, můžete spát na kameni. A také nemusíte spát, jako minulou noc. Na tom vůbec nezáleží. První věc, kterou u lidí
shledávám, je, že nemají trpělivost sami se sebou. Za prvé možná proto, že jsou podmínění. Řekněme, že když máte levou
Višudhi, když jste náhodou byli katolíci nebo jste dělali transcendentální meditaci (TM) nebo podobně, pak se celou dobu litujete,
nepřestáváte myslet na svá trápení a problémy a stále se snažíte sami sebe odsuzovat. Jste realizovaná duše a nemáte právo se
odsuzovat - nemáte právo! Jako člověk, který se topí, byl zachráněn, dostal se na břeh, daří se mu dobře, získal druhý život, a
stále se tam snaží vyjádřit svou agónii, jako by se topil. Takže se musíte probudit: „Ne, ne! Už tam nejsem. Konec. Už je to pryč.
Jsem jiný. Tamto byl někdo jiný. Nejsem stejný člověk.“ Takto si musíte zcela jasně říci: „Nebudu se odsuzovat.“ Měli jste právo
získat seberealizaci. Dostali jste ji. A pak se z toho nemůžete těšit, protože máte tyto podmínky. Zvláště na Západě je velmi
módní být nešťastný. Jsou tam nešťastní lidé, kteří žádná neštěstí nemají! Takže takoví lidé, kteří mají pomyslná trápení z
minulosti, která ve skutečnosti neexistují, nemohou mít radost z reality. Nemohou. Takže pro sahadžajogína je důležité, aby měl
v srdci radost. Je to jako oceán. Je to jako oceán, který je tu neustále, aby vám poskytoval tyto pocity vzrušení. I malé kapky
tohoto oceánu, když stékají do vaší bytosti, jsou tak uklidňující. Ten zážitek se dá pouze prožít. Ale všechno to čeká uvnitř vás. A
takový člověk přináší radost i ostatním. Nemůže vidět jiného člověka nešťastného, v nesnázích. Sám je plný radosti a šíří radost
kolem sebe. Radost můžete mít i z malých, nepatrných věcí, protože máte oceán a malá věc, která do oceánu spadne, vytváří tak
krásné vlny; dotýkají se břehů nejen vaší vlastní bytosti, ale i ostatních. Velmi, velmi malé věci vám dělají tak velkou radost, že
jste po celou dobu jako surfaři, jak se dnes říká, na tomto krásném jezeře nebo krásném oceánu lásky. Láska přináší radost. Není
to tělesná láska, je to božská láska. Jako sahadžajogíni a guruové tedy musíme milovat sami sebe a pochopit svou vlastní
hodnotu. Myslím, že sahadžajogíni dosud nepochopili svou hodnotu. Kolik lidí na tomto světě může dát realizaci? Kolik jich ví o
Kundaliní? Kolik z nich vidělo, jak lidé neustále vstávají z mrtvých? Jste učiněni tak mocnými, že i při pohledu na lidi jim můžete
dát realizaci. V běžné lásce, tělesné lásce, mají lidé strach. Bojí se, že by jejich milovaný mohl odejít nebo že by mohl onemocnět,
že by se mohlo stát tohle, a tak se neustále bojí, brání se radosti. Ale vy jste se svým Já a jste stále chráněni. Pokud je vaše
pozornost špatná, třeba jen na vteřinu, okamžitě víte, že nejste v pořádku. Chráníte se sami před sebou! Jakmile se objeví nějaký
fyzický problém, můžete ho pocítit. Víte, jak se vyléčit. Ale opět je třeba mít rovnováhu. Pokud jste mimo rovnováhu, pak ani
necítíte vibrace, necítíte, co je s vámi špatně, nevíte, kterým směrem se pohybujete, zda se ničíte. A tuto rovnováhu musí nastolit
všichni sahadžajogíni. Tato nerovnováha k nám přichází, protože stále myslíme na svou minulost nebo možná na svou
budoucnost. Děláme si o tyto věci starosti. Nač si dělat starosti, když všichni andělé a všichni ganové pracují pro vás? Stačí jen
zavelet, to je všechno! Ale je to, jako když se někdy člověk stane králem a je dosazen na trůn, ale předtím byl žebrákem, takže
každému, kdo se mu přijde poklonit, řekne: „Dobrá, dej mi libru.“ Musíte vědět, že všichni jste realizované duše a že v sobě máte
všechny síly. Jediné, co je velmi důležité, je rovnováha. V Sahadža józe se lidé také dostávají do nerovnováhy. Jak? Například
jsem viděla lidi, kteří se bojí světských zákonů. Nevědí, že všude kolem vás existuje tak mocná energie. Nic vás nemůže zastavit.
Nic vás nemůže zadržet. Nic nemůže najít chyby. Když ale začnete pochybovat, jako včera, když řeknete: „Ale...,“ když začnete
myslet na zákony vytvořené člověkem, Boží zákony selžou. Jinak vás nikdo nemůže potrestat, nikdo vás nemůže zatknout, nikdo
vám nemůže nic udělat. Jste absolutně chráněni. Takže hlavní rozdíl mezi starým stylem gurua a moderním stylem gurua je v
tom, že staří guruové říkali: „Musíte trpět. Když vás někdo zatkne, je to velmi dobré. Když vám dají jed, vezměte si ho.“ Pokud vám
chtějí dát facku, nechte si ji dát. Ať už chtějí udělat cokoli, musíte to přijmout, protože je to vaše utrpení. Ne v Sahadža józe,
protože zde sedí vaše Matka. Jak se může někdo opovážit na vás sáhnout! Nikdo vám nemůže ublížit. Musíte mi věřit, když to
říkám. Nikdo vám nemůže ublížit, ale musíte mít víru sami v sebe. Nikdo neměl Ádi Šakti jako gurua! Ádi Šakti, ta, která má
všechny síly světa. Kdo vám tedy může ublížit? Kdo vás může týrat? Kdo vás může obtěžovat? Kromě vás samotných, pokud se
chcete mučit, pak vám nikdo nemůže pomoci. Takže největší rozdíl mezi žákem jiných guruů a vámi je ten, že nemusíte trpět.
Nemáte trpět. A i když je tam někdo, kdo má v sobě něco negativního: někteří sahadžajogíni je stále mají, chudáci, nemohou si
pomoci, byli u špatných guruů nebo tak něco. Takže je potká nehoda, možná je potká něco hrozného. Ale najednou zjistí, že se z
toho vymaní. Může to být negativita někoho jiného, některých příbuzných, některých bratrů, sester nebo možná národa. Ale
dostanete se z toho. V Sahadža józe je velmi pozoruhodné, že existují lidé, kteří jsou napadení. „Matko, moje srdce je napadené.
Tohle je napadené. Tamto je napadené.“ Ale jakmile chtějí dát realizaci, prostě se to pohne, Kundaliní se pohne. Můžete mít
jakékoliv problémy, ale když zvednete ruku, Kundaliní se pohne. Chci říct, že jakýkoli nástroj, který je rozbitý - řekněme, že tento
ventilátor je rozbitý - nebude fungovat. Ale sahadžajogíni ne, ti fungují. Samozřejmě, pokud nepraktikují Sahadža jógu nebo
pokud nedávají realizaci ostatním, tak to pak samozřejmě může být haraburdí. Dejme tomu, že nepoužíváte své auto, může být
velmi dobré a vy ho nepoužíváte, stane se z něj haraburdí. Takže musíte dávat. Musíte dávat realizaci, všichni, ať už jsou to ženy



nebo muži, ať už patříte k jakékoliv zemi. Musíte dávat realizaci. Musíte nechat tuto energii jít a pracovat, jinak se udusí. Viděla
jsem mnoho sahadžajogínů, kteří nic takového nedělali, velmi pěkně říkají: „Matko, uctíváme Tě doma.“ Trpí také artritidou nebo
jinými druhy nemocí, někdy spondylitidou, nebo mohou mít celulitidu. Mohou mít všechny druhy onemocnění! Takže musíte
používat svou energii k tomu, abyste druhým dávali realizaci. Je v pořádku, když nerozumíte protokolu, je vám odpuštěno. Cokoli
byste mohli udělat z nevinnosti nebo neznalosti, je odpuštěno. Ale pokud něco chcete udělat vědomě, pak nevím, jaké to bude
mít následky, protože oblast, kde se nacházíte, je bezpečná, ale pokud se chcete z této oblasti dostat, pak na všech stranách
působí strašné negativní síly a vy jste do nich polapeni. To není chyba Sahadža jógy. Hledání chyb na sahadžajogínech nebo na
Sahadža józe je další chyba, které se někdy dopouštíme. Řekněme, že je u gurua deset žáků - u velmi dobrého a vynikajícího
gurua - když si na některého z nich začnou stěžovat, guru okamžitě řekne: „Jdi pryč!“ Nemají právo si na sebe navzájem stěžovat.
Naopak, pokud má tato ruka bolesti, tak tato ruka si nestěžuje mozku, ale snaží se ji ukonejšit. Sahadžajogíni jsou tedy guruové,
kteří jsou součástí kolektivu. Pohybují se ve skupině, jak popisuje Gjanéšvara. Že se nyní pohybujete jako osvícený les, který dává
vše, co lidé chtějí, co chtějí mít - kalpatarus. A říká: „Pohybujete se jako oceány a mluvíte o Bohu.“ Není to o jednotlivém člověku,
který stojí a něco říká. Včera jsme ve hře viděli, jak jeden osamocený muž musel trpět. Ale vy jste ve skupině a všichni se
pohybujete ve skupině, společně, se stejným porozuměním. Tak mocná skupina to je. Podle Gjanéšvary přinášejí lidem ambrózii.
Ale tato síla kolektivu, kterou člověk cítí, je prvním soudem člověka. Ti, kdo nedokážou být kolektivní, ještě nejsou sahadžajogíny.
Někteří lidé si myslí, že mi sloužili, starali se o mě, dělali ke mně púdžu nebo něco podobného, takže mají právo ostatním
nadávat, zlobit se na ně, křičet na ně, říkat jim, co mají dělat, dělat všelijaké věci. Tak to není. Sahadžajogínem jste, když jste
absolutně kolektivní, jinak nejste sahadžajogínem, když nejste kolektivní. Je to tak jednoduché, že ego, podmíněnost ega nebo
podmíněnost z minulosti vás může držet stranou od druhých a už vám nezbývá žádné spojení s Božským. Ti, kteří nejsou
kolektivními lidmi, nemají s Božským žádný vztah. Nyní jste pochopili, co je to kolektivita. Nejpřekvapivější pro mě je, že tím, že
jsem vám dala realizaci, jsem zjistila, že je velmi snadné mluvit s vámi o těch nejjemnějších věcech. O všech těchto věcech by
podle mě žádný guru nemohl mluvit - není to možné. Nešlo by jim to do hlavy. Je to velmi jemné. Stali jste se jemnými a tyto
jemnosti mají svou krásu: ve vyjadřování, v mluvení, v chování k druhým, v porozumění. Je to tak sladké a tak krásné. Tento
kolektivní pocit je něco podobného, jako když si malá částečka hlíny myslí, že je horou; jako když se kapka stane oceánem. Ale
když se najde jedna kapka, která řekne: „Ne, ne! Nemohu být kolektivní. Zůstanu na břehu.“ Dobrá, sluneční svit ji odpaří. „Ale
Matko, uctívám Tě, dělám to a ono!“ S tím vším, pokud nerozvíjíte kolektivitu, raději mě neuctívejte. Jak by měl guru jednat s
kolektivem? V Sahadža józe by nikdo neměl mít pocit, že jste nějaká vedoucí nebo vyšší osobnost. Pokud se tak začnete cítit,
pak v tu chvíli musíte vědět, že máte nějakou posedlost. Co je v těle nejvyšší? Nic! Všechno je naprosto stejné. Takhle to tam
prostě je. Musí se to používat k účelu, ke kterému to má sloužit. A krutosti, kterých se lidé někdy dopouštějí, jsou
nepředstavitelné. Jak může existovat takový druh uspokojení, když jste sahadžajogíni? Nevím, říká se, že guruové dříve bili a
dělali všelijaké věci. To museli být bhúti. Nevím. A velmi rozzlobení guruové. Nemůžete si dovolit být rozzlobení. Nemůžete si to
dovolit. Hněv znamená nerovnováhu. Pokud se upnete například na svou rodinu, začnete tak mluvit - pak už více nejste. Lpění na
čemkoli ukazuje, že nemáte rovnováhu. Ti, kteří mají rovnováhu, musí být odpoutaní. Jinak se k někomu připoutáte: „To je moje
dcera. Tohle je můj syn. Tohle je tenhle,“ pak nevidíte pravdu. Takže pokud cítíte jakýkoli druh připoutanosti, vězte, že nejste v
rovnováze. Také jsem viděla, jak se lidé dostávají do jakési pýchy: Pýchy - „Jsme sahadžajogíni.“ Stali jsme se sahadžajogíny,
abychom zachránili celý svět. Je to, jako když vidím spoustu státních úředníků, kteří si o sobě myslí nevím co. Jsou to služebníci
lidí. Možná se jim říká „důstojníci“, ale důstojníci pro službu. Stejně tak jsme na tomto světě, abychom sloužili Bohu. A smyslem
vaší služby je zachránit svět, zachránit lidi. Ale pokud máte pýchu, falešnou pýchu, jak to můžete dělat? To, jak mluvíte, jak se
chováte, nikdo se k vám nepřiblíží. Nemůžete žárlit na druhého člověka - nemůžete, protože žárlivost znamená, že se snažíte
ublížit sami sobě. Nevím, co je to taková žárlivost. Vidím, že lidé žárlí, ale nevím, co to vlastně je, žárlivost. Je to zvláštní, že?
Musí to pocházet možná ze zvířecí říše, nevím. Protože na co žárlit? Vždyť jste realizované duše, jak můžete na někoho žárlit?
Řekněme, že jste diamant a někdo jiný je diamant, velmi dobře. Oba dohromady budou ještě zářivější. Řekněme, že někdo není
dobrý a vy jste velmi dobří, pak není důvod žárlit na toho, kdo není dobrý, anebo žárlit na někoho, kdo je dobrý. Co tím získáte?
Pokud si myslíte, že ten pán je dobrý nebo ta dáma je dobrá, raději se snažte napodobit, co dělá: jak je dobrá, jak získala tuto
dobrotu. Je lepší to studovat. Nejvíce mě těší, když sahadžajogíni začnou vyjadřovat své pocity o jiných sahadžajogínech.
„Matko, on je takový. Matko, on je takový.“ Takže vidí dobrotu druhých. Vidí velikost druhých, ušlechtilost druhých. A když to
začnete vidět, začnete se tím stávat. Když cítíte žárlivost - tedy nevím, co to je, jak jsem vám řekla, ale trvale se odsuzujete. Dnes
na někoho žárlíte, protože má černé vlasy. Žárlíte na někoho, protože má šedivé vlasy. Žárlíte na někoho, protože má dlouhý nos,
žárlíte na někoho, protože má krátký nos. Co se děje? Co se stalo? Jste sahadžajogín? Jste sahadžajogín. Pak znáte protokol.
Nechte mě mluvit. Dobře? Můžete se mě zeptat později. Tohle není správný způsob. Tohle není parlament. Já vím, vím, že si



nevynucuji žádnou disciplínu, ale tohle by měla být sebekázeň, měli byste mít sebekázeň. Právě teď mluvím, poslouchejte mě.
Možná vám ve své řeči odpovím. Takže vztah mezi vámi nemůže mít nic společného se žárlivostí, s řevnivostí, nemůže. Protože
to zabíjí vaši radost. Nuže, jak jsem vám řekla, takto se zbavíte svého strachu, zbavíte se své žárlivosti, zbavíte se své pýchy, té
falešné, a také se zbavíte své netrpělivosti. Musíte mít trpělivost. To je další ze stylů gurua, který má trpělivost, obrovskou
trpělivost. Nic, kvůli čemu byste se měli zlobit, nic, kvůli čemu byste se měli rozčilovat. A postupně uvidíte, že aniž byste to lidem
říkali, budou se stávat disciplinovanými. Jste to vy, kdo se musí stát disciplinovaným. V systému Sahadža jógy jsme nikdy neměli
tolik žáků. Představte si, že až do příchodu Šrí Gjanéšvary byl jen jeden žák. A někteří z nich nikdy neměli žádného žáka,
například William Blake, myslím, že neměl žádného žáka. Možná si mysleli, že nikdo nedokáže dosáhnout takové úrovně nebo ji
pochopit. Mnoho z nich nemělo žádného žáka. Sai Nath neměl žádného žáka. Přišli na tuto Zemi... nebo si možná mysleli:
„Zbyteční lidé! K čemu je dobré mít žáky?“ Ale pro vás je skvělé, že je nás teď tolik pohromadě, tolik. Vzájemně si rozumíme.
Známe se navzájem. Víme všechno o Kundaliní a jsme si všeho tak vědomi. Víme, co se děje v tomto světě. Nesedíme jen tak v
jeskyni v Himalájích kde jen tak vzýváme jméno Boha - ne! Jsme ve světě. Neutíkáme před světem. Jsme v tomto světě. Každý
den čelíme všem problémům, které tu jsou. Ale my jsme v realitě a oni jsou v nevědomosti. Proto víme, známe řešení, známe
problém a můžeme ho vyřešit. Teď musíte jen experimentovat se svými silami, samozřejmě s pokorou. Před tím musím některé
lidi varovat. Víte, právě nasedají na koně, hned, jak to řeknu. Především musíte vědět, že jste zásobárnou vědění, naprostou
zásobárnou vědění, o všem, kromě bank, řekla bych. To je můj problém! Tedy, měli byste mít projekci směrem k tomuto zdroji
vědění. Například vše lze interpretovat řečí sahadž - vše. Vidíte, že tenhle pandal (přístřešek) stojí, protože je podepřený tímhle.
Stejně jako Sahadža jóga - jsme podporováni svou dharmou. Velmi jednoduché. Všude najdete přirovnání Sahadža jógy ke
všemu ostatnímu, co vidíte. To je velmi důležité. Přinese vám to dvojnásobnou radost. Onehdy jsem se vracela a na letišti bylo...
byla jsem zpocená, úplně zpocená. A sahadžajogín, který byl se mnou, mi řekl: „Matko, odsáváš všechno horko, negativitu tohoto
místa.“ Bylo to tak. Ale vidí to jen sahadžajogín. Všichni pěkně seděli a já jsem se ovívala! Všichni se cítili tak pohodlně, cítili ode
mě chlad a já jsem se ovívala! Jednou se mi stalo, že jsem šla do obchodu a všichni australští sahadžajogíni mě následovali do
čínského obchodu. Nevím, co tito Číňané dělají. Když jsem šplhala nahoru, bylo mi hrozné horko a byla jsem vyčerpaná. Snažila
jsem se uklidnit. A oni říkali: „ Matko, vychází z Tebe takový chlad!“ Řekla jsem: „Moc hezké! To já pohlcuji všechno horko a vám
dávám chlad.“ Ale to je moje práce, přijmout všechno horko od všech a přeměnit ho v něco chladivého a uklidňujícího. Když lidé
křičí, řvou, to a ono, buďte klidní, naslouchejte jim a pak na ně můžete vlít vodu a celé to horko může zmizet. Takže toto
vstřebávání je velmi důležité, nebát se vstřebávat. Ale k tomu bych řekla, že by člověk měl být opatrný. A tato opatrnost, jak víte,
je velmi jednoduchá věc, „kavač“, je to bandhan, který si musíte dát. Ať už jsem řekla cokoli, je tu jedna guruovská mantra,
abychom si pamatovali, že jsme sahadžajogíni. Jen si to pamatujte. Jsme sahadžajogíni. A jakmile si uvědomíte, že jste
sahadžajogíni, začne tato projekce. Co se přihodilo Williamu Blakeovi? Začal promítat svou představivost, a dosáhl bodu
poznání. Takže cokoli vidíte, cokoli děláte nebo co dělají ostatní, zkuste to spojit se Sahadža jógou a promítněte to, pak také
dosáhnete Oceánu lásky. Jakmile toho dosáhnete, co pak? Kdo vás může vyrušit? Kdo vás může obtěžovat? Kdo vám může
dělat potíže? Protože vy sedíte v oceánu, ten člověk sedí někde mimo - jak může vstoupit do oceánu, aby vás obtěžoval? To je to,
co si máte pamatovat, že jste sahadžajogín. Ráno a večer si dejte bandhan. Je to tak jednoduché. Dokonce i říkat to na mikrofon
mi připadá hloupé. Ale musím to říct, protože lidé zapomínají. Zapomínáte, že jste realizované duše. Používejte své vibrační
vědomí alespoň k tomu, abyste se chránili! Protože vedle sedí negativita. Takže si dávejte velký pozor, abyste si pamatovali:
„Jsem sahadžajogín.“ Jakmile to řeknete, budete vědět, jak se máte chovat, jaký je protokol, budete vědět, jakou kázeň máte
dodržovat, budete vědět, jak milovat druhé, všechno. Tohle je podstata. Kolik lidí bylo dříve sahadžajogíny? Chudáci, všichni tito
guruové tolik trpěli. Vy už nemáte trpět, už nemáte jít do žádného trápení, už ne. Ale nezapomínejte proto, že jste sahadžajogíni.
To vám dodá naprostou důvěru v sebe sama a budete v naprostém bezpečí. Pokuste se upevnit stav, že jste sahadžajogíni. Tak
se stanete guruy sebe sama i ostatních. Nechť vám všem Bůh žehná!
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Dnes jsme se shromáždili, abychom udělali púdžu ke Šrí Krišnovi. Musíme pochopit, že Šrí Krišna je velmi, velmi důležité božstvo
v našem nitru, protože je Višnu, který sídlí ve Voidu, v Nábhí. Je to On, kdo dává vzniknout naší dharmě. Když jste dostali
realizaci, neřekla jsem vám, že to a to nemáte dělat. Nikdy jsem vám neřekla, že to a ono není dobré. Prostě jste to nedělali,
protože se ve vás probudil Šrí Višnu. On je ve Voidu, a pokud je probuzen, přivede vás ke světlu, odstraní vaši nevědomost a
temnotu a začnete vidět, že vše, co jste v minulosti dělali, bylo sebezničující, a takto se upevní vaše dharma. Samozřejmě, že
dharma byla upevněna také všemi deseti guruy, kteří přišli na zem, a díky prorokům, kteří nás učili dharmě. Takže kombinace Šrí
Višnua a deseti guruů je tu, aby se v nás upevnila dharma. Dharmu učili proroci, jak jste všude viděli. Říkali: "To nedělejte.

Tamto nedělejte." Mluvili o desateru. Každý prorok mluvil o dharmě, o tom, co se má dělat a to až do okamžiku, kdy o tom musel
mluvil i Kristus. Řekl: "Nebudete mít smilné oči." Ale Šrí Krišna je ten, který říká, že přichází na tuto zem v době glani, to znamená
během úpadku dharmy. V období, kdy je dharma slabá, přijde na Zem a zničí lidi, kteří jsou zodpovědní za to, že je dharma
zničena. Druhou věcí, kterou říká, je: "Ochraňuji světce a zabíjím ty, kteří jsou ďábelští anebo satanští, kteří jsou destruktivní." To
jsou Jeho sliby, které nám dal před dávnými časy jako Šrí Krišna. Jako Višnua jej známe jenom jako toho, který dává hlavně
dharmu. Ale všechny jeho mocné kvality byly vyjádřeny příchodem Šrí Krišny.

Ani v čase Šrí Rámy nemohly být ty kvality takovým způsobem vyjádřeny. První polovinu svého života Šrí Krišna strávil v Gokulu a
ve Vrindavaně, kde projevoval svou nádhernou povahu způsobem, kterému říkal Líla, Líládhara, řekl, že se stanete svědkem, jste
svědkem dramatu celého světa, jste sákši svarúpa. A jakmile vidíte celý svět tak, jak se na něj dívá dítě, v dětské radosti, těšíte se
životem. To se vám stalo. Stali jste se občany Vrindavanu a Gokulu tím, jak se těšíte sami sebou, jak se těšíte společností
druhých, jak se radujete z požehnání Boha. Tím, že zabil Kaliju, Putanu a další, ukázal, že pokud se kdokoliv snaží obtěžovat
radostné děti Boha, On je bude rozhodně ochraňovat a zabije ty ďábelské síly, které dělají potíže. Pak se stal králem, a když se
stal králem, používal své síly jinak. Především, když se podíváte na jeho strýce, na jeho vlastního příbuzného, na jeho strýce,
matčina bratra, Kamsu, byl to velký zlosyn. Takže Šrí Krišna jej neušetřil, zabil ho. Zabil tolik lidí.

Než se stal králem, zabil tolik lidí. Co to znamená, že zabil svého vlastního strýce? Vlastnost, kterou měl Kristus a mnoho světců,
je odpuštění. On nevěřil v odpuštění. Je jediným, který říkal, že musí trestat. Takže je potřeba také mít někoho, kdo by měl trestat.
Jestliže jste jako Šiva, pak Šiva měl rád dokonce i rákšasy a ve své nevinnosti jim dokonce dával požehnání. Šrí Krišna ale
naprosto nevěřil v odpuštění, protože bylo důležité, aby tu byl někdo s přísnou myslí, někdo s nelítostným porozuměním, že ďábel
je ďábel a ďábel musí být zabit. Během svého života zabil mnoho lidí. To neznamená, že máme právo kohokoliv zabít.

On byl Šrí Krišna, my nejsme. My musíme odpouštět, protože jsme lidské bytosti. Jakmile jednou odpustíme, přesuneme naši
zlost a celý náš mstivý postoj ke Šrí Krišnovi. On to převezme. Jakmile řeknete, že odpouštíte, převezme to, protože On
neodpouští. Okamžitě to od vás převezme a pokud je to spravedlivé, pokud je to potřeba, potrestá ty, kteří mučí světce, kteří ničí
dharmu. Je velmi překvapivé, že cokoliv člověk káže, se pak úplně obrátí. Velmi překvapivé. Jako když řekl Kristus: "Nebudete mít
smilné oči." Co se týče očí, křesťané jsou ti nejhorší.

Stejně tak v hinduismu se říká, že každý má ducha. Přesto hinduisté stále věří v odlišné kasty a komunity a bojují mezi sebou.
Vše, o čem se kázalo, se pak dělalo úplně opačně. Dokonce i když si čtete Korán, v Koránu Mohamed Sáhib stále mluví o
rahmatu, o soucitu, ale nikde ho nenajdete. Nemluvil o šaría, neřekl spoustu věcí, které muslimové po svém praktikují. Nikdy
neřekl, že by si ženy měly zakrývat obličej nebo hlavu. A stejně se to dělá, není to praxe, je to msta. Ukazuje nám to, že cokoliv je
předmětem kázání, lidé dělají přesný opak. A když se to stane, dharma upadá. Jak víte, zemí Krišny je Amerika.

Vládne Americe. Je to bohatá země, protože Šrí Krišna je Kubera. Je Pánem bohatství. Takže dal Americe bohatství. Pak je
Vačana, to znamená komunikace. Jeho další kvalitou je, že On je ten, který se stýkal s lidmi. Tančil s pastýři a pastýřkami. Dal jim
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své síly. Takže komunikace je jednou z jeho největších kvalit, která se v Americe projevuje. Ale je to přesně naopak.

Když se vede válka, třeba se Saddámem Husseinem, tak jde Amerika do války. Když se vede Korejská válka, Amerika tam jde.
Kdekoliv nastane nějaký problém, Amerika ho řeší. Člověk se může zeptat: "Kdo jste? Proč máte pocit, že se vás to týká?" Buďte
ve své vlastní zemi a radujte se. Proč všude posíláte jednotky? Proč se o každého staráte? Dokonce i založení Spojených národů
a toho všeho je pod patronátem USA. Hrají důležitou roli ve Spojených národech a v dalších organizacích, jako Jeden svět a mír a
podobně.

Ale ve skutečnosti, ta hlavní věc, kterou Krišna učil, jim chybí. Jsou dobří v komunikaci, v upevňování vztahů mezi zeměmi. Ale to
nejhorší, čeho se dopouštějí, je, že nemají žádnou dharmu, žádné ponětí o dharmě, žádnou morálku. Demokracie bez morálky.
Když budete mluvit v Americe o morálce, zaskočíte je. Nechápou nikoho, kdo mluví o morálce. Samozřejmě, že je trápí následky
jejich skutků. Také si uvědomují, někteří z nich, že kvůli amorálnímu chování se dostali do bodu, kdy 65 procent Američanů může
trpět nějakou nemocí nebo i umřít ve velice mladém věku. Když to přijde jako strohá informace, působí šok. Ale přesto všechno
pokračují dál a myslí si, že to není jejich problém.

"Proč bychom si měli dělat starosti?" Ale Jeho trest už začal, což si neuvědomují. Řekněme, že někdo vede nemravný život a v
důsledku toho dostane nějakou nemoc, nevyléčitelnou nemoc. Budou se snažit najít způsob a metodu, aby tu nemoc vyléčili, ale
vy nemůžete vyléčit nemoc, která pochází z nemravného života. Je to pro celou americkou lékařskou vědu nesplnitelný úkol, jak
najít lék na nemoci, které mají svůj původ v nemravnosti. Nejhorší ale je, že ani nemohou říct, že nemravnost je něco špatného.
Nemohou otevřeně připustit, že nemravné chování ty věci způsobuje. Nemravnost je úplně zanedbávána v zemi, kde se narodil
Šrí Krišna, který neustále říká, ať upevníme svou morálku. Falešná morálka, která tam panuje, je jako když muslimové nebo
křesťané mluví, nebo když mluví hinduisté, je to falešné a pokrytecké. Dodržují jedna pravidla chování a pak mají ještě druhá,
která tají.

V Americe je to ale otevřené. Neskrývají nic z toho, co dělají. Říkají: "Nevěříme v pokrytectví." Takže nic neskrývají. A to dovedlo
tu obrovskou, krásnou, bohatou a prosperující zemi na takové dno, že sama nevím, jak se z něho dostane, pokud nezačnou dělat
Sahadža jógu. Co dělá dharma s obyčejným člověkem. Dharmický člověk je ten, který je vždy přirozeně introspektivní. Snaží se
vidět, zda dělá věci správně, zda je to tak v pořádku. Nedovolí, aby jeho mysl ospravedlňovala špatné věci. Je to jedním z rysů
opravdu dharmické osoby.

Třeba to není sahadža jogín, ale bude se sám sebe ptát: "Je to tak dobře nebo špatně?" Ta schopnost se ale v Americe úplně
ztratila. Nikdy se nepokoušejí dělat introspekci. Naopak, vždy řeknou: "A co je na tom špatného?" Lidé, kteří takto pokračují,
rozhodně spadnou do morální špíny, nebudou mít žádné morální vedení, morální podporu. Je to introspekce, která probouzí vaše
svědomí. Je to svědomí, které vám říká, co je špatně. Částečně mohou být vedeni. Například, řeknou třeba, že mají v pořádku
vládu nebo třeba železnice, dopravu zboží nebo jiné věci, třeba výnosné banky, cokoliv. Nicméně všechny ty věci jsou extrémně
povrchní, protože to jsou vnější věci.

Naše nitro je řízeno naším svědomím a také morální kontrolou nás samotných. Lidé se ptají: "Matko, co je to svědomí?" Svědomí
je tu. Je tu pořád, ale člověk si ho musí být vědom: "Mám svědomí." A svědomí musí odpovědět. Svědomí v našem nitru je světlo
Šrí Krišny, které je v našem nitru i před realizací. Jak víte, k vzestupu dochází tak, že Kundaliní stoupá skrze sušumnu a je vedena
Mahálakšmí. Ta je silou Šrí Krišny. Tím, že posloucháte své svědomí, si uvnitř rozvinete kanál Mahálakšmí. Jsou ale lidé, kteří
svědomí nemají, není to jen v jistém ohledu, ale v každém ohledu.

Jinak jedna čakra bude v pořádku a další čakra bude v ohrožení. Takže se musíte ptát svého svědomí, které je nad rozumovou
úrovní. Není to rozumová záležitost. Někdy se třeba bude jevit jako rozumné někoho zabít, nebo někomu ukrást peníze, nebo
někomu vzít půdu. Může se to tak jevit. Ale svědomí vám řekne, že to správné není. V období, kdy lidé vtrhli do tolika zemí a
snažili se je ovládnout, byla Amerika jedinou zemí, tomu musíte rozumět, která nikdy nepřekročila své hranice, aby vytvořila říše.
Je to velice překvapivé, že tam zůstali. Protože v té době, kdy se odehrávalo tolik nesmyslností po celém světě, v době, kdy
člověku nevadilo zotročovat druhé, zabavovat jejich půdu a tak dál, Amerika už s tím skončila. Už to měli za sebou.



Okupovali tu oblast, stali se jejími pány a samozřejmě, že přišli jako cizinci. Ale potom, když lidé začali rozšiřovat své říše, to už
nedělali. Jaký je důvod? Proč to nedělali? Měli bychom se zeptat: Když ostatní rozšiřovali své říše, proč to nedělala Amerika?
Důvod je jednoduchý. V té době se tam narodili velcí lidé s hlubokým svědomím a vedli tuto zemi. Například Washington. Bylo
tam tolik lidí, že kdybych je měla všechny vyjmenovat, byl by to dlouhý seznam. Když se podíváte na jejich charakter, jak žili,
například život Abrahama Lincolna byl plný svědomí.

A nedovolili, aby národ sešel ze své cesty a začal rozšiřovat svá území o další země a zotročovat jejich lid... To nedělali. Takže
především, když tam přijel Kolumbus, dobyl území a pokusil se... Vlastně toho moc neudělal. Ale Španělé a další, Anglosasové, ti
všichni, když zemi dobyli, se tam usadili, jako kdyby to období navždy skončilo, a pak začali mluvit o svobodě, o demokracii a
vyšších hodnotách. Ale karma jejich minulosti, způsob, jakým zabili tolik domorodých obyvatel, tolik Indiánů, Šrí Krišnou nebude
nikdy zapomenuta, pokud nezačnou dělat Sahadža jógu. Navzdory tomu období, kdy se nepokoušeli ovládnout další země a
rozšířit svou říši a nedělali krutosti jako třeba Hitler, to nedělali. Vždy obhajovali spravedlnost... alespoň se o to pokoušeli. Pak
začali být pokrytečtí, ale celkově na první pohled, se snažili vypadat jako sjednotitelé celého světa. Jsou proti rasismu, proti
fundamentalismu, všem těmto věcem, propagují jistý druh idealismu. Nicméně, všechny ty sebedestruktivní myšlenky v nich
začaly pracovat. Řekla bych, že to není nic jiného než jejich karma, která se obrátila proti nim.

A proto tam tolik bují násilí. Tolik nemocí, tolik věcí, je pozoruhodné, že všechny problémy nastaly v Americe velice nedávno.
Protože se blíží odhalení. K tomu se přidávají falešní guruové, kteří tam odjeli a zmocnili se nevinných, prostých hledačů pravdy.
Tolik jsme jich v Americe ztratili. V té atmosféře, kde kletby jimi zabitých lidí začaly působit, a oni začali dělat špatné věci. Proč
by měli začít dělat špatné věci, co se týče jejich osobního života? Dostali svobodu. Jenže oni si mysleli, že svoboda je tu proto,
aby se mohli zničit nebo aby si ve svých životech udělali nepořádek. Pracovala v nich ta špatná myšlenka.

Pak se to celé stalo kolektivní. Když to bylo kolektivní, zjistili, že lidé mají rádi všechny destruktivní věci. Tak máme Hollywood,
máme samé takové organizace a hudebníky a velké, velké ničivé síly, které vytvořily skupiny a militantní organizace, které
otevřeně říkají: "My to jsme." Například jenom v Americe jsou lidé, kteří se otevřeně hlásí k satanismu, jsou tam satanské a
ďábelské organizace. Pak tu máme čarodějnictví. Veřejně. V Americe to jsou veřejně registrované společnosti, to nikde jinde na
světě není možné, abyste měli organizaci zabývající se černou magií, čarodějnictvím, jsou tam veřejně zaregistrovány. Došlo to
tak daleko a je to kolektivně přijímáno. Důvodem je trest. A proto je Amerika to nejobtížnější místo pro Sahadža jógu.

Člověk s nimi musí mít opravdový soucit. Prochází nyní obdobím trestu, protože jejich předchůdci dělali různé špatnosti a navíc
nikdy nepřijali dharmu jako životní princip. Mysleli si, že dharma znamená, že zabíjíte svou svobodu. Že dharma vám vezme
soukromý, osobní život a odevzdá jej něčemu jinému. Takže co můžeme dělat, aby se dharma v Americe ustanovila? Byla jsem v
Americe už alespoň desetkrát, to je vícekrát než v Rusku, a ráda bych je přivedla k tomu, aby si uvědomili, že ztratili dharmu. To
se jim ale nikdy nebude líbit, protože jsou velmi egoističtí. Jestliže jim to člověk řekne, hodně se rozzlobí. Naopak, ti, kteří jim
říkají, jako Radžníš a ti ostatní: "Dharmu ne," povzbuzují jejich slabosti a ego a oni jsou velmi šťastní. Takže v této zemi je to
obtížný úkol, aby si lidé uvědomili, že prochází obdobím trestu, a že tento trest je možno překonat pouze tím, že se stanete
sahadža jogíny.

V Sahadža józe bude dharma probuzena a všechny jejich tresty a kletby zmizí. V Americe je Sahadža jóga potřeba mnohem více
než v jiných zemích. Můj zájem o Ameriku má stejný důvod. Nemluvím tolik o Jižní Americe, ale o Severní Americe. Ale i v Jižní
Americe, jak jsem zjistila, je takový národ, kde nemají žádné vedení ohledně dharmy, žádné vedení. Veřejně provozují karneval a
podobné věci. Jak je to vůbec možné, dělat takové věci? Jdou ve šlépějích Severní Ameriky. jako Halloween v Severní Americe,
takový nesmysl. Představte si, úplně veřejně na ulicích oslavují nesmyslný Halloween.

Tam zase dělají karneval. Pro ně je událost jet do Ria. Jako kdyby to byl nějaký velký úspěch a přijíždějí na karneval z
nejrůznějších míst. I z Austrálie tam jezdí. To vše jde silně proti nim. Jejich situace je v mnoha ohledech velmi špatná. Není lehké
si vysvětlit, proč jdou do takových extrémů. Třináctileté dívky jsou v Brazílii nuceny k prostituci. Veřejně. Všechny stromy v
Amazonii se kácejí.



Veřejně. Pašeráctví se děje veřejně. Jejich politici jsou zkorumpovaní. Je tam tolik černé magie. Veřejně. Jdou v šlépějích
Severní Ameriky. Dharma je tam v podobě katolické církve. Jakou dharmu jim může katolická církev dát? Chodí do kostela a
vrací se domů se stejnými myšlenkami, jako měli před tím. Je tam tolik chudých zemí, to ukazuje, že Kubera na této zemi nemá
pozornost.

Obvykle chudí lidé bývají dharmičtí, obvykle. Protože peníze způsobují, že děláte nesmysly a máte ego. Obvykle jsou chudí lidé
dharmičtí, ale tam je to jinak. Příliš se oddávají černé magii. Říkali mi, že to je černá magie, která pochází z Afriky, a oni ji přijali. V
Jižní Americe je to ale tak rozšířené, že je nemožné pochopit, jak mohli tak snadno přijmout takovou hloupost, která je jejich
prokletím. Musíme nyní pochopit, že problémy také existují v našem nitru, v naší Višudhi čakře. Jestliže máme svou Višudhi
čakru udržovat v pořádku, musíme udržovat obě strany, levou i pravou. Pravá strana Višudhi čakry je ta, která mluví, ta, která
mluví o dharmě, můžeme říci, že je agresivnější. Lidé, kteří jsou agresivní, kteří mluví agresivně, ti, kteří se snaží svým mluvením
ovládat ostatní, ti jsou pravostranní.

Viděla jsem lidi, kteří dělají opravdu špatné věci. Například sluha, který něco ukradne. Zavoláte ho a on bude drzý, že se nebudete
stačit divit. Takový drzý člověk. Jak jen mohl něco ukrást? Nebojí se, bude vám odporovat. Lidé, kteří jsou pravostranní, dokáží
skrýt každý hřích, kterého se dopustili, cokoliv špatného, co udělali, jakoukoliv vraždu, kterou spáchali, svou řečí. Umí mluvit
velmi agresivně, nehorázně. Lidé si mohou myslet: "Jak je to možné? Tento člověk mluví o všem tak nahlas."

Člověk je ohromen a říká si: "Ne, to není možné. Jak by mohl člověk, který takto mluví?" Tímto způsobem i my, obyčejní lidé,
děláme hlouposti a pak se je snažíme mluvením ospravedlnit a ze všeho se vykroutit. Mnoho zločinců, válečných zločinců bylo
zbaveno viny jen díky svému mluvení, příběhům, které si vymysleli. Tak je to se všemi lidmi, mají schopnost něco říct a tím zakrýt
špatnosti, které dělají. Nikdy si ale neuvědomí, že žádná špatnost, kterou udělali, jim nebude odpuštěna. A tím méně, pokud takto
mluvíte, protože Šrí Krišna se v nich vůbec neprojevuje. Pokud začnete ospravedlňovat a rozumem vysvětlovat své špatné
skutky, budete potrestáni a to velice přísně a tolika způsoby, že nebudete vědět, jak z toho ven. Tělesně, duševně, citově, všemi
způsoby. Takže v naší pravé Višudhi musíme mít povahu, kulturu, styl, chování, které mají kvalitu Šrí Krišny, která se nazývá
madhurja, melodická.

Měli bychom mluvit tak, že to bude melodické. Člověk, který vám naslouchá, by měl slyšet flétnu Šrí Krišny. Hlas sahadža jogínů
by měl být tak líbezný. Když s někým mluvíte, mělo by to být melodické, v žádném případě ne agresivní, ale naopak melodické.
Nemělo by to být sarkastické, neměli byste nikomu ubližovat. Žádná slova, která ubližují, nemohou pocházet z čisté pravé
Višudhi. Takže v žádném případě by člověk neměl ubližovat. Přeji si, aby si všichni sahadža jogíni osvojili tento melodický hlas
Šrí Krišny, jak se probudí jejich Višudhi. Madhurja v chování, madjura je - víte, když s někým mluvíte, existuje tolik gest, kterými
můžeme vyjadřovat svou madhurju. Například v Itálii a na dalších místech jsem viděla, že lidé používají své ruce příliš.

To je také styl Šrí Krišny. Takže své ruce používají tak, že někdy nerozumíte, co chtějí říct. Někdy to, jak používají ruce, může být
také docela agresivní. Takže ruce používejte tak, abyste tvořili madhurju. Viděla jsem to v Rusku a hlavně v zemích východního
bloku, kde lidé musí vyjadřovat svou lásku - takto, je to studené - když dělají namasté. Celý jejich výraz je tak líbezný. A také jejich
srdce jsou naplněná po okraj, když Mne vidí. Neví jak to vyjádřit. Takže prostě jen dají ruce takto. Nebo jsou nesmělí, tak to
udělají.

Svýma rukama dokáží vyjádřit velmi líbezné věci. Také očima, jejich slzy vytváří taková oblaka, hustá oblaka soucitu v Mém srdci,
když vidím jejich oči, jak Mi vyjadřují lásku. Všechno, slzy, obličej, oči, ruce, to vše patří Šrí Krišnovi. Takže v jejich chování, v jejich
řeči, jak se vyjadřují. Stejně oči můžete použít pro vyjádření vznětlivosti, zlosti. Mnoho lidí používá oči, aby ovládali ostatní.
Podívají se takto, budou se upřeně na někoho dívat a pokoušet se ho ovládnout. Také mohou použít oči, aby někoho odsoudili.
Také někdy plivou na někoho, nebo někoho urazí tím, že vypláznou jazyk. Takže v našem chování je potřeba líbeznosti.

Když jsem jela poprvé do Anglie, naučila jsem se anglicky svým způsobem. Ale když jsem tam čerstvě přijela, říkali mi: "Když
chceš říct slovo jako "myšlenka", musíš říct myšlenka." Já na to: "Co?" Musíš pečlivě vyslovit "myšlenka". Řekla jsem: "To je
absurdní. Proč bych to měla svým jazykem dělat?" Řekl mi: "Pokud ten jazyk takto nenastavíš, nebude to správně." Řekla jsem:



"To je angličtina. Vytvořili jste si nějaké hlouposti, abyste mohli vyplazovat jazyk, každý z vás." Dokonce i dítě, když se zlobí,
automaticky vystrčí jazyk.

Všechny ty výrazy jsou - pošklebování se, máte frázi ztuhlý horní ret (tj. "bohorovný klid"). O tom jste už určitě slyšeli, dát nos
takto, víte, jako náfuka. Nebo svůj obličej zkřivíte, abyste někoho poškádlili. Nebo uděláte nějaký obličej s vaším nosem. Nebo
lidé dělají toto, aby ukázali, že jako na někoho kašlou. Všechny věci, výrazy pocházejí z milosti Šrí Krišny, ale ta síla je madhurja,
sladkost, melodičnost. Vztahy by měly být líbezné a vztahy by měly vytvářet obrovskou radost a obrovský pocit štěstí. Jak jste
slyšeli píseň od Baba Mamy o Mých očích: jen jsem se na něj podívala, krátce, a to v něm vytvořilo tu nádhernou hudbu. Takže,
co to půjde, dívejte se na zeleň, to je to nejlepší.

Má to konejšivý účinek a osvojíte si tak v sobě konejšivou kvalitu zeleně. Vždycky lidem říkám, aby se raději dívali na zeleň okolo,
to zklidní vaše oči. Stejným způsobem byste se měli snažit zklidnit druhého člověka, když s někým mluvíte. Ten člověk musí
roztát. Pokud se místo toho s tím člověkem začnete hádat a přít, nikdy ten člověk neroztaje. Právě naopak, budete lít olej do
ohně, a ten člověk se ještě víc rozohní. Je to kvalita Šrí Krišny, madhurja, a je vyjádřena v Jeho životě, jak dokázal věci krásně
říkat, díky své líbeznosti, zejména v dětství. Další kvalitou, kterou Šrí Krišna má, je diplomacie, kterou můžeme vyjadřovat skrze
pravou Višudhi. Existují dva typy diplomacie. První je skutečná a ta druhá je falešná.

V skutečné diplomacii není potřeba, abyste dodržovali určitý standard, nemusíte číst žádné knihy, abyste věděli, co diplomacie je.
Přichází k vám přirozeně. Celá ta věc funguje velmi líbezně, autenticky. Sama jsem ji nesčetněkrát použila a vy ji také můžete
mnohokrát použít. Je to možné, pouze pokud se na lidi nebudete hněvat. Nefunguje to, pokud jste rozzlobeni. Existuje jeden
příběh, který už jsem vám říkala, o Maharádžovi Gaganridži. Přišla jsem jej navštívit a on byl velmi nazlobený, protože nemohl
zastavit déšť. Měl ten déšť zastavit. Byla jsem celá promočená.

Byl nazlobený a řekl: "Je to moje ego, které se snažíš zkrotit?" Začal se Mnou trochu bojovat. Řekla jsem: "Ne, to není proto."
Zeptal se: "Proč? Proč jsi mi nedovolila zastavit ten déšť? Jsi celá promáčená." Odpověděla jsem: "Protože jsi sanjási a koupil jsi
mi sárí. Od sanjásina bych si sárí nemohla vzít. Takže jsem musela zmoknout, kvůli tobě." Celá věc byla vyřešena.

Všechna zlost, špatná nálada skončili. Takto to musíte zařídit, aby lidé roztáli. Diplomacie není o tom, že někoho přesvědčujete
intelektem, rozhořčením nebo podobně. Vaše dobrota se postará o to, aby lidé roztáli, dělají to vaše slova, vaše líbezná slova,
vaše schopnost odpustit. On tu kvalitu měl a zkoušel ji na mnoha lidech. U některých fungovala, u jiných ne. Neměl pocit, že je to
nějaké selhání. Reakce druhého člověka je to, co je důležité, abyste viděli. Takže byste měli mít tu kvalitu pravé Višudhi. Umět
mluvit s lidmi a nechat je roztát.

Doufám, že v Americe si lidé tu kvalitu rozvinou a pokusí se zlepšit své vztahy s druhými. Je velmi milé s nimi mluvit. Jsou velmi
přátelští. Dáte jim spoustu dárků, budou šťastní, ale vám žádný nedají. Pozvete je na večeři nebo něco podobného, přijdou k vám
desetkrát, ale vás na večeři nikdy k sobě nepozvou. Jsou velmi přátelští, pokud pro ně něco děláte. Ale na oplátku něco udělat je
pro ně velice obtížné, neudělají to. Celá ta věc je o tom jak líbezně vykořisťovat ostatní. Musíte pochopit, že líbezností nemůžete
nikoho vykořisťovat, ale líbezností zařídíte, aby někdo roztál a abyste jej dostali na úroveň, kde porozumí, o čem je dobrota. V
Jižní Americe, jak už jsem vám říkala, žijí velmi prostí a nevinní lidé.

Jsou chudí, prostí a nevinní, ale dostali se do černé magie a naštěstí si teď uvědomují, že je to právě černá magie, co jim
způsobuje problémy. Hodně se ale na ní stali závislí, jsou levostranní. Obviňují se proto a cítí se velmi špatně. Pořád se strašně
obviňují. Celé jejich chování je takové, jako kdyby udělali něco špatného, ale neví, jak se mají dát do pořádku. Je velice důležité,
abyste necítili kvůli ničemu žádnou vinu. Jsme sahadža jogíni. Jak bychom mohli být vinni, když jsme duch? Duch nemůže být
vinen. Takže vina musí odejít.

Pokud se ale budeme obviňovat, ztratíme sílu svědka, protože pokud je tu pocit viny, usadí se tady. Pak nevidíme. Nemůžeme být
svědky toho, co je špatně, a nechceme čelit obtížím, našim chybám nebo potížím, které máme. Jakmile se tady usadí vina, je
konec. Pěkně se tam uloží. Nechceme se jí postavit čelem. Například muž nebo žena má velmi krutou povahu. Najednou si
uvědomí, že je krutá nebo cokoliv jiného. Takže to uloží tady: "Ó, byla jsem velmi špatná. Byla jsem velmi krutá, to a ono."



Ale nepostaví se tomu čelem. Čelit tomu znamená zeptat se: "Proč jsem byla krutá? K čemu? Neměla jsem být krutá a už k
nikomu krutá nebudu." Hotovo. Ale když říkáte: "Mám z toho pocit viny, velký pocit viny," to vám nepomůže. Právě naopak, víte,
jaké problémy jsou spojené s pocitem viny, se stejnými problémy se teď potýká Jižní Amerika. Byla jsem překvapená, když jsem
byla v Brazílii a jeden muž, který tam byl velmi důležitý, se mnou mluvil takto: "Víme, že máme hodně vad. Víme, že za nic
nestojíme." A tak podobně.

Ptám se, proč se nenapraví? Pokud ví, že něco je chyba, proč to nedá do pořádku? Pak mi řekl: "Napiš mi všechny věci, které jsou
na nás špatné." To od něj bylo opravdu velmi milé. Pak přišel jeden novinář a my mu o tom řekli. Myslím, že teď už s tím něco
dělají. Pokoušejí se to zlepšit a rozhodně se to spraví. Zjistila jsem, že v Rusku je to úplně jinak. V Rusku nikdy neřekli: "Jsme
vinni," nebo něco podobného, nic takového nikdy neřekli. Řekli mi: "Ta doba už je pryč.

Jsme v království Boha." Hotovo. Je to pryč. Jsme nyní v království Boha. A musíme se ze života radovat. Vše pozitivní. Nikdy
nemluvili o své minulosti, o své vládě, o tom, co se stalo, o Stalinovi, o Leninovi nebo někom jiném. Nezabývali se tím. Byli nad
tím. Řekli: "Proč bychom si měli dělat starosti?

Ať si bojují. Ať si dělají, co chtějí." Nechtějí nic vědět o politice, o svých problémech nebo o čemkoliv. Myslí si: "Naše problémy
jsou vyřešeny. Jsme realizované duše. Těšíme se sami sebou. Pojďme se těšit." Velmi přímý způsob porozumění Sahadža józe.
Viděla jsem ale lidi, kteří mi píšou deset stránek svých zpovědí, jako kdybych byla kněz, katolický kněz, píšou o všem, co udělali,
nechci to číst. Prostě to vyhodím nebo spálím.

Pokoušejí se o zpověď. Není potřeba se zpovídat. Není co říct. Nezdržujte se špatnostmi, které jste dělali, ale těšte se z toho, co
máme. Je to jako když se žebrák stane králem. Pak by si měl užívat svého království, měl by se chovat jako král. Ale stále
vzpomíná více na minulost, takže každému kolemjdoucímu říká: "Dejte mi pět rupií nebo pět liber." Tak to je. Jakmile jste v
království Boha, vězte, že jste v království Boha. Ale černá magie je velmi, velmi nebezpečná věc.

Může konat skrze kohokoliv. Může konat skrze vaše příbuzné, skrze vaše přátele, skrze kohokoliv. Takže musíte být velice
opatrní, abyste se nestali, kvůli pocitům viny nebo kvůli čemukoliv, vůči černé magii zranitelní. Může vás to zničit. Může to zničit
vaše rodiny. Dokonce i když jste sahadža jogín, tak vás to může zničit. Takže se vzdejte pocitů viny úplně. Neměli byste se
obviňovat. Vina je do vás vložena. Někdo řekne: "Ty jsi tak špatný, neudělal jsi pro mě to.

Neudělal jsi tamto." Nebo něco podobného. Vloží do vás myšlenky. Pak začnete mít pocit, že "měl jsem to pro něj udělat. Měl
jsem. Bylo to ode mě špatné." A podobně. Pak začnou pocity viny. Místo abyste pro toho člověka něco udělali nebo místo abyste
pochopili, že to celé je nesmysl, tak začnete přemýšlet, přemýšlet a najednou zjistíte, že máte problémy, že jste posedlí nebo pod
vlivem černé magie. Takže člověk na to musí zapomenout a dostat se do prostředí, kde budete vědět, že jste teď v království
Boha.

Co se týká Šrí Krišny, vše, co se řekne, je vždy méně, než co vždy říkal, tak to vždy cítím, a že Jeho hlavní práce je skrze náš
mozek. To je Viráta. On pracuje v našem mozku. A jako Šiva pracuje skrze naše srdce, On pracuje skrze náš mozek. Po Sahadža
józe, po osvícení, se začnou všechny jemnosti mozku a znalosti projevovat a vyjadřovat. Ale největší věcí je, když ve vašem
mozku nastane integrace. Není to tak, že by vaše srdce chtělo jednu věc, a váš mozek něco jiného. Nastane integrace. A jakmile
dojde k tomuto sjednocení, je velice snadné vést dharmický život. Aniž byste o tom přemýšleli, aniž byste o tom četli, stanete se
jednoduše dharmickými.

Nikdo vám nemusí říkat, že máte být dharmičtí, stanete se dharmickými vrozeně, protože váš mozek který je jinak používán jako
rozum, pro ospravedlňování špatností, se stane dharmickým, stane se božským. To je největší věc, kterou pro vás Šrí krišna dělá.
Váš mozek sám se stane dharmickým. Stane se prostředkem porozumění dharmy, prostředkem, jak vést dharmický život a jak
být upevněn v dharmě. Je to mozek, většinou, který vás od dharmy oddálí, kromě černé magie. Jakmile je ale vaše Sahasrára
otevřená, projevuje se Viráta. Potom žasnete. Člověk, který se oddával všemu a myslel si: "To je rozkoš. To je moje právo. Měl



jsem to udělat.

Kdo mi může co říct?" a tak podobně, se najednou stane prorokem. Je to největším požehnáním Šrí Krišny, že je Virátou, která je
vaším mozkem a mozek Boha Všemohoucího je Viráta. Takže si musíme uvědomit, že po realizaci člověka napadají myšlenky,
které jsou konstruktivní, a pokud nejsou, pak ještě není sahadža jogín. Konstruktivní a dharmické, to je velice důležité, abychom
chápali, kam směřuje naše mysl? Protiřečí si, říká mi, že něco je jinak, než jak to ve skutečnosti je? Musíme se mít pouze na
pozoru a budete překvapeni, jak se váš mozek změní. Převrácený mozek se stane normálním. Můžete to získat velice snadno,
když budete meditovat každý den a sami si ověříte, jak projev vaší Sahasráry proniká do vaší bytosti a koná ve vašem životě. Pak
se projeví všechny síly sahadža jogína a už o sobě nebudete muset nikdy pochybovat a ani druzí o vás nebudou pochybovat.

Nechť vám Bůh žehná.
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Jaká je šance na stabilní společnost 1.část V našem nitru vypuká velká revoluce... Šrí Mátadží Nirmala Déví, dnes nejdůležitější
duchovní osobnost na světě. Sledujte nás, prosím, v našem zvláštním programu Audrey Hope - „Real Women“. Jmenuji se
Audrey Hope a vítejte v „Real Women“. Je velkou ctí být v přítomnosti dnes nejdůležitější duchovní osobnosti světa, Šrí Mátadží
Nirmaly Déví. Šrí Mátadží je světový lídr. Procestovala několikrát celý svět, aby dala seberealizaci tisícům lidí. Seberealizace je
čisté spojení s naší duchovní podstatou a je to jediná naděje na stabilní společnost. Dnes nastala doba, kterou předpověděli
světci. Nikdo už nepotřebuje cestovat do Himalájí a meditovat 20 let v horách. Nyní, se Šrí Mátadží, se naskýtá jednoduchý
způsob, jak dosáhnout tohoto spojení, a to skrze Sahadža jógu. Šrí Mátadží založila Sahadža jógu jako metodu, díky níž lidské
bytosti mohou zažít pravdu uvnitř sebe a stát se mistrem sebe sama. Šrí Mátadží je matkou a babičkou a skutečně ukázkovým
vzorem pro všechny lidské bytosti. Šrí Mátadží byla duchovním guruem Mahátmy Gandhího. Nebere za seberealizaci peníze a
říká, že za pravdu nelze platit. Spojila se námi po své čtvrté návštěvě OSN, před svou cestou do Washingtonu, D.C. Šrí Mátadží je
známá po celém světě, nejméně známá je ve Spojených státech, je to však právě zde, v médiích s velkým vlivem, kde je Její
přítomnost potřeba nejvíc. Šrí Mátadží, jsme hluboce poctěni, že jste zde. Děkujeme vám. Velice vám děkuji. Chtěla bych mluvit o
seberealizaci a říci divákům, co vlastně seberealizace je. Uvnitř nás leží síla, která se v sanskrtu nazývá Kundaliní, která je v
posvátné kosti, což znamená, že Řekové rozhodně věděli, že „sacred bone“ je místo, kde se nachází tato síla. Je to síla, která vás
spojuje s všepronikající silou. Takže ve skutečnosti nejste toto tělo, tato mysl toto ego, tyto podmíněnosti, ale čistý Duch. Vy totiž
říkáte: „Mé ego, mé tělo,“ jste však čistým Duchem, a to je jedna pravda o vás samých. Další pravdou je, že je zde všepronikající
síla Boží lásky. Nazývá se různými jmény - jak vidíte tyto pěkné květiny - to je zázrak sám o sobě. A kdo pohání naše srdce? Nikdy
se neptáme, nepátráme. A lékaři vám řeknou, že je to autonomní nervová soustava. Kdo však je ten „auto“? Takže tyto dvě věci si
musíme uvědomit. Že jsme čistý Duch a že je zde všepronikající síla Boží lásky. Síla lásky, ne nenávisti. Jak člověk získá
seberealizaci? Musí se vzdát osobního života nebo svých problémů, aby ji mohl získat? Je to velmi jednoduché. Uvnitř naší
bytosti je díky evolučnímu vývoji zabudován dokonalý mechanizmus a máme sedm center, sedm hlavních center, umístěných v
naší centrální nervové soustavě, kterou můžeme nazývat také parasympatikus, a tato síla nakonec vzestoupí, projde pouze
těmito šesti centry, nakonec prostoupí fontanelní oblastí a spojí vás s všepronikající silou. Když prochází těmito čakrami nebo
centry, energetickými centry, jak je můžeme nazvat, vyživuje je. Nejenom vyživuje, také je integruje a osvěcuje. Nejvíce problémů,
globálních pro- blémů, vzniká díky lidským bytostem a nejvíce lidských problémů existuje díky těmto centrům, protože tato
centra se starají o naše fyzické, mentální, emo- cionální a duchovní potřeby. Takže když tato centra nejsou čistá, máme všechny
tyto problémy, ať už jsou individuální nebo kolektivní povahy. Když tedy dojde ke spojení s všepronikající silou, dosáhnete nového
stavu vědomí. Tak dochází k průlomu ve vaší evoluci. Evoluční proces je spontánní, nezaplatili jsme za něj, nic jsme neudělali pro
to, abychom se stali lidskými bytostmi, takže proč bychom za to měli platit nebo pro to něco dělat? Potřebuje člověk slepou víru
nebo to lze chápat, jak říkáte, jako vědu? Je to prostě živoucí proces, zkuste tomu porozumět takto - je zde Matka Země. Co
musíte udělat, je vložit do ní semínko a semínko vyraší - jak? V semínku je totiž zabudováno, aby vyklíčilo, a v Matce Zemi je
zabudováno, aby ho přiměla vyklíčit. Tak je to jednoduché. My, Američané, jsme velice orientovaní na vědecké důkazy... Popsala
jste Sahadža jógu jako esenci všech náboženství, ne jenom jedno náboženství. V čem se Sahadža jóga liší? Saha znamená „s“,
dža... znamená „vrozená“, „vrozená ve vás“ znamená právo mít toto spojení, jógu. Tohle je Sahadža jóga. Díky tomuto spojení si
uvědomíte, že všechna náboženství byly květy zrozené na jednom stromě duchovnosti. My jsme však tyto květy otrhali a teď
bojujeme s mrtvými květy. Když je zde jediný Bůh, jak bychom mohli bojovat ve jménu Boha? Tohle je také filozofie Gándhího,
filozofie všech svatých filozofů. A nejen to, tak jako my uctíváme všechny inkarnace a všechny proroky a všechny Mesiáše,
stejně tak i on říkal, že je musíme uctívat! Není to jen, že ukazujete respekt, musíte je zároveň uctívat stejným způsobem! To je
sahadža náboženství. Obsáhne všechna náboženství a také je respektuje, protože ve své podstatě jsou všechna stejná, a je-li ve
všech těchto náboženstvích nějaké jednotné poselství, pak to, abyste hledali sebe sama, abyste se znovu narodili. Tento vzkaz je
ve všech náboženstvích. V čem se tedy náboženství dopustila chyby? Například křesťanství... Křesťanství se vydalo špatným
směrem velmi brzy, řekla bych, když se ho chopil Pavel. Když jsem poprvé viděla jeho jméno v Bibli, zeptala jsem se otce: „Kdo je
ten pan Pavel?“ Řekl: „Je to samozvanec.“ Neměl nic společného s Kristem, nikdy se s Kristem nesetkal, v podstatě mnoho
křesťanů zabil, zabil Kristova učedníka jménem Štěpán. Protože to však byl správní úředník, myslel si, že je to dobrá příležitost,
jak se zmocnit platformy křesťanství. A musel mu pomáhat někdo z učedníků. Nejhorší z Kristových učedníků byl Petr. Proto
sáhnul po Petrovi. A jak je psáno v Bibli, bez ohledu na všechno, co udělali, Kristus řekl Petrovi: „Zmocní se tě ďábel.“ Řekl to
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velmi zřetelně. Takže tento pan Petr a pan Pavel se spojili a snažili se překazit všechnu tu velkou práci našeho pána Ježíše
Krista. Protože nejpřednější bylo udělat to nejhorší pro ženy. Pavel nenáviděl ženy z celého srdce. Dokonce i Kristovu matku
nazýval „žena“. Pro nás je to Bohyně, pro sahadžajogíny je to Mahálakšmí, pro něj to však byla pouze žena. To, jak celou tu věc
pojal, byla katastrofa pro všechny ženy na Západě. A i teď, až dodnes, se s ženami jedná, jako by byly duchovně na velmi nízké
úrovni. V Indii je však žena šakti, je silou. A další velkou chybou, které se dopustili, je popis Trojice. Máme Boha-Otce, Boha-Syna
a třetí je Duch svatý. To je holubice. Jak můžete mít otce, syna a žádnou matku? Je zde přece Prapůvodní Matka, kterou
uznávala všechna náboženství. Dokonce i Židé Ji měli, Řekové Ji nazývají Athéna, Atha v sanskrtu znamená Prapůvodní, Athéna,
v Indii jí říkají Ádi Šakti. Každé náboženství mělo tuto Matku, která byla Prapůvodní Matkou. On tím zrušil veškerou moc matek.
Proto mají ženy v západním světě velký komplex méněcennosti, myslím, nebo malou sebedůvěru, protože si myslí, že se musíme
stále dokola omlouvat, že bychom měly stále sloužit mužům, prodávat svá těla, měly bychom být velmi atraktivní, jinak tu pro nás
není místo. A tak se ničí morálka žen. Ráda bych uvedla citát Pavla z Bible, - podle Sv. Tomáše 1- abych tento bod zdůraznila. V
Bibli se říká: „Žena by se měla naučit být tichá a poslušná. Nenavrhuji, aby žena učila muže nebo nad ním měla autoritu. Musí být
zticha, protože Adam byl stvořen dříve než Eva. A nebyl to Adam, kdo byl podveden, ale Eva, a ona se stala hříšnicí.“ To je další
chyba, to o Adamovi a Evě, ale o tom později... Jedno je však jasné - byl to naprostý útok na ženství. A tak to ženy přijaly.
Dokonce i v tak rozvinutých zemích, jako je Anglie, včera diskutovali, jestli by ženy měly kázat nebo ne. Vážně! Chci říci, že teď,
po velkém dohadování, někteří lidé souhlasí s tím, aby ženy byly kazatelkami. Já to prostě nechápu. V Indii je žena velmi silná.
Nedělá si starosti, když jí muž jde za jinou ženou. Řekne si: „Dobrá, je hříšný, ať jde do pekla. Co je mi do toho.“ Hledí si své
vlastní hodnoty, vlastní cudnosti. Netrápí se tím. Celá ta koncepce je tak špatná, že se ženy musí neustále o něco snažit, víte.
Také odhalovat tělo. Neviděla jsem ani jeden film, kde se odhaluje muž. Vždy se musí více odhalovat ženy. Jako by muži byli
něco velesvatého. Mám pocit, že ženy jsou mnohem více zotročeny na Západě než v Indii. A co Korán? Mluvím o Íráncích. Vím,
že jste měla tento týden program, velice důležitý program. Ráda bych mluvila o tom, jak Íránci dezinterpretovali Mohameda. A
jaký to mělo účinek na společnost a jak je důležité, aby se to změnilo - i pro ženy. I Mohamed Sáhib velice respektoval ženy. Víte,
měli tam války, byly tam kmeny, byli to kmenoví lidé. Jedině Mohamed Sáhib mohl přijít mezi ty hrozné Araby. A zjistil, že velmi
mnoho mladých mužů bylo zabito. Řekl: „Dobrá, když tu nejsou mladí muži, ať se všichni muži ožení, i s mladými dívkami, nevadí
to. Hlavně se ožeňte. I kdybyste se měli oženit pětkrát, ožeňte se. Aby se z nich nestaly prostitutky.“ Řekl tyto věci jen proto, aby
se respektovala jejich cudnost, není však povinné ženit se pětkrát. Víte, v Indii máme hrozné věci, muž se oženil čtyřikrát a
pokaždé měl osm dětí, protože oni věří, že díky této demokracii budou mocní. A za nějaký čas se se svými ženami rozvedou - tak,
že třikrát řeknou: „Talak, talak, talak.“ A tyto ženy s tolika dětmi jsou prostě ponechány na ulici, a když je vidíte, pomyslíte si, že
tohle je horší než Somálsko. On ženy respektoval, a nejen to, řekl dokonce své ženě: „Ty, Ajšo, si rozvineš něco, co je v rozporu s
náboženstvím.“ A skutečně na ní zůstala pohana, protože jeho vlastní dcera, jmenovala se, jak víte, Fátima, povstala a řekla:
„Tyhle věci Mohamed Sáhib nikdy neřekl.“ Avšak Abu Bakr byl člověk, který převzal platformu se vším všudy, řekla bych, místo
Mohamedova vlastního zetě, Hazrata Aliho, který byl velkou realizovanou duší. A Abu Bakr prostě úplně změnil představu o
ženách, se kterou Fátima chtěla přijít. Takže tam byly velké války nazývané Karbala, v nichž obě děti Fátimy byly zabity, Hazrat Ali
byl také zabit a vytvořily se zde dvě skupiny - šíité a sunité. Ani šíité však nepochopili, že musí své ženy respektovat, protože
samotná Fátima - nebyla jen svatá, byla to inkarnace - byla to Bohyně. Jak média ovlivnila náš současný pohled na ženy? V
médiích na Západě, musím říci, jsou ženy zneužity jen k tomu, aby přitahovaly velmi nízký typ lidských bytostí, řekla bych. Nejsou
však přece symbolem sexu - jsou Duchem! Na symbol sexu je degradoval Freud. A Freud byl kdysi něco jako Kristus. Nyní
samozřejmě uběhlo mnoho let, řekla bych, že to bylo nejméně před dvaceti lety. Viděla jsem však, že se teď objevily nějaké knihy
plné freudovské filozofie, samý Freud - vychází teď tolik knih. Už se napáchalo dost škody, lidské bytosti jsou dnes
prostřednictvím médií redukovány jen na sex. A ženy, které jsou velmi laciné, které dokážou obnažovat těla a umí prodat svou
cudnost, jsou považovány za velké hrdinky. Co to je? Tohle způsobila právě ta situace v médiích. Řekla jste, že Freud může
prosperovat jen v Americe - Freud může prosperovat jen v Americe - to jste řekla... - Je to fakt! Narodil se v Rakousku, a když
jsem mluvila proti Freudovi, všichni tleskali, byli velmi rádi, že to říkám, protože se za něj dost styděli. Ale i v Rakousku najdete
v ulicích mnoho prostitutek. Postávají všude. Tam však alespoň ženy v domácnosti jsou ženy v domácnosti, tady se ale paní
domu musí oblékat, jako by byla prostitutka. Proč byste to měly dělat? Musíte mít sebeúctu. Čím je dnešní doba tak mimořádná
pro ženy? Pojmenovala jsem to čas rozkvětu, protože říkám, že je tu mnoho květin, spousta je jich teď na Zemi a nyní se z nich
mají stát plody. V Koránu se to nazývá Al-Qiyamah, což znamená čas vzkříšení. I v indických Písmech máme tento čas vzkříšení
a mnoho astrologů už před mnoha tisíci lety předpovědělo, že tento čas přijde. A také v Bibli je to jako Poslední soud. To je další
hloupá představa, kterou nacházíme v Bibli a také v Koránu, velice hloupá. Myslím si také - nevím sice, jak je to v Toře, ale říká se,
že i tam je tato představa. A sice, že v čase vzkříšení naše tělo vstane z hrobu. A pak vzestoupí. No řekněte mi, co zbude v hrobě



z mrtvého těla? Je to tak absurdní, tak nelogické. Pokud jde o tohle, řekla bych, že indická Písma uvádějí správně, že v čase Kali
jugy se všechny duše, všechny ztracené duše, všechny duše, které chtějí seberealizaci, všechny duše, které přemýšlejí o Bohu a
hledají Boha na celém světě, narodí znovu. Proto máme populační problém, proto se rodí tolik všelijakých hrozných lidí, právě teď
- před dvaceti lety bylo všechno mnohem lepší. Neukazovali takové hrozné scény, myslím tím, že musí ukazovat postelové scény!
Je to zapotřebí? Koupelnové scény - když někdo přijde do vašeho domu, vezmete ho do ložnice, do koupelny nebo je držíte ve
vhodných prostorách? Chci říci, je to soukromý život. Nemají respekt pro soukromí. Jak vidíte, tahle absurdní myšlenka, že
vstaneme z hrobu a podobně, se stále drží v myslích mnoha ignorantů - křesťanů a také muslimů. Setkala jsem se s jedním
mužem z Bosny. Byl to muslim. Ptala jsem se ho: „Proč zde umíráte, proč bylo třeba umírat?“ Řekl: „Když teď zemřeme ve jménu
Boha, budeme vzkříšeni.“ Chci říci, že to přece nesouvisí s myšlenkou v Bibli! Takže to znamená, že tyto názory se musí uvést na
pravou míru. Na Západě máme křesťanství a jiná náboženství, řekla bych však, že kořeny duchovního poznání jsou v Indii hlubší
a mohly přejít do křesťanského náboženství. Ale kořeny, vysvětlení toho všeho, lze mnohem snáz objevit v Indii, protože je to
starobylá země, kde se po celá tisíciletí hledalo. Tento systém Sahadža jógy, jak jste zmínila, není Můj, je to prastarý systém. Měli
jsme však tento systém, nazýval se Náth pant, a oni byli ve středu. A jeden mistr měl jen jednoho žáka, to byla tradice. Takže tu
bylo jenom pár lidi, kteří získali seberealizaci. Tchán Šrí Rámy, guru, byl Aštávok - ten psal o sahadž. On však popsal jen to, co se
stane, když se dostanete do stavu Ducha. Tento tchán, Džanaka, dal - podle tradice - realizaci pouze jedné osobě, Načiketovi. Ve
20. století se však v Indii, v Maháraštře, narodil velký básník, Džanéšvara, který svého gurua, vlastního bratra, požádal: „Dovol,
abych o tom také mohl promluvit.“ On řekl: „Dobře.“ A dal k tomu svolení. Takže v této knize Džanéšvarí, která je vlastně
vysvětlení Gíty, v šesté kapitole jasně popsal Kundaliní, jak stoupá, jak vám dává realizaci a podobně. Avšak lidé, kteří řídili
náboženství jako obvykle, nevěděli, jak to uskutečnit. Takže to provedli tak, že to zrušili a řekli: „Šestou kapitolu nečtěte.“ A tak
šestou kapitolu nikdo nečetl. Prostě to odsunuli do pozadí. Řekla bych tedy, že poté mnoho velkých světců, například Guru
Nanak, Kabír, Tukaráma, Ram Das, v šestnáctém století odvedlo ohledně Kundaliní skvělou práci. Je to i v Bibli: „Objevím se před
vámi jako tančící plameny, strom života,“ popsali mnoho věcí. Jenže měli moc málo času, tak to nemohli tolik vysvětlit. Takže
tito lidé hovořili o Kundaliní, mluvili o ní. Pokud jsem v tom něco udělala Já, pak toto. Studovala jsem lidské bytosti a poznala
mnoho lidí, můj otec byl velice společenský a můj manžel byl v takovém posta- vení, že jsem potkala mnoho lidí - studovala jsem
lidské bytosti a objevila jsem metodu, kterou můžete udělit masovou realizaci. V Rusku, Bulharsku, Rumunsku jsme měli vždy lidi
na stadiónu - ne méně než 16 tisíc lidí. Všichni dostali realizaci, jsou velmi vnímaví k duchovnosti a drží se jí. Nikdo z těch
falešných guruů tam nedokázal vydržet. - Psychomédia... A teď psychomédia. K problému médií - u nás je to tak populární a je to
velmi nebezpečné. Můžete nám vysvětlit, co by se mohlo stát? Američané jsou velmi naivní lidé, musím říct. Poprvé jsem se
setkala s parapsychologií - vzali Mě do doupěte parapsychologie - řekla jsem jim: „Zabýváte se mrtvými dušemi!“ Strašně se na
Mě zlobili a řekli: „Přišla jste jako host, co nám to říkáte?“ Řekla jsem: „Musím vám říci pravdu, jsem vaše Matka. A nejsem váš
host, nezaplatili jste za Mě, přišla jsem sama, přijela i odjela jsem svým vozem.“ Zatímco oni na Mně vydělali. Takže jim se to
nelíbí. Když jsem sem přijela poprvé, když jsem jim řekla, že to všechno jsou duchové a spiritismus, ať to nedělají, nelíbilo se jim
to. Jak poznáme falešného gurua? Především - za svou seberealizaci nemůžete platit. Za žádné poznání. Musíte ctít hodnotu
svého života. Jestliže si nevážíte života, tak půjdete za všemi takovými hlupáky. A budete ztrácet čas. A když si vážíte svého
života, když si vážíte například svých peněz, musíte si nejprve ujasnit, co vlastně chcete koupit. Nejprve musíte zjistit, co dělají
jejich následovníci. Jaký je jejich styl, co získali, jaké jsou jejich znalosti. Nejprve následovníci. Většina z nich jsou vyvrženci.
Mnoho věcí, které lidé chtějí dělat, je jenom móda. Mluvíte o individualitě, je to tak? Když jakýkoli návrhář řekne: „Mohou nosit 6
palců dlouhé sukně,“ každý bude mít 6 palců dlouhou sukni. Jinak nejste „in“ v tom smyslu, že nepatříte do tohohle blázince. Tak
je to. Tito lidé umí dělat obrovskou reklamu, marketing, píšou knihy a všechno je to klam. A vy jim věříte. Protože oni vědí, jak na
to. Reklama - to je ta nejdůležitější věc, která způsobila právě tohle. Američané skutečně hodně dají na reklamu. Když má něco
reklamu, je to úžasné. Také jsem byla překvapena, když jsem sem přijela naposledy, vzpomínám si, že v Bostonu se Mě v TV
zeptali: „Kolik máte Rolls-Royců?“ Řekla jsem: „Nemám žádné.“ Zeptali se: „Vy nevyděláváte peníze?“ „Ne, nevydělávám žádné
peníze.“ „Takže to není byznys?“ „Ne,“ řekla jsem. - „Tak to nás nezajímá. Nechceme vás v televizi.“ Míním tím, že jste tak
orientovaní na peníze, že si zítra budete kupovat, myslím, i Boha. Takže především - nemůžete za to platit. Za druhé, musíte si
všímat žáků. Jaký druh žáků to je, co jsou zač, jak moc mluví o vědění. Musí mít poznání. Teď to víte velmi dobře a lidé to mohou
zjistit, že sahadžajogíni, jen co získají realizaci, začnou ji dávat ostatním. Tak mnoho nemocí bylo vyléčeno. Je to fakt, je o tom
kniha. Takže my jsme v nové fázi své lidské evoluce? - Samozřejmě, teď nastal čas, a když jej promeškáte, promeškáte jej
navždy, protože jinak, víte, jak vidíte v Americe, lidé se ničí zevnitř. Všechny možné nemoci, ekologické problémy, to či ono. Stres
a podobně, děje se všechno možné. Takže, abyste to zastavili, je lepší vzestoupit nad tohle všechno. Šrí Mátadží Nirmala Déví.
Prosím, sledujte nás v druhé části našeho zvláštního programu, Audrey Hope - „Real Women“. Jaká je šance na stabilní



společnost 2.část Jmenuji se Audrey Hope a vítejte v pořadu „Real Women“. Dnes pokračujeme druhou částí našeho speciálního
programu s naším ctěným hostem, Šrí Mátadží Nirmalou Déví. Šrí Mátadží je dnes nejvýznamnější duchovní osobnost na světě,
zakladatelka Sahadža jógy. Sahadža jóga je jednoduchá metoda, díky níž lidské bytosti, mohou pocítit pravdu ve svém nitru, stát
se svým vlastním mistrem, dosáhnout vyrovnanosti a vnitřního klidu. Šrí Mátadží učí, že jsme ocitli v mimořádné době lidské
evoluce, v čase, kdy se můžeme spojit se svou duchovní podstatou a nabýt kolektivního vědomí. Toho lze dosáhnout
prostřednictvím seberealizace a Sahadža jógy. Vítejte Šrí Mátadží. Děkuji Vám. Co je lidská evoluce? Jaký je další krok v lidské
evoluci? Další krok je stát se Duchem, kterým jste. Jste čistým Duchem. Nejste toto tělo, mysl, ego ani podmíněnosti, jste čistý
Duch. A tím se musíte stát. V evolučním procesu jste se stali lidskou bytostí. V lidském vědomí jsme nebyli schopni dosáhnout
absolutní pravdy. Kdybychom dosáhli absolutní pravdy, nebyly by žádné problémy, žádné spory, žádné hádky a žádné války.
Všichni však stále považujeme za pravdu něco, co není absolutní pravda, a proto spolu bojujeme. Popsala jste seberealizaci jako
živoucí proces Kundaliní, kterou člověk může cítit ve své centrální nervové soustavě. Můžete to vysvětlit? Ano. Dosud jsme se
vyvíjeli prostřed- nictvím evolučního procesu, což je spontánní, živoucí proces. A když se odehraje tento evoluční proces, když se
stanete Duchem, rozvinete si mnoho svých sil, které jsou vám zatím neznámé. Co je to ten chladný vánek, který cítíte, a jaký má
vztah k Duchu svatému? Tohle se děje prostřednictvím síly, která se nazývá Kundaliní a je ve vaší posvátné kosti, je to „svatá
kost“, a je to stejné, jako když potřebujete jakékoli jiné spojení. Například televize – když ji nezapojíte do zásuvky, vypadá jako
pouhá krabice. Stejně tak i my můžeme být jako krabice. Jakmile se však napojíme, pak si uvědomíme, kolik je tu věcí, o nichž
jsme nevěděli, že nám patří. Máme k tomu sílu. Nejprve je to tedy vaše vlastní síla. A když se projeví a připojí se ke zdroji, k
všepronikající síle Boží lásky, pak první, co ucítíte, je chladný vánek Ducha svatého, vycházející z vaší hlavy. Je to odraz Ducha
svatého, tato Kundaliní. Nebo Ji nazýváme Ádi Šakti. Když tedy prostoupí hlavou, můžete jasně cítit chladný vánek, vycházející z
vaší hlavy. Také můžete cítit čakry na konečcích prstů. Když je cítíte na konečcích prstů, je to právě prostřednictvím vaší
centrální nervové soustavy, že můžete cítit tato centra, jejichž odrazy jsou posledními body sympatické nervové soustavy. Takže
na pravé straně cítíte fyzické a mentální problémy svých center a na levé straně můžete cítit emocionální problémy svých center.
Když to správně dekódujete, pak můžete cítit svá vlastní centra. Takže první věc, kterou získáte, je sebepoznání. Vědění o vás
samých. Mnoho lidí, kteří onemocní, neví, že onemocněli; absolvují diagnostikování a podobně. Vy nemusíte ničím takovým
procházet. Prostě to ucítíte na konečcích prstů. Co je s vámi špatně fyzicky, mentálně, emocionálně nebo co je s vámi špatně
duchovně. Protože jste možná šli za nějakým nesprávným člověkem a pak máte určitě nějaké duchovní problémy. Cokoli si
můžeme ověřit na konečcích prstů. A Korán to popsal: „Když přijde čas vzkříšení, vaše ruce promluví. A vydají o vás svědectví.“
Je to popsáno velmi jasně. A my jsme v tom mimořádném čase? – Ano, samozřejmě, tohle je specifická doba pro vzkříšení, kdy
to skutečně cítíte, a nejen to, když tato Kundaliní vzestoupí, všechna tato centra se začnou vyživovat, integrují se a osvítí a
budete se cítit dobře fyzicky, mentálně, emocionálně i duchovně. Díky tomu budete mimořádně klidní, mírumilovní, zdraví.
Neustále přemýšlíme o budoucnosti a minulosti. Jedna myšlenka vzejde a zapadne, druhá myšlenka vzejde, zapadne. Mezi
těmito myšlenkami je malý prostor. Žijeme v minulosti nebo v budoucnosti. A ten malý prostor je přítomnost, my neumíme žít v
přítomnosti. Když Kundaliní stoupá, rozprostře se do stran, ten malý prostor se rozšíří a vy se stanete bezmyšlenkově vědomými.
V sanskrtu se to nazývá Nirvičára Samádhi. Když začnete být bezmyšlenkově vědomí, všechno vidíte a všechno víte, jste však
bez myšlenek. Tak se ve vás usadí klid. Když neexistuje vnitřní mír, jaký má smysl mluvit o míru, mít konference o míru,
organizace míru? Musí tu být vnitřní mír. Znám lidi, kteří dostali cenu míru, a jsou to jedni z nejprchlivějších lidí, tak jak mohli
dostat cenu míru? To nechápu. Ale dostali ji, dobrá. To je jedno. Takže to je to první, čeho dosáhnete – že se cítíte
bezmyšlenkově vědomí. Pak můžete v konečcích prstů cítit také centra ostatních, což znamená, že máte kolektivní vědomí. To je
druhá dimenze ve vašem vědomí. A co přijde dál? Stanete se součástí celku, takže dokážete cítit čakry druhého člověka, a nejen
to. Jen když tady takhle sedíte, můžete cítit čakry kohokoli, a když víte, jak napravit své čakry, můžete je napravit, a když víte, jak
napravit čakry druhých, napravíte čakry druhých. Můžete tedy napravit všechny čakry, a tím vyřešit problémy. A další věc, která se
vám přihodí je to, že vaše pozornost začne být velmi čistá. Ve vaší pozornosti nebude žádná žádostivost ani lačnost. Stane se
nevinnou, budete se na věci dívat nevinně. V Sahadža józe teď máme spoustu lidí, nikdy jsem však neslyšela, že by někomu
utekla žena s někým jiným, nic takového, žádné flirtování, všechno to skončilo. Jsou jako děti – velmi nevinní, jako Indové. Tato
pozornost je také aktivní. Když na někoho soustředíte pozornost, začne jednat, pracuje. Léčí, pomáhá. Je to pozoruhodné,
protože království Boží je to nejefektivnější království, jaké si lze představit. A působí na všech subtilních úrovních všech prvků,
například na subtilní úrovni éteru, subtilní úrovni země. Všechny tyto věci řídí všepronikající síla. A jakmile jste s ní spojeni, tak
víte, že všechno, po čem toužíte, co chcete, se stane. Člověk se stane mimořádně tvořivým. Poznala jsem mnoho umělců z Indie,
kteří se stali světoznámými, a neměli nic jiného než seberealizaci. Byli to muslimové, hinduisté, nejrůznější lidé. Pak překročíte
všechna omezení tohoto umělého života, překonáte omezení vnějšího náboženství a začne se projevovat vaše vnitřní, vrozené



náboženství, díky němuž se stanete skutečně zbožným člověkem. Ne tak, že jste možná křesťan, hinduista, muslim, a přitom
můžete spáchat jakýkoli hřích, kdokoli. Ne, vy nespácháte žádný hřích, stanete se prostě andělem, můžete říci světcem. Toto
náboženství, které je uvnitř, je osvícené, a jestliže jste křesťan, stanete se pravým křesťanem, jste-li hinduista, stanete se
skutečným hinduistou a celý tento systém, který je uvnitř, je osvícen takovým způsobem, že prostě nepácháte zlo. Poznala jsem
například mnoho lidí, kteří za Mnou přišli a byli narkomani. A ze dne na den, po seberealizaci, jimi přestali být. Alkoholismus,
všechny zlozvyky. Všechny možné nemoci se vyléčí, dokonce i rakovina, i AIDS, musím říci. To je však obtížnější, protože jejich
mentalita je jiná. Bylo vyléčeno už mnoho nemocí. A když získáte realizaci, cítíte se dobře. Šrí Mátadží, co se stane těm, kteří
neslyší toto volání, nevěnují pozornost této mimořádné době? Víte, je to soud a lidské bytosti mají svobodu posuzování. Když
chtějí poznat realitu, mohou přijít, pokud nechtějí přijít, nemůžeme je nutit. Nemůžeme vyvíjet nátlak. Musíte respektovat
svobodu jejich volby. Ve všem, co chtějí dělat. Avšak ti, kteří nepřijdou – nevím, co se s nimi stane, budou ovšem ve stejných
problémech, jaké měli, a jak vidíte, tento svět je ničen zevnitř. Takže dostat se z toho je lepší nápad. A hraje Amerika hodně
důležitou roli v této nové době jako komunikátor? Samozřejmě, toto je země komunikace. Jednoho dne se někdo zeptal, proč by
mělo v Americe být tolik policistů. Skutečně jich musí být tolik, protože to je zdejší charakter, je to zde vrozené. Je to tohle
centrum, to je Amerika, a protože Amerika není v pořádku, mám problém. Takže tohle je centrum pro všechny druhy komunikace
a pro kolektivitu. Vždy vidíte, že Američané nesou kolektivní odpovědnost za světové problémy. Někdy udělají chybu, to je jiná
věc, jejich přirozenost je však taková, že to musí dělat, nemohou si pomoci. Bylo řečeno, že jste Svatý duch… Je to pravda? Co se
toho týče, musím říct, že koneckonců musím být někdo, viďte, když dávám realizaci tisícům lidí, musím něčím být. A někteří lidé
určitě něco zjistili. Co se však lidí týká, řekla bych, že jsem se poučila, protože – Kristus, který byl syn Boží, byl ukřižován. Řekl, že
je syn Boží. Mohamed Sáhib byl otráven. Všichni měli problémy. Takže Já nechci být ukřižovaná. Chci dělat svoji práci, dokud
budu žít, chápete? A proto nechci nic říkat. Až dostanete seberealizaci, zjistíte, kdo jsem. Můžeme to tedy provést teď hned? Ano,
proč ne? Nejdříve si musíte sundat boty, protože Matka Země nám hodně pomáhá. A teď nasměrujte obě ruce směrem ke Mně,
takto. Levá ruka je směrem ke Mně ve velmi pohodlné pozici, položte ji na klín. Musíte se cítit příjemně, nemusíte jet do Himalájí,
jak jsme řekli, musí to být pohodlné. A pravou rukou budete dávat realizaci takovým způsobem, že levá ruka je pro vaše přání a
pravá ruka je pro vaše konání. A stejným způsobem musíte mít nohy od sebe, jestliže sedíte na židli, pokud sedíte na zemi, je to v
pořádku. A teď, prosím, nasměrujte levou ruku ke Mně, takto – a pravou ruku na srdce. Musíme vyživit svá centra pouze na levé
straně. V srdci sídlí Duch. Pokud se stanete Duchem, stanete se svým vlastním mistrem. Teď dejte pravou ruku na horní část
břicha. Zde je centrum vašeho mistrovství, stvořené všemi světci a všemi inkarnacemi. Teď položte pravou ruku na spodní část
břicha na levé straně a silně přitlačte. Toto je centrum čistého Božského vědění. Čisté Božské vědění. Tomuto porozumíte
později, až přijdete do našich center; všechno vám vysvětlí a můžete zjistit všechno o tomto vědění, které je jako oceán. Nyní
dejte pravou ruku opět na horní část břicha na levé straně. Teď ji posuňte na srdce. Nyní musíte položit pravou ruku na ohbí
levého ramene a otočit hlavu doprava. Teď si dejte pravou ruku na čelo a skloňte hlavu. Toto je centrum, kde musíte všem
odpustit. Teď položte ruku na zátylek a zakloňte hlavu. Zde bez počítání chyb nebo pocitů viny musíte všepronikající Boží sílu
požádat o odpuštění. Nyní zvedněte ruku, a co nejvíc propněte dlaň a položte střed dlaně na oblast fontanely, kterou jste měli v
dětství měkkou. Teď, prosím, skloňte hlavu, a nyní napněte prsty a pomalu pohybujte kůží na hlavě ve směru hodinových ručiček.
Propněte prsty, ať je zde silný tlak, a pohybujte pomalu kůží ve směru hodinových ručiček. To je vše, co musíme udělat. Teď
položte pravou ruku na srdce. Zde, ve svém srdci, si musíte položit tu nejzákladnější otázku o sobě samých. Zavřete oči a
neotvírejte je, je dokud vám neřeknu. Nyní si, prosím, položte otázku – ve svém srdci Mě můžete nazývat Matkou nebo Šrí
Mátadží: „Matko, jsem Duch?“ Takto se zeptejte třikrát. Když se stanete Duchem, stanete se svým mistrem, svým guruem. Teď
dejte pravou ruku na horní část břicha, mějte zavřené oči a vyslovte další základní otázku o sobě samých: „Matko, jsem svým
vlastním mistrem?“ Zeptejte se třikrát. Teď položte pravou ruku na spodní část břicha a silně přitlačte. V tomto místě musíte
požádat šestkrát, protože toto centrum má šest okvětních lístků. Musím říci, že respektuji vaši svobodu a čisté Božské vědění
vám nemůže být vnuceno násilím. Požádejte tedy ve svém srdci šestkrát: „Matko, prosím, dej mi čisté Božské vědění.“ Šestkrát.
Teď zvedněte pravou ruku na horní část břicha na levé straně. Musíme otevřít tato horní centra s důvěrou v sebe sama. Takže
zde musíte říct s plnou důvěrou v sebe sama: „Matko, já jsem svým vlastním mistrem.“ Řekněte to, prosím, desetkrát. „Matko, já
jsem svým vlastním mistrem.“ Už jsem vám řekla, že nejste toto tělo, tato mysl, toto ego, tyto podmíněnosti, ale čistý Duch. Proto
teď zvedněte ruku na srdce a řekněte s plnou důvěrou: „Matko, já jsem čistý Duch.“ Řekněte to dvanáctkrát, prosím. „Matko,“ –
dvanáctkrát, dvanáctkrát: „Matko, já jsem čistý Duch.“ Tato všepronikající Boží síla je oceánem milosrdenství, oceánem
vědomostí a oceánem požehnání a radosti, především je to však oceán odpuštění. A ať už jste se dopustili jakýchkoli chyb, tato
síla vám je může jednoduše odpustit. Odpusťte proto sami sobě, zvedněte ruku na ohbí krku a otočte hlavu doprava. Tohle
centrum je v Americe skutečně silně poškozeno. Zde musíte s důvěrou šestnáctkrát vyslovit: „Matko, nejsem vůbec vinen.“



Řekněte to prosím šestnáctkrát. Už jsem vám řekla, ať už odpustíte nebo neodpustíte, nic neděláte. Když však neodpustíte, pak
celý život nahráváte do špatných rukou. Ti, kteří vás trápili, jsou šťastní, ale vy se trýzníte. Zvláště v tuto chvíli je důležité, abyste
odpustili každému všeobecně, protože toto centrum je velmi úzké, a jestliže neodpustíte, neotevře se a vy promeškáte příležitost
získat seberealizaci. Teď dejte pravou ruku na čelo a skloňte hlavu, jak nejvíc můžete. Zde musíte znovu, bez počítání, ze srdce
říci: „Matko, odpouštím všeobecně všechno všem.“ Řekněte to ze srdce, nepočítejte. Nyní položte pravou ruku do týlu, a co nejvíc
zakloňte hlavu. Zde musíte Boží sílu požádat o odpuštění pro své vlastní utvrzení, aniž byste se cítili vinni, aniž byste počítali své
chyby. Takže prosím řekněte opět ze srdce a bez počítání: „Boží sílo, jestliže jsem vědomě či nevědomě udělal nějaké chyby,
prosím, odpusť mi.“ Řekněte to, prosím, ze srdce. Ze srdce, nepočítejte to. „Boží sílo, prosím, odpusť mi, jestliže jsem vědomě či
nevědomě udělal nějaké chyby.“ Toto poslední centrum je velmi důležité. Musíte propnout dlaň co nejvíc. Pak si dejte střed dlaně
na oblast fontanely. Teď co nejvíce skloňte hlavu. Tady znovu – nemohu vám seberealizaci vnutit, musíte o ni požádat.
Pohybujte tedy kůží – když propnete prsty, vyvinete pěkný tlak a pohybujte kůží sedmkrát ve směru hodinových ručiček se slovy:
„Matko, prosím, dej mi seberealizaci.“ To je vše. Teď prosím otevřete oči, natáhněte ruce směrem ke Mně, nyní dejte pravou ruku
směrem ke Mně, skloňte hlavu a levou rukou zkuste, jestli cítíte chladný nebo teplý vánek, vycházející z vaší fontanelní oblasti, z
té měkké kosti vašeho dětství, zkuste to. Nepokládejte prosím ruku na vrchol hlavy, ale nad ni. Teď dejte obě ruce směrem ke
Mně, takto, a přestaňte přemýšlet, dokážete to. Dokážete zastavit myšlení. Budete cítit v dlaních chladný nebo teplý vánek. A
budete se cítit velmi uvolněně, velice uvolněně. A ti, kteří takto získali realizaci, musí vědět, že to je vyrašení semínka, ze kterého
musí vyrůst strom. Musíte proto přijít do našich center, kde získáte všechny potřebné znalosti a veškerou pomoc, potřebnou k
tomu, aby vaše spojení bylo dokonalé.



1994-0226, Získejte sílu z Ducha (11 min)

View online.

19940226 - Získejte sílu z Ducha

Doufám, že se vám dosud cestovalo pohodlně a že budete mít pohodlí i nadále. Zdrojem pohodlí je váš Duch. A čím více
vyhledáváte pohodlí svého Ducha, problémy s vnějším pohodlím odpadají. Nestaráte se, kde žijete, kde spíte, co jíte, co děláte.
Nechte tedy tyto hrubé přecitlivělosti odpadnout, aby vnitřní jemná citlivost mohla růst. Proto jste tady, abyste překonali svá
načasování, podmíněnosti... Protože to je krysí závod. Krysí závod, který nějak musí už jednou provždy přestat, uvnitř vás i
navenek. Tady to tedy můžeme vypracovávat zvenčí, a jakmile začnete meditovat, můžete toho dosáhnout i zevnitř, dosáhnout
toho klidu, který by v sobě měli mít všichni lidé, pokud máme tento svět zachránit před naprostým zničením. Jistě jste si všimli,
že Sahadža jóga nyní roste mnohem rychleji a nabírá dobrou rychlost. My všichni se musíme vybavit schopnostmi, díky nimž se
budeme moci stát součástí tohoto evolučního a revolučního procesu, který vyvolá změnu v celém světě. K tomu je zapotřebí i to,
abychom se vědomě vystavovali výzvám a nezabředávali do obyčejného života a do průměrného smýšlení. Jsme lidé s
obrovským potenciálem, a nejen to, jsme požehnáni Boží silou samotného Boha. Zkoušejte tuto sílu v sobě používat a zkuste se
s ní sjednotit. Musíte aspoň trošku vidět, že přemáháte své tělo, svou mysl a své ego a obrušujete své hrany do dokonalosti
takovým způsobem, abyste rostli do podoby, pro kterou jste byli stvořeni. Pokud jde o další věci, jako Mé cesty po vašich zemích,
myslím, že největší přínos pro vás bude, když přijedete do této země. Jako byste patřili do této země a byli vykořeněni a
přesazeni do jiných zemí. Když sem přijedete, prospíváte tak dobře! Ve vaší zemi jsem se o to snažila marně, usilovně jsem
pracovala, zkoušela vše možné. Všechen čas tam trávím s vámi a dělám vše, co jde, ve dne, v noci, pořád. Ale jako by tam nebylo
možné ničeho dosáhnout, oproti tomu, jak se vám to daří tady. Jako byste zde dokonale vstřebávali Božskost tohoto místa, s
naprostou lehkostí. Myslím, že tu vykořeněnost musíte překonat. Jako byste do vaší země emigrovali a teď se vrátili do své
vlasti. Jen imigrační na vás ještě nepřišlo. Za těchto okolností musíme změnit naši taktiku a začít zde budovat naše ášramy a
naše projekty, abyste vy mohli jezdit sem a získat více. Vydělávat na živobytí můžete tam, ale měli byste jezdit na nějaký čas
sem, na dva, tři celé měsíce, upevnit se a růst. Nemyslím si totiž, že byste takových výsledků mohli dosáhnout tam, protože už
jsme zkusili všechno. Tohle je tedy stěžejní výsledek našich výjezdů všude možně. I přes všechny ty nebezpečné cesty a zdejší
nebezpečný život, děláme dobré pokroky a vidím, že prospíváte. Všichni jste na tom lépe, vše se zlepšuje. Jako, víte, když máte
vyrobit odolné hodinky, musíte je vystavit náročným zkouškám, tím je zocelíte, stejně tak jste i vy teď imunní. Nechají je projít
něčím, co s nimi pořádně zatřese, tak jako jste se včera natřásali v autobusech a pak se zkouší jejich odolnost vůči vodě pod
rychle tekoucím proudem... Tohle všechno zkoušíme zde a myslím, že vaše imunita rychle sílí vůči vnějším věcem a stáváte se
opravdu solidními „hodinkami“ s dlouhou životností, a to z vás dělá zdejší prostředí. Jsem velmi šťastná, když vidím, jak jste zde
pokročili - to je to hlavní. Pozornost by tedy především neměla být na penězích, to je jedna z největších překážek. Nikdo vlastně
nemůže uvěřit tomu, že lidé z bohatých zemí jsou neustále zaměřeni na peníze, více než Indové, ač jsou tak rozvinutí. Lidé z
rozvinutých zemí jsou totiž mnohem víc na peníze než Indové. Je to velmi překvapující. Když je vidíte přepočítávat haléře, je
nemožné věřit, že jsou to opravdu rozvinutí lidé, někdy jsou horší než žebráci. A tuhle záležitost, peníze, byste měli opustit.
Peníze jsou něco příšerného, co lidé počítají, mnohem lepší je počítat Boží jména než přepočítávat si hloupé drobné. Pak máme
další věci, například hrubou připoutanost k pohodlí, přitom si nemyslím, že byste tam měli nějak příjemný život. Tady můžete jít
ven i v noci, kdykoli, a nikdo vám nevytrhne peněženku z ruky ani nesebere náramky. Můžete zde volně chodit a nikdo vás nebude
obtěžovat. Nepotkáte dva, tři opilce, jak se perou... Nic takového. Tady se žije velmi čistě. To je úžasná vymoženost. A to pohodlí,
které chcete, si můžete vybudovat později, když o ně budete stát, ale osobně si myslím, že přílišná modernizace k tomuto místu
nepatří. Proto jim zde nedávejte žádné zbytečné návrhy, které zotročují vaše těla pohodlím, ani zotročující nápady. Každopádně,
čistota, osobní čistota je zde velmi dobrá, ale o čistotě globálního rázu je zdejším lidem třeba říci. Celý tento proces dávání a
přijímání se jistě velmi dobře vypracuje. A to, jak se uvnitř vás dávají věci do pohybu - pevně věřím, že opravdu na subtilní úrovni
porostete mnohem rychleji, když přijedete do této země a nějakou dobu tu zůstanete a pak se vrátíte do své vlasti. To by bylo
mnohem lepší než navštěvovat vaše země, které, jak někdy cítím, jsou prostě bombardované negativitami. Další věc, o které
jsem vám chtěla říci, je, že se musíte naučit chápat, že jste sem přišli, abyste něco získali. Nikdo nebude mít žádný užitek z vás.
Vy zde tedy musíte něco získat, jste studenti, musíte se něco naučit a snažit se vyvinout si smysl pro disciplínu, jako žák, který
vstřebává vše, co je okolo - co je tohle a tamto, co to umí, to je pěkný dům... tak nějak. Ale když se budete zaměřovat na
nepodstatné věci a uvolněné hovory o věcech, které pro vás nejsou důležité... Toho všeho musíte nechat. Na Západě máte příliš
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volného času, a tak se lidé posadí a klábosí, povídají si, uvolněně konverzují, stěžují si a neplodně řeční. To není vůbec třeba.
Naopak, lepší je být tiší a vstřebávat více do sebe. Protože tady na to lidé nemají čas, nemohou klábosit, musí pracovat. Jenže vy
máte volný čas i tady, a tak s tím začínáte, což je zcela špatně. Další řečnění pokračuje bez ustání ve vaší hlavě. Začnete
analyzovat, kritizovat, hledáte chyby a stále posuzujete: „Ó, tohle mohlo být lepší, tady mi hrozně uškodili, stalo se mi tohle...“. A
všechny tyhle věci vám víří v hlavě. Tento vnitřní monolog tedy také musíte zastavit. Kristus to nazval „reptající duše“. Řekl:
„Střezte se reptajících duší!“ Jenže tyto reptající duše existují uvnitř nás! Tak si na ně dejte pozor, neposlouchejte všechny ty
nesmyslné řeči a zkuste si to poctivě hlídat. Buďte bdělí, pomůže vám to. Celkově musím říci, že během této i minulé cesty jsem
velmi šťastná z těch mnoha možností, které Mi to ukázalo, i z vašeho potenciálu. Mám velikou radost z toho, že se nám letos
nějakým způsobem podařilo nastolit mezi vámi všemi nový druh atmosféry, která je pokorná, tichá, mírumilovná, která do sebe
vstřebává Božské. A to je pro Mě opravdu ohromná, velmi radostná věc. Za to všechno vám moc děkuji a doufám, že svůj růst
udržíte v tomto nastavení.



1994-0713, Šrí Višnu púdža, 13/07/1994, Paříž, Francie

View online.

19940713 - Šrí Višnu púdža, Paříž, Francie Dnes je velmi významný den, kdy Francouzi získali svobodu. Ale svobodu k čemu?
Nevím. V žádné zemi, kde měli svobodu a osvobození, jsem neviděla, že by to nějak moc vyřešilo něco, co očekávali. Stejně tak
ve Francii... Když dojde k osvobození prostřednictvím hněvu, jsou tyto revoluce a tato takzvaně nastolená osvobození založené
na nenávisti. Pokud osvobození nastane uvnitř, takže už nejste otrokem žádné z těch strašných destruktivních a negativních sil,
pak je to skutečné osvobození. Další věc, která se ve Francii stala, poprvé v Evropě, je, že Sahadža jóga byla uznána jako dharma.
Je to ohromná věc, zaslouží si potlesk. Je známo, že Sahadža jóga je dharma. Je. Dnes to však oficiálně uznali. Je to velmi velká
věc. Musím říci, že zásluha za to patří vašemu lídrovi a všem francouzským sahadžajogínům, kteří tak těžce pracovali, aby
dosáhli tohoto uznání, tohoto statusu. Je to nesmírně významná věc. Takže jsem dnes naznala, že budeme mít púdžu ke Šrí
Višnuovi, který byl základem dharmy. Až dosud jsme nikdy neuctívali nikoho z těch, kteří představovali základy, s výjimkou Šivy.
Uctívali jsme pouze Inkarnace, protože se Inkarnacemi staly; Ganéša přicházel jako Inkarnace, Bohyně přicházela jako Inkarnace,
Ráma, Šrí Krišna, Guruové, Kristus, Buddha, ti všichni přišli na tuto Zemi jako Inkarnace. A my jsme uctívali Inkarnace, které přišly
speciálně na tuto Zemi. Ale dnes, jelikož je Sahadža jóga uznána jako dharma, musíme vědět o Šrí Višnuovi, který je základem
dharmy. Později přišel na tuto Zemi jako Šrí Ráma, pak jako Šrí Krišna a nakonec jako Kalkí. Je to nádherný vývoj Šrí Višnua.
Takže musíme chápat, co je základem dharmy. Pokud víte, ve hmotě je osm mocenství. Jsou záporná, kladná a neutrální. Ale v
lidských bytostech je deset mocenství. A těchto deset mocenství v nás vytvořil Šrí Višnu. Šrí Višnu je ochraňuje, opatruje a
vyživuje. A jakmile zjistí, že lidské bytosti ve své dharmě upadají, zrodí se na tuto Zemi. Posledním stádiem je Viráta. V tomto
stádiu se tento Višnuův princip rozděluje na dva: jeden jde do Viráty, druhý do Virátangany. Třetím principem je však to, co
nazýváte Mahávišnu, který se inkarnoval jako Pán Ježíš Kristus. Všechny tyto tři principy tedy působí v této době hlavně v
Sahasráře. Takže Viráta je tím principem, ve kterém vidíte, že poselství niterné dharmy se šíří po celém světě. Není to jen to, co
se v moderní době říká - abyste nedělali to a ono. Ne. Žádné Desatero. Těchto deset přikázání se musí stát vaší vlastní
přirozeností. A s touto přirozeností se musíte zcela ztotožnit. Když se tedy podíváte na evoluční proces, bylo úkolem gurua
upevnit ve vás dharmu. A díky tomuto upevnění jste se stali dharmickou osobou. Když se však podíváte na tento svět, všechno,
co se řekne, napíše, slovně vysvětlí, se stane planou řečí. Z toho důvodu vidíme, že všechna náboženství, která kázala stejné věci,
se vydala různými cestami. Některá jsou zaměřená na peníze, některá jsou zaměřená na moc, některá jsou násilná a některá
jsou naprosto falešná. Když tedy toto vidíte, jste ohromeni, jak lidské bytosti tento princip dharmy zničily. Proč nedokázaly
přijmout dharmu? Musím říci, že v nás jsou dva geny, určené k tomu, aby nám bránily páchat hříchy proti Matce a páchat hříchy
proti Otci. Tyto dva geny zmutovaly a lidé si pak začali dělat, co se jim zlíbí, nemají nad sebou žádnou kontrolu. A k tomuhle
došlo během naší evoluce. Řekla bych, že v Indii jsou lidé tradičně dharmičtí, velmi dharmičtí. Důvodem je, že jsme od dávných
časů mluvili o dharmě, měli jsme světce a také existoval jistý druh niterné tradice, po tisíce let. V té době šel stejnou cestou i
Egypt. Ale v Egyptě a také v Řecku cosi selhalo, že... Vezměme si případ Řecka, kde udělali to, aby všichni Bohové vypadali jako
lidské bytosti. Snesli je z úrovně Bohů, z dharmy do adharmy. A v Egyptě kvůli králům těch zemí, kteří se velice zajímali o smrt, o
své... jak tomu říkáte... hrobky, o budování pyramid a všechny tyto věci, nikoli o budování vnitřní dharmy. Proto i v Egyptě dharma
tolik poklesla a nakonec se zde teď upevnil islám. Islám přišel, protože lidé byli adharmičtí. Také v Řecku přijali pravoslavnou
církev, protože lidé začali být adharmičtí. Tato náboženství sama však byla adharmická. Oni nedokázali vštípit dharmu sami
sobě, tak jak by mohli vštípit dharmu těm lidem? A to se v těchto zemích dělo velmi často a Višnuův avatár, jak říkají, coby
Narasimha se inkarnoval velmi blízko, velmi blízko Řecka a velmi blízko Egypta, v Péšávaru. Tyto věci se staly v Péšávaru, takže
to také bylo velmi blízko Egypta a Řecka. Oni však byli velice proti Višnuovi, protože si mysleli, že jim zabili krále a podobně.
Všichni tito rákšasové tedy vstoupili do této oblasti v Afghánistánu a pak přišli do Egypta a do Řecka a pokoušeli se všechny
Bohy a Bohyně svrhnout na Zem. Před dlouhou dobou - určitě alespoň před deset tisíci lety, kdy Prahláda uvedl inkarnaci Šrí
Višnua, tito rákšasové vešli do jejich... byli to takzvaní asurové, říkali jim Asyřané, ale byli to asurové. Když přijedete do Egypta,
najdete tam sfingu. Je přesně naopak, než byl Narasimha. Horní část je člověk a spodní část je lev, ale Narasimha je právě
naopak. Narasimha je lvem v horní části a člověkem ve spodní části. Oni tedy vytvořili tento druh zobrazení, které bylo přesným
opakem Višnua. Bylo to proto, aby jen předvedli... my máme jiný... my máme jiný druh velké inkarnace, která je pravým opakem a
může Višnua velmi lehce porazit. Kvůli těmto rákšasům, kteří vstoupili do těch lidí, si vypěstovali velmi agresívní povahu.
Bojovnou povahu, agresívní povahu, v Řecku si velice vypracovali svaly a celá historie Řecka, pokud ji čtete, je skutečně šílená.
Jeden bojuje s druhým, jiný bojuje s dalším, vzájemně se zabíjeli... chci říci, že to nebralo konce. Dokud Alexandr nepřijel do Indie
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a neviděl kulturu, která byla dharmická, což ho značně překvapilo. Jak tam lidé žili se symboly a s tím vším. Řekl: „Dobře. Stačilo
mi to.“ Vrátil se. Ani v Egyptě však nemohli dharmu vůbec pochopit. Jelikož věřili na smrt, nejrůznější formy černé magie a
podobně. Takže když přišel islám, přijali islám. Sem tedy přišlo křesťanství a tam přišel islám. Říká se, že v Rusku chtěl mít car
nějaké náboženství. Tak tyto... z těchto, zeptal se křesťanů - nejprve požádal katolíky, aby přišli a udělali z nich všech věřící lidi.
Protože chtěl mít nějaké náboženství. Podstatou je Višnu, oni však převrátili Višnuovu podobu (svarúpa). A tak přicházeli do
Ruska, jedni za druhými. Jako první tedy přišli katolíci a katolíci řekli: „Nemůžete mít mnoho žen. Můžete mít jen jednu ženu.“ A
oni řekli: „To nám nevyhovuje.“ Višnu měl jen jednu ženu. Ékapatnivrat - jedna žena. Totéž bylo i v Rámově životě. Potom pozvali
muslimy. Muslimové řekli: „Dobrá, můžete mít mnoho žen, ale žádné pití, žádná vodka.“ Oni na to: „Jak dokážeme žít bez vodky?“
Ve všech těch náboženstvích je malý, víte, kousíček dharmy. V tom prvním - jen jedna žena; v tom druhém, islámu, žádné pití.
Řekli: „Ne, ne, ne, s takovým náboženstvím nemůžeme žít.“ Tak poslali pro pravoslavné křesťany. Pravoslavné. Pravoslavné, to je
to slovo. A pravoslavní řekli: „Můžete mít žen, kolik chcete, a můžete pít, co hrdlo ráčí.“ Řekli: „To vyhovuje naší dharmě.“ A přijali
to. Dáte-li tedy lidským bytostem jakákoli omezení, bez realizace budou dělat přesně to, co je destruktivní. Viděla jsem nyní
například muslimy. Jednou jsem letěla z Rijádu do Londýna a usnula jsem. Když jsem se probudila, uviděla jsem samé velmi
elegantní ženy, všechny s obnaženými těly, a velmi elegantní muže s motýlky a podobně. Řekla jsem: „Co se stalo?“ Tak jsem se
zeptala letušky: „Kde jsme přistáli?“ Ona řekla: „Nikde.“ Řekla jsem: „Kde se ti lidé vzali?“ Ona řekla: „To jsou ti samí.“ V Rijádu
měly zakryté tváře, byly tím zahalené. Můj zeť Mi říkal: „Nemohu říci, že cestuji, že jedu s Tebou, svou tchýní. Zatknou mě.“
Nemůžete jet dokonce ani s tchýní. Jedině, že by byla vaše matka. Díky Bohu, že naše příjmení byla stejná. Takže nás nikdo
nezavřel. Takové nesmyslné věci, víte. Držet ženy stranou, muže stranou, pak říci ženám: „Nemůžete dělat to, nemůžete dělat
ono.“ A muži dělají všechno možné. To všechno plodí strašlivé pokrytectví. Totéž u křesťanů. Když čtete Kristova slova, co říkal,
je tak úžasné, že pro všechno, co řekl... Například říkal... říká se, že nemá být žádné cizoložství, ale On pravil: „Neměli byste mít
dokonce ani chtivé oči a ani by vám to nemělo přijít na mysl.“ Dovedete si představit, co řekl? A teď Mi mluvte o křesťanských
národech, kde se ženy obnažují, jsou nahé, muži po nich pokukují a tyto nesmysly se dějí všude pořád dokola. Dá se věřit, že jsou
to křesťané? A v neděli si pak nasadí klobouk a jdou do kostela. Jak je můžete nazývat křesťany? Není tam vůbec žádná dharma.
Chození do kostela je další pokrytectví. A míra nemravnosti, která se dostala do západních zemí, je krajní mezí, které může
člověk dosáhnout. Dělají to takovým způsobem, jak to neudělají ani zvířata. Celý životní styl je o tom, jak dosáhnout svého
zničení. Chtějí se zničit. Proč se to tolik neděje v Indii? Protože oni vědí, že to je hřích, vědí, že je to hřích. Ale vy zde máte takové
věci, že kněz zneužívá děti. Jak můžete? Jste kněz. Mějte aspoň kousek studu! I v Indii existují takoví kněží, ale ne do té míry. Že
na školách a univerzitách najdete vyšší představené katolické církve, kteří to dělají. Podívejte se na katolickou církev. Co je to za
katolickou církev? „Katolický“ znamená „sanatan“ (věčný), existující odedávna, pochází to ze starověku. Sanatan - přicházejcí
jako první. Kde to je? Jak se můžete nazývat katolíky? Jsou to ty nejmodernější žumpy, to je to, čím jsou. Jaké dobré věci dělají?
Když čtu o katolické církvi, myslím si, že by tito lidé opravdu měli zmizet v Arabském moři. Protože zabíjejí lidi, ano? Dále
vydělávají peníze, pak jsou spojeni s mafií, udílejí ceny hlavám mafie. Tohle je katolická církev? Chtěl Kristus tohle? Pravý opak.
Kristus je tady a tohle je pravý opak, naprosto odlišná věc. Vůbec nic z toho, co byla dharma, tu není. Kam tedy jdeme? Jestli si
myslíte, že když se stanete Buddhou, buddhistou, jste v pořádku, pak naprosto nevíte, kdo jsou buddhisté. Jsou to ti největší
žebráci a ti nejchamtivější lidé. Velmi zaměření na peníze. Vím, kolik lidí přišlo o veškerý svůj majetek kvůli tomu Dalajlámovi.
Kde je tedy dharma? Dharma je uvnitř, a proto se tento Višnuův princip má probudit uvnitř vás. A tento princip se pak šíří mnoha
způsoby. Protože Višnu je ten, kdo léčí. Říkáme Mu Dhanvantarí, což znamená lékař. On je ten, který léčí, protože je náš
ochránce. Je udržovatelem lidských bytostí. Takže když udržuje naši dharmu, pak neonemocníte. A když onemocníte, je to Višnu,
kdo vás zachrání, kdo vás vyléčí. On je tedy ten, kterého můžeme nazývat Dhanvantarí, lékař. On je také Jámou. Jáma znamená
ten, kdo má na starost naši smrt. Samozřejmě Šiva, toho můžeme nazývat principem existence... Duch musí jít první a pak přijde
Jáma, aby se postaral o tělo. Je to On, kdo rozhoduje, kam byste měli jít. Zda byste měli viset v limbu, nebo být posláni do pekla,
nebo zda můžete jít do nebe. Všechna rozhodnutí činí On s pomocí Mahávišnua, což je Kristus. Jeho prací je tedy přijít tam, kde
leží mrtvé tělo, odebrat Ducha, soudit Ducha a umístit ho na příslušné místo. Takže člověka, který je, řekněme, adharmický,
takového člověka vezme a vsadí do pekla. Někdy však dříve, než se to uskuteční, přijdou ti lidé provozující černou magii a
odejmou z toho mrtvého těla lebku, protože i poté, co je člověk spálen, lebka nebo kosti přetrvají, a snaží se toho Ducha
ovládnout. Před tím, než vstoupí na scénu Jáma, takhle toho člověka využijí, jeho Ducha, ovládnou ho a používají ho, aby
ubližovali jiným nebo nalákali další - ovládají je. Tak to je ta největší adharma. To je ta nejhorší věc, kterou může člověk udělat -
odvést někomu Ducha a využívat ho k hypnotizování nebo svádění. Když však zemře takový člověk, takový tantrik, Jáma mu
připraví tu nejstrašnější smrt v tom smyslu, že jeho Duch nemůže vyjít ven lehce, a takový člověk trpí. Trpí a přeje si vysvobození,
nemůže ho však dosáhnout a umírání je pro takového člověka velké utrpení. Je to trest za to, že byl tak hrozným tantrikem, že



týral tak mnoho životů. Představa hříchu tedy přišla prostřednictvím dharmy a adharmy Máme představu hříchu, což je někdy
velmi povrchní. Například když Ardžuna bojoval ve válce, říkal: „Jak mohu ty lidi zabít? Jsou moji bratři, jsou to moje ses... moji
příbuzní, strýcové, jak je mohu zabít?“ Šrí Krišna řekl: „Oni jsou už mrtví, ty je nebudeš zabíjet.“ Jak jsou tedy mrtví? Protože jsou
na straně adharmy. Jsou tedy už zabiti. Vy jste však na straně dharmy, a pokud za dharmu bojujete, pak, i když zemřete, budete
zachráněni. Je to také velmi rozsáhle popsáno v mnoha Písmech. Což je velmi absurdní, například říct, že když zemřete a
necháte se pohřbít - o žádném Duchu se nemluví - pohřbí se vaše tělo, pak z toho těla po pěti stech letech vaše tělo povstane a
vy budete zachráněni. Co po pěti stech letech z těla zbude? Takové absurdní představy jsou ve třech náboženstvích:
křesťanském, židovském a muslimském. To je důvod, proč lidi pohřbívají. Pohřbívání lidí tedy znamená, že zabíráte pozemek a
také že tam udržujete bhúty. Jako v... Byla jsem překvapena, když jsem poprvé přijela do Paříže, že v centru Paříže mají tak velký
hřbitov. Pak je samozřejmé, že zde lidé pijí - protože většina opilců sedí uvnitř hrobů a podněcuje je k pití. Je to velmi
překvapující, že na Západě mají tak absurdní představy, že když budete pohřbení, že pak budete vzkříšeni jako Kristus. Jen si to
představte... Kristus byl vzkříšen během tří dnů. Zemřel v pátek, vzkříšen byl v neděli ráno. Ani tři dny to nebylo. Ale když
udržujete něčí tělo po pět set let, někoho, kdo ani není Kristus - pokud je to Kristovo tělo, je to něco jiného - co z toho povstane? A
tak lidi pohřbívají. Pouze realizované duše by měly být pohřbeny, ne každý obyčejný člověk. Protože ti mají pořád své touhy, své...
pořád chtějí nějaké věci, jejich duše mohou viset kolem... víte... toho těla. Tak proč byste měli udržovat tělo na nějakém místě po
celé roky? Pak, po nějaké době, to vykopou a postaví tam domy. A všichni ti bhútové musí vejít do toho domu. Abychom tedy
pochopili dharmu, měli bychom také chápat, jak zacházet se smrtí obyčejných lidí a se smrtí sahadžajogínů. Být jen dharmičtí
nestačí. Je spousta lidí, kteří nedělají nic špatného, jsou velmi asketičtí, cosi takového, obvykle však nebývají v rovnováze. Bývají
velice výbušní. Pokud nejsou výbušní, bývají to naprostí samotáři, sedí v Himalájích sami... Ale lidé, kteří jsou dharmičtí - v
pravém smyslu toho slova, jakmile vstoupí do stavu Viráty, pak jen oni jsou ti, kteří by měli být zachováni, jejichž tělo by se mělo
zachovat. Protože dharma z Nábhí jde do vašeho mozku a mozek zásobuje všechny nervy energií Ducha. Takže celé tělo
realizované duše je naplněno vibračním vědomím. Pokud je takové tělo pohřbeno, můžete dokonce cítit vůni. A už z dálky budete
vědět, že je zde pochován nějaký světec. Pokud si vzpomínáte, existuje sedm Mých fotografií, kde na Mne padá světlo. Byla to
vesnice jménem Mian ki takli. Řekli Mi: „Mianh, jeden súfijský světec, na tomto místě zemřel. Takže je tu pohřben.“ Okamžitě
jsem cítila vibrace. A když jsem seděla na pódiu, viděla jsem ho v podobě světla a on na Mne začal vrhat světlo. A Já jsem byla
velmi šťastná, ale když jsem skončila, přestal s tím. On se nestal bhútem. Ne, nestal. Stal se světlem. A kdekoli bylo třeba, ukázal
svoji přítomnost. My se tedy chováme podle určitých dharem. V Sahadža józe se předpokládá, že se budete řídit Višnuovým
principem. Musíte se řídit Višnuovým principem. Nemůžete říct: „Matko, to my nemůžeme.“ Například, Višnu nemá rád kouření.
Nemá to rád. Nemá rád alkohol. Nemá tyto drogy rád. Drogy nenávidí. Nemá rád mnohé léky, které vyrábějí lidské bytosti.
Například antibiotika, pokud si je vezme sahadžajogín, bude zvracet - pokud je opravdový sahadžajogín. Ať už se to týká
množství, nebo kvality, mnohé léky si vzít nemůže. Tak se automaticky stanete podobným brahmínovi, který odmítá: „Ne, ne, to
ne.“ Pak nepůjdete a nebudete jíst tam, kde jsou lidé proti Sahadža józe nebo vůbec nejsou dharmičtí. Nebude se vám to líbit.
Nemusím vám říkat, že se nemáte ohlížet po ženách, vy nebudete. Nebudete po nich pokukovat, automaticky. Vaše oči se díky
dharmě uklidní. Ani nemusím říkat ženám, že nemají běhat za mužskými. Je velmi málo takových, které se ještě snaží. Ale
většina z vás se těchto špatných zvyků zbavuje a dostává se do stavu, kde se prostě automaticky stanete dharmickými. Protože,
když Kundaliní vzestoupí a zaplní váš mozek, pak chápete, co je správné, co je špatné; prostřednictvím svých vibrací nepřijmete
nic, co není dobré. Jídlo, o kterém zjistíte, že má špatné vibrace, jíst nebudete. Na všechno, co není vyhovující, prostě řeknete:
„Ne.“ Nemusím vám říkat: „Nedělejte to, nedělejte ono.“ Nikdy nikoho nezabijete; nikdy nebudete páchat žádné hříchy,
automaticky. Nemusím vám říkat: „Tohle nedělej, nečiň tento hřích, nečiň tamten hřích.“ Pokud ovšem dosud nejste zralým
sahadžajogínem, pak možná ano. Myslím však, že s vyzrálostí nepřijmete špatné věci. A budete se radovat ze svých ctností. To,
čemu se říká ctnosti, jsou Višnuovy principy. Když se řekne: „Tento člověk je chvályhodný,“ je to velmi omezené. Ve světském
jazyce „on je chvályhodný“ může znamenat, že vyniká v kreslení či podobně, nic víc. Když se však řekne „ctnostný“, znamená to,
že je sahadžajogín. Kristus šel tedy až tak daleko, že řekl: „Když vás někdo uhodí do levé tváře, nastavte tomu člověku pravou.“
Jen si to představte! Do jaké šel jemnosti, trpělivosti a tolerance. A teď si vezměte křesťanské národy, které táhly do všech
končin světa a plenily. Španělé šli do Ameriky, pobili tam všechny lidi; Angličané přišli do Indie, zabili tam tolik lidí. Pak také
nějací Francouzi jeli do různých zemí Afriky a vyřídili je. Tohle že jsou křesťané? Z jakého titulu jsou křesťané? Nejen že nesmíte
útočit, to není to jediné. Když vás někdo napadne, nastavíte tomu člověku druhou tvář. To řekl Kristus. Každé z deseti... každé
přikázání se pokusil přiblížit úrovni sahadžajogínů. Jak skrze vás bude zářit krása Sahadža jógy. A jak projevíte svého Ducha - je
to v Matoušovi, myslím v druhé kapitole, kde je pak psáno: „Požehnáni jsou.“ Je jasně psáno, jací byste měli být. Jak tolerantní,
jak trpěliví, jak soucitní, jak milující. Je neuvěřitelné, že tak velkolepou Inkarnaci Ježíše Krista křesťané degradovali na tak nízkou



úroveň. Nemají žádné právo nazývat se křesťany. Jsou to ti největší pohané, jaké si lze představit. Kvůli tomu, jak zničili svou
kulturu, všechno. A co islám? Islám... Tak jako v Bibli Pavel napáchal všechno zlo, nevím, on musí být další rákšasa, stejně tak
islám, tedy Korán, byl napsán strašlivým člověkem. Mohammed Sáhib nikdy neuměl číst ani psát. A byl tam nějaký člověk
jménem Mohajja. Byl to tak strašný člověk; autorizoval Bibli (Korán?), právě tak jako Pavel. Vložil tam tu šaríu, která byla míněna
pro... pro Irmaiu, jak se to řekne v angličtině? Jeremiáše. V Jeremiášovi... Jeremiáš psal, že když přišel Mojžíš, Ádi Guru, přišel s
poselstvím Desatera z hory Túr, shledal, že se Židé stali naprosto upadající společnosti, jakou dnes vidíme kolem sebe. A tolik se
rozzlobil, že řekl: „Toto jsou tresty pro vás.“ Ale to byl Mojžíš, který to dal Židům, tehdy, nikoli pro dnešní dobu. Mezi muslimy se
to však hojně používá. A začali být tak svárliví, že mezi sebou bojují, a Já si myslím, že se vzájemně pozabíjejí a zničí. Není tam
žádná dharma lásky; není tam žádná dharma milosrdenství. Ten, kdo není muslim, má být nějakým způsobem zabit a ten, kdo je
muslim, je taky zabit, protože žádný muslim nemůže změnit své náboženství, nemůže. Pokud je muslim, je muslim. Musí zemřít
jako muslim. Když se pokusí dělat něco jiného, zabijí ho. Když zběhne z islámu, zabijí ho. Je to vězení. Je to vězení a člověk musí
žít v tom vězení. Nemáte nic zpochybňovat, nemáte se na nic ptát. Onehdy jsem se dívala na hadždž (pouť do Mekky) a byl tam
jeden chlapík ze Súdánu. Byl opravdu jako Hitler, mluvil jako Hitler a Já jsem někoho požádala, aby to přeložil, arabštinu. A on
jenom dštil jed. Každého nazýval pohanem. „Oni nemají pravdu, my máme pravdu!“ Jakou pravdu máte? Co jste... kolik dobrého
jste udělali pro druhé? Jakou pravdu máte? A on říkal všechny ty nesmyslné věci: „Zabijeme všechny, kteří nežijí v pravdě,“ to a
ono. A Já jsem se na to dívala. A vytanula Mi otázka - říká všechny ty věci v Mé přítomnosti, nevím, co se všem těm lidem stane.
A druhý den byla davová mánie třiceti tisíc lidí, kteří šli na hadždž. Tito hloupí lidé budou tedy ve jménu náboženství zabíjet
všechny muslimy, zničí je a budou si myslet, že toho hodně dosáhli. Pak k židům - židé čekají na spasitele apod. Ale Krista neměli
rádi. Musím však říci, že oni Krista nezabili. Oni Ho nezabili, to byl Pavlův nápad, dát to tam. Židé si však nikdy neuvědomovali, co
je dharma, protože Mojžíš jim dal jen tu hroznou šaríu. Nikdy si to neuvědomili. Takže tu šaríu uzavřeli. „Dobrá, hotovo,
nebudeme to mít.“ A začali se extrémně orientovat na peníze. Být lakomí, zaměření na peníze. Půjčí někomu peníze; ten člověk
stále splácí úroky, úroky, úroky. Pak splácet nemůže, tak mu zabaví dům, prodají ho. Stali se z nich velice, velice, velice krutí lidé a
rovněž nemravní, velice. Takže jeden rákšasa jménem Freud se narodil v jejich komunitě. Freud byl Žid. A lidé... Víte, on pochopil,
jaké mají lidské bytosti slabosti, a v té hloupé Americe ho nesmírně uznávali. Natolik, že ztratili veškerý smysl pro dharmu. Když
vyslovil všechny ty nesmysly o matce, jak by tam mohla být nějaká dharma? Nyní píšou: „Pád freudovské říše, falešný Freud,“ a
teď vychází spousta knih. A co se následkem toho stalo? Protože jste nebyli tak vázaní tradicí a tento druh stupidního
náboženství přišel na Západ prostřednictvím těchto destruktivních lidí, ztratili jste víru. Naprosto ztratili víru. „Stačí chodit do
kostela, vrátit se domů, co tam je...“ Takto se mluví... Kněží, mulláhové a všichni takoví vedou tak hrozný život. Lidé naprosto
ztratili víru. A jakmile ztratili víru, ztratili svoji osobnost. Ztratili osobnost a Já žasnu, jak se lidé ženou za módou, jak jsem říkala
onehdy. Následují módu. Někdo řekne: „Musíte mít holou hlavu,“ ostříhají si všechny vlasy. Zítra někdo řekne: „Uřízněte si nos,“
pak si všichni uříznou nos. „Oblékejte se takto,“ všichni se vyfintí podle toho. Řekli: „Roztrhněte si oblečení,“ dobrá, roztrhali
oblečení... Jeden člověk, podnikatel, s tím začne a všichni ho následují. Tradičně - pokud jste zjistili, že vám toto oblečení sluší,
měli byste si ho ponechat. Ale tito podnikatelé, ať vám řeknou cokoli, vy v tom najdete zalíbení. Jako byste neměli žádný mozek.
Jako byste neměli schopnost chápat. Ale o dharmickém člověku řeknou: „Ztrať se.“ Nebude, nebude se měnit. „Proč bych měl
utrácet své peníze? Hromadit všechny ty nesmyslné věci?“ Když jsem začala se Sahadža jógou, sice nerada, ale přece jsem
všem říkala: „Měli byste si dávat na hlavu nějaký olej. Další den to můžete umýt, ale na noc si dejte nějaký olej.“ Jinak po nějaké
době uvidím všechny muže plešaté a ženy nosící paruky. Jsem vaše Matka, tak vám budu říkat pravdu.“ S velkými obtížemi
sahadžajogíni souhlasili. Řekla jsem: „Můžete si to druhý den umýt.“ Je pro vás nezbytné to mít, je to jednoduché - vlasy po oleji
rostou. Je to velmi jednoduchá věc, kterou jsem jim říkala - aby to takhle dělali. A oni nesouhlasili. Nezměnili to. Ale díky Bohu
teď přišla trocha selského rozumu a pár věcí dělají. Je velice málo věcí, které sahadžajogíni musí dělat, aby bylo v pořádku jejich
zdraví, ale i jejich jmění. Nemusí toho dělat mnoho, protože spočívají v dharmě. A jsou v království Boha. Jsou pod ochranou
Viráty. Přesto jsou stále určité věci, které dělat musíte, určité věci. Neříkala jsem: „Nekuřte,“ prostě jste toho nechali sami.
Alkoholu, všech těchto věcí jste zanechali sami, protože máte světlo. A přestože pocházíte z kultury, kde není žádná osobitost a
lidé jsou jako ovce, vy takoví teď nejste. Jste nyní jedineční. Být osobitý je na Západě nemožné, protože se musíte oblékat tak, jak
se obléká každý. Jsou-li to pankáči, budete se všichni chovat jako pankáči; má-li nějaká žena určitý druh účesu, použijete tentýž
styl. Obzvlášť u účesu, nevím proč. Možná je to síla Viráty. Ta působí nejvíc na vlasy. Pak oblečení a všechno... Uvědomili jste si,
že cudnost je součástí dharmy. Není to jen u žen, není to cudnost žen, ale cudnost mužů a žen je jejich silou, je to síla Šrí Ganéši.
Je to dharma, kterou jste přijali. Nikdy jsem vám nic neříkala, ale vy jste to přijali. A vy jste to vstřebali a radujete se z toho. Když
nás nyní uznávají jako dharmu, co je na tom tak zvláštního? Jsme ta jediná dharma. Zbytek je adharmický. Oni o sobě říkají, že
jsou dharmičtí, ale žádnou dharmu v sobě nemají. Pokud nemáte dharmu, s jejíž pomocí získáte rovnováhu, moudrost, nemůžete



stoupat. Pokud však stoupáte, dokonce i bez dharmy, Sahadža jóga je tak velkolepá, že jsem viděla, že lidé, kteří byli dosti
adharmičtí a podobně, dostali realizaci. Pokud stoupáte, dharma postupně přijde, začnou být dharmičtí. Tolik se jich snažilo psát
Mi o své minulosti, jen jsem to trhala - hotovo. Nyní jste se stali lotosy, proč Mi říkáte něco, co Mě nezajímá? Jakmile jste tedy
získali svoji realizaci, je to ta nejlepší cesta a Já jsem zamýšlela právě toto. Zvláště když jsem viděla tu situaci ve světě, která
nastávala v této Kali juze, říkala jsem si, v tom chaosu: „Pokud nezvedneš jejich Kundaliní, nelze ustanovit dharmu.“ Toto...
Pokud jsem něco udělala, udělala jsem toto. A sice - nalézt metodu dávání realizace hromadně a problém bude vyřešen. Není
třeba nikomu nic říkat: „Nedělej to, nedělej ono,“ nic. Prostě to neudělají. Bylo to úspěšné, musím říci, velmi úspěšné. Mezi vámi
vidím, že se Má vize naplňuje. Všechny starosti a obavy, které jsem měla kvůli Paříži, jsou teď pryč, skončily. Jezdila jsem sem
třikrát do roka. A všichni říkali: „Matko, co je to? Proč jim prokazuješ tolik laskavosti?“ Na to jsem odpovídala: „Je to brána do
pekel, nechte Mě jet.“ A nyní se stala bránou do nebe. Pro nás tedy není obtížné ustanovit v sobě Višnuův princip. Jen rozpoznat,
že jej máme. Víte, najednou zjišťuji, že se sahadžajogíni stali extrémně skromnými. A že nechtějí vědět, co mají. Můžete léčit lidi,
jste Dhanvantarí. Můžete lidem dávat realizaci. Všechny Višnuovy principy jsou ve vás nyní probuzeny a vy je musíte používat.
Přeji si, abychom měli Višnu... (Šrí Mátádží se někoho v maráthí ptá, zda měli Višnu Sahasranámu - 1000 jmen Šrí Višnua).
Existuje tisíc jmen a Já bych nechtěla, abyste je říkali, ale kdybyste mohli říct aspoň některá Višnuova jména, pochopíte, jak je ve
vás Višnuův princip probuzen. Až do té míry, že někdo řekl: „Matko, nechci pracovat na veřejnosti.“ Řekla jsem: „Proč?“ „Nechci
mít v sobě znovu to ego.“ Jsou tak sladcí. Obávají se, že se jim vrátí ego. Ne, ne, ne, ne... teď se nevrátí, protože tady sedí Višnu
coby Viráta. Dohlédne na vás a vy máte tu Višnupádu v sobě. Dalo by se o tom říct mnoho. Myslím si však, že byste měli číst
všech těch tisíc jmen Šrí Višnua, a budete vědět, kolik kvalit můžete mít. Nechť vám Bůh žehná!
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Guru púdža, 27/04/1994, Cabella, Itálie Dnes jste se tu všichni shromáždili, abyste Mne uctili jako svého Gurua. Musím říct, že
postrádám mnoho kvalit, které by měl Guru mít, a proto na vás nemohu být přísná, nemohu být na vás příkrá. Opravdu nevím, jak
vás potrestat, když děláte špatné věci. Možná je to tak, protože guruové mívají problémy se svými žáky, kteří většinou nebývají
realizovanými dušemi. Protože nejsou realizovanými dušemi, pro gurua je těžké s nimi komunikovat, mluvit s nimi o problémech,
které mají. Znám mnoho guruů, dokonce i v moderní době, kteří byli opravdu velice, velice přísní. Také mi říkali, že svou realizaci
získali, protože tvrdě pracovali a protože trpěli přísností gurua. Někdy jsem opravdu byla naplněna soucitem vůči těmto žákům,
kteří svou realizaci nezískali. Měli guruy, kteří byli opravdovými realizovanými dušemi, a ti žáci nikdy realizaci nezískali a guruové
na ně byli extrémně přísní. Potkala jsem jednoho pána v Kolhapuru, který získal realizaci během minuty. Řekl mi, že mu jeho guru
nařídil, aby se každý měsíc alespoň osm dní postil. Dobře. Řekl: "Požádal mne, abych v jeho vesnici postavil chrám k
Dattatréjovi." Každý den musí jít a uctívat Dattatréju, ráno a večer. Utratil hodně peněz a stejně nedostal realizaci. „Matko, jak to,
že ti trvalo ani ne dvě minuty, abys mi dala realizaci? Jak je to možné? Jak jsi ke mně mohla být tak dobrotivá?“ Nevěděla jsem,
co mu na to říct. Nemluvila jsem proti jeho guruovi, protože vím, že je to realizovaná duše. V podstatě většina těchto guruů a
inkarnací je s lidmi úplně bezmocná. Možná nemají tak krásné žáky, jako mám Já. Možná, že se všichni dobří lidé, co hledají
Božské, rodí teď, a jsou tu nyní jako sahadžajogíni. Nikdy jsem na nich nemusela tvrdě pracovat. Samozřejmě, že někdy přijde
člověk, který se nás pokouší obtěžovat, který se snaží dělat problémy. Ale myslím, že moderní doba je mimořádná v tom, že je
snadné dávat lidem realizaci. V době, kdy žil Mojžíš, musel udělat zákony, protože v té době žili Židé v úpadkové společnosti. Ty
byly opravdu velmi, velmi, velmi přísné, dodnes jsou známy jako "šaríja" - převzali je muslimové. Dokonce i dnes jsou tresty podle
tzv. Koránu tak přísné, že tomu člověk nemůže uvěřit. Většina tlaku všech těchto dharmických zákonů jde na ženy. Každopádně,
řekl to dokonce i Kristus v Bibli, On řekl, že Deset přikázání je nic proti tomu, co je za nimi - tam se máme dostat. Řekl, že pokud je
vaše oko hříšné, pokud páchá hřích, vypíchněte si jej. Proč si nechat nakazit takto celé tělo? Pokud vaše paže dělá nějaké zlo, je
lepší ji odstranit. Celé tělo bude trpět kvůli jedné paži. Řekl, že nemáte cizoložit. Já vám však říkám, že byste neměli mít oči, které
prahnou po nějaké ženě, protože to je velký hřích. Všichni půjdete do pekla, všichni takoví lidé půjdou do pekla. Neměli byste mít
chlípné oči. Další věcí, kterou řekl, je, že pokud vás někdo uhodí do tváře, měli byste nastavit druhou tvář. Když jsem se o těchto
zákonech dozvěděla, řekla jsem: „Jak můžete mít na světě takové lidi?" Je to velice subtilní věc. Poslední věcí, která je velice
důležitá, je to, že byste měli být spravedliví. Spravedlivější než všichni zákoníci a farizejové. Tedy kněží a všichni jim podobní -
měli byste být spravedlivější než oni. Chci říct - když jsem si to četla jako dítě, pomyslela jsem si: "Kde můžete takové lidi najít?
Někoho, kdo by se alespoň trochu podobal Kristovu popisu?" Tehdy to bylo nepředstavitelné. V Indii je místo, o kterém jsem vám
už říkala, kde jsou lidé dharmičtí, můžeme říci, sami od sebe. Mají to ve svých genech. Můžeme říci, že jsou extrémně dharmičtí
díky své tradici. Jsou tak vychováni. Moje rodina je z jižní Indie, z Maháráštry a myslím, že jsme byli velmi dharmická rodina.
Vyrostla jsem ve velmi dharmické atmosféře. Přesto, ty věci, které popisoval Kristus, tam nebyly. Například - zlost byla
považována za velký přínos. Lidé se chlubili: „Jsem na toho a toho tak naštvaný!“ To říkávali. Bylo to velice běžné. Samozřejmě, v
Indii nikdo nemůže říct: „Nenávidím tě,“ protože se to považuje za něco hříšného a hloupého, protože někoho nenávidět je proti
dharmě. Ale samozřejmě říkávali tolik věcí, které zákony Krista vůbec nedovolovaly. Pak přišel Mohammed Sáhib a zjistil, že nic
nefunguje. Takže proto přijali "šaríju" - ale ne Mohammeda Sáhiba. Ale už přijali šaríju. On to přijal. Řekl: „Dobře, šaríja se může
vypracovat.“ Není to však lidské a nemá to rovnováhu, protože trpět má pouze žena a nikoliv muž. Pokud žena cizoložila, byla
potrestána pouze žena, muž nikoliv. Nevím, jaké jsou zákony tady, ale v Indii, pokud se vdaná žena dopustí cizoložství, je
potrestán muž. Pokud se ale cizoložství dopustí ženatý muž, není potrestán. Tyto věci nemůžete nikomu nutit. Vše, co Kristus
musel říct, řekl ve svém meditativním způsobu. Byl obklopen lidmi, kteří se jej snažili zabít a nakonec jej zabili. Takoví lidé byli - a
v té době zejména Římané - extrémně krutí. Jak jen může říct, že když vás někdo uhodí, máte nastavit druhou tvář? Byli tam lidé
velice zlostné, výbušné povahy. Krišna to samozřejmě řekl velice jasně: „Krodhat bhidžajati samoha.“ Zlost je nejhorší věc. Pro
něj je hněv největší hřích. Vše pochází pouze z hněvu. Neřekl však, odkud pochází hněv. Neřekl, že zdroj vašeho hněvu jsou vaše
játra. A také vaše výchova. Tyto dvě věci vám dávají strašlivou zlost. Pokud a dokud nejste sami sobě svědkem, vaše realizace
nemá žádný smysl. Měli byste se od sebe oddělit a sami vidět, co je s vámi opravdu v nepořádku. Řekněme, že někdo má velice
prudkou povahu a místo, aby na to byl pyšný nebo aby svou výbušnost používal pro kontrolu ostatních, - takový člověk by měl
kontrolovat sám sebe! Jak? Nejdříve hněv. Všichni, kteří chtějí být světci, by měli vědět, že hněv, krodha, tu nemá vůbec co dělat.
Jak to udělat? Především tak, že se stanete svědkem svého chování. Například, naoko se hněvejte, jen naoko a dívejte se na
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sebe do zrcadla. Podívejte se na svůj obličej, jak vypadáte. Budete překvapeni, váš obličej bude vypadat jako opice nebo tygr,
nebo jiné zvíře, kterým jste v minulém životě byli. Budete žasnout, že stále v sobě nosíte stopy předchozího života, ať už to bylo
jakékoliv zvíře. Druhá věc by měla být ta, že tu zlost pustíte na sebe. V Sahadža józe napíšeme svá jména a šubitujeme je. Měli
byste být rozzlobení na sebe, pak uvidíte, že jste nad svou zlostí zvítězili. Zlostní lidé týrají pouze druhé lidi, netýrají sami sebe.
Samozřejmě, že se někdy cítí špatně, později mají pocit, že to neměli dělat a mají z toho levou Višuddhi. Když se začnete zlobit
sami na sebe: „Proč jsem to udělal? Proč bych to měl dělat? Proč jsem se nechal zlákat?“ Budete překvapeni, že vaše zlostná
nálada bude ustupovat. Po tělesné stránce budete cítit, že máte problém s játry. Postavte se sami sobě čelem a řekněte si, že se
toho problému s játry zbavíte. „Jak se jen odvažuji být svým nepřítelem a zastavovat svůj duchovní vzestup?“ Takže nejdříve se
musí rozvinout stav svědka. Pro sahadžajogíny je velice důležité mít vyspělý stav svědka. Ale normálně se děje to, že si
sahadžajogíni rozvíjejí stav svědka vůči ostatním. V Sahadža józe jsou dveře pro každého otevřené. Někdy přicházejí šílení lidé,
někdy podivíni, někdy lidé se špatnou povahou - mohou se stát různé věci. Takže měli byste vidět, že si nemáte dělat starosti.
Děláte si starosti kvůli lidem, kteří mají problémy, kvůli zbytečným lidem, kvůli těm, kteří sahadžajogíny nebudou, nebo se těšíte
lidmi, kteří mají sahadž spojení? Tato zlostná povaha někdy dělá z lidí opravdové šílence, může vstupovat do vaší hlavy a vy se
můžete zbláznit. V Sahadža józe stále máme nějaké bláznivé lidi, stále jsou tu. Ale tím, že se zbláznili, tak už nejsou tak zlostní.
Už neobtěžují, jsou jen šílení, to je všechno. S takovými lidmi si nedělejte starosti. Není důvod být svědkem druhých lidí, buďte
svědkem sami sobě. Někdy cítím, že hněv pochází z přílišné přísnosti, nebo z příliš extrémní povahy. Někteří sahadžajogíni jsou
krajně asketičtí, jsou ve všem upjatí. To je šílené. V Sahadža józe je vše spontánní, sahadž. Nebuďte upjatí. Nebuďte individuální.
Řekla jsem, že to není lepší, když nosíte černé sárí a podobně - pokud to řeknu, nestává se to větou od samotného Brahmy!
Řekněme, že někdo přijde v černém sárí a vy budete od takové ženy utíkat kvůli černému oblečení. O tom to není. Jste svými
vlastními guruy. Proč byste se měli bát někoho, kdo k vám přijde, ať už je černý nebo bílý? Proč byste se měli strachovat? Druhou
stranou zlosti je strach. Zlostní lidé mají vždycky strach, protože vidí v druhých lidech sami sebe. Vidí, že: „Ten druhý člověk má
určitě stejný hněv jako já, zaútočí na mě“ - a proto se musí ochraňovat. Sahadž způsob je o tom, že žijeme beze strachu. Říká se,
že mzdou hříchu je strach. Já bych řekla, že je to mzda zlosti. Ti, kteří byli velmi agresivní, mívali velké strachy, různé typy
strachu. Země, které obsazovaly další země a vládly v jiných zemích, mají velké ego a díky jejich zlosti se v nich lidé stali
extrémně ustrašení. Zejména vojáci - jdou do války, zabijí spoustu lidí, a jak se vrátí, jsou vystrašení. Jednoho z nich jsem se v
Americe zeptala: „Čeho se bojíte?“ Řekl, že zabil tolik lidí, že teď mnoho lidí může zabít jeho. Zeptala jsem se, proč si to myslí.
„Proč by tě někdo měl zabít?“ Řekl: „Proč jsem já zabil ostatní?! Proč jsem zabil ostatní? Protože jsem já zabíjel, kdokoliv může
zabít mě, bez rozmyslu.“ „Je to logické“, souhlasila jsem. Měl však tak velký strach, že když byl v Mé přítomnosti, celý se třásl,
celé jeho tělo se třáslo strachem. Takže všechna agrese, které se dopustíme, se k nám vrátí jako bumerang, nakonec se budeme
bát všeho. V Sahadža józe se vidíte jako oddělenou totožnost. Vaše minulost skončila, už vás neobtěžuje. Jste ve stavu, který je
nebojácný. Tohoto stavu musíte Sahadža jógou dosáhnout, je to velice snadné. Jakmile víte, že jste ochráněni, nemáte už strach.
A jakmile jste nebojácní, nebudete mít ani zlost. Někdy to funguje obousměrně. Je to velice běžné, viděla jsem, že psychologové
popisují velice agresivní lidi jako lidi s pocitem nejistoty. Je pěkné to říkat, ale není to pravda. Když jsou kvůli němu všichni v
ohrožení, jak může mít on sám pocit ohrožení? Když se druzí cítí v ohrožení s nějakým člověkem, znamená to, že tento člověk
není v ohrožení; má právě přehnaný pocit jistoty. Když mu to řeknete, jen se zlepší. Pokud ale řeknete: „Ty žiješ v nejistotě“, pak si
bude myslet: „Ano, můj stav je žalostný. I když někoho zabiju, tak je to v pohodě, protože můj stav je žalostný.“ Takové
argumenty takto fungují - člověk přesvědčí sám sebe. Pokud se však vidíte jako svědek, vidíte: „Čeho jsem doposud dosáhl?
Zvítězil jsem sám nad sebou?“ Sahadža jóga není o tom, že zvítězíme nad druhými nebo že je ovládáme, je o tom, že zvítězíte
sami nad sebou. Pokud jste to neudělali, můžete si vystavit osvědčení - já jsem sahadžajogín, jsem výjimečný, jsem toto a ono - a
nic to nezmění. Změnili jste se od základů, - a teď - dáváte lidem kolem sebe pocit bezpečí? Pokud se lidé s vámi necítí v bezpečí,
je s vámi něco v nepořádku. Pokud se vy cítíte v ohrožení, je s vámi něco v nepořádku. Dávat si výmluvu jako: „Matko, cítím se
nejistý,“ pak nejste sahadžajogín, hotovo. Pokud dáváte taková vysvětlení, ukazuje to, že vůbec nejste sahadžajogín. Abyste se
stali guruem, především byste měli mít velký smysl pro odpuštění. Takový, jako měl Buddha. Jednou měl Buddha v nějaké
vesnici přednášku a najednou někdo přišel a začal mu nadávat a říkal různé věci a tak dále. Pak mu někdo řekl: „Co děláš? On je
Buddha, on je Osvícený. Snaží se nám pomoci, abychom se zlepšili a ty přijdeš a začneš na něj křičet?“ Takže se začal kát. Šel za
Buddhou, ale Buddha mezitím odešel do jiné vesnice. Takže šel do té vesnice na druhý den a padl Pánovi Buddhovi k nohám.
Pán Buddha povídá: „Co se děje? Proč mi padáš k nohám?“ Řekl: „Pane, musím říct, že jsem opravdu nevěděl, že ty jsi osvícený.
Křičel jsem na tebe a říkal různé věci, nevím, co se mi stalo. Prosím, odpusť mi.“ Takže řekl: „Kdy jsi mi to řekl?“ „Včera. Kde? Tam
a tam.“ „Včera už skončilo. Co mám odpouštět?“ Přišel žádat o odpuštění jako kajícník. Okamžitě řekl, že včerejšek je za námi.
Toto je jedna z největších kvalit, kterou by měli sahadžajogíni mít. Abyste se mohli nazývat guruy, musíte mít zralost. Tato část o



zralosti je velice... Například včera jsme měli divadelní představení. Byla jsem překvapená, když... - chvíli to trvalo, někteří lidé
přicházeli, odcházeli. Chichotali se jako děti. Ukazovali, že nemají žádnou zralost, žádnou úctu. Když je tam něco k smíchu,
samozřejmě se můžeme smát. Když je nějaká zábava - ale toto bylo dětinské. Dělají nějaké představení a oni si z nich dělají
legraci. Viděla jsem, že je to běžné zejména u sahadžajogínek. Smějí se věcem, kterým by se nikdy smát neměly. Sedím tady a vy
něco sledujete, co je tady k smíchu? Naprostý nedostatek zralosti! Všimla jsem si malých, malinkých věcí, zejména když se to
týká peněz, je to velmi udivující. Musím vám to říct. Turci, naši sahadžajogíni, nemají žádné peníze, protože jim všechno bylo
ukradeno. Takže jsem řekla, aby sem poslali nějaké košile, které prodáme a pak si ty peníze nechají. Nechtěli si totiž ode Mne
vzít žádné peníze. Když sem ty košile poslali, řekli: "Matko, neumíme marketing. Mělo by to být 21, 22 dolarů.“ Mnoho z nich
říkalo, že je to drahé. Tak jsem řekla, ať ode všech vyberou peníze, 22 dolarů, aniž by se košile prodávaly. Hotovo - pro Turecko.
Když od vás bere peníze falešný guru, to vám nevadí. Sahadža jóga je samozřejmě zadarmo, bezpochyby. Sahadža jóga je
zdarma. Ale musíte přispívat. Jak máme jinak Sahadža jógu provozovat? Nemáte v sobě žádný smysl pro dárcovství, vůbec
žádný. Musíte vědět, jak darovat guruovi. Bývám někdy překvapená, že nemáte smysl pro dárcovství. Něco jsme dostali -
terakotu z Indie, abychom těm lidem pomohli - byla jsem překvapená, jak jsou belgické ženy zvláštní, že všem vykládaly, jak je to
drahé. Když si to nechtějí koupit, ať to nekupují. Ostatní si to koupit chtěli, ale tyto ženy jim vykládaly, jak jsou ty věci drahé. Jak
přispíváte na Sahadža jógu? Musíme mít tento stan, museli jsme koupit spoustu věcí. Jak přispíváte? Taková připoutanost k
penězům je guruovi na nic. Nemám žádnou připoutanost. Když se kohokoliv zeptáte, poví vám, včetně mého manžela, že ze své
podstaty jsem absolutně odpoutaná. Neznám bankovnictví, nevím, jak vést účetnictví, jak dělat účty, někdo ano. Ale tato
připoutanost na peníze je v Sahadža józe - nebudu vám říkat jako Kristus, že všichni půjdete do pekla, ale nebudete stoupat. Jste
tu pro svůj duchovní vzestup. Neříkám vám, abyste šli do Himalájí, abyste tam trčeli v zimě, stáli na hlavě, nic takového. Ale je to
jedna z Mých vad, že nikdy neříkám: „Musíte přispívat.“ Dělejte to s potěšením, s radostí, že můžete něčím do Sahadža jógy
přispět. Každopádně, ať dáváte nebo ne, Já budu muset na Turecko určitě přispět. Já to udělám. Ta věc je jako na tržnici „moc
drahé, moc levné, toto a ono“ to je jen výmluva, protože vím, že nikdy neumíte přispět ani 21 dolarů na nic. Takže přinesu jejich
oblečení - v pořádku. Ušili košile, poslali je sem a nyní - jsem překvapena. Když se dávají dárky zdarma, to je přijatelné, nikdo
neříká, že jsou drahé. Co se týče peněz, guru musí být absolutně odpoutaný a dávající, štědrý. Budete se svou štědrostí těšit, ale
problém je v tom, že vy nejste vůbec štědří. Myslíte si, že Sahadža jóga je tržiště, kam jste přišli. Takže tu chybí štědrost a to je
velice překvapivé. Ptali se mě: „Matko, prosím, potřebujeme na léto nějaké šifónové sukně a halenky.“ Našijí se, dovezou se sem
a nikdo je nechce kupovat, jen tu leží. Nikdo nenakupuje. Takže vám říkám, že pokud tyto věci nebudou prodané, nebudu říkat
žádné zemi, aby sem něco lidé vozili na prodej. Když si myslíte, že jste sahadžajogíni, šeredně se mýlíte. Vaše pozornost je
taková - jdete ke kadeřníkovi, děláte různé věci, ale na Sahadža jógu peníze nemáte. Dnes, jak všichni říkali: „Matko, měla bys být
přísnější, musíš jim to říct.“ Takže vám to říkám. Vaše pokroky jsou velmi pomalé. Za druhé - musíte dělat introspekci, abyste
viděli, co jste udělali pro Sahadža jógu vy. Kolika lidem jsem dal realizaci? Máte síly. Guruové nikdy neměli síly, přestože to byly
realizované duše. Vy máte síly, abyste dávali realizaci, kolik z vás to udělalo? Jakmile to začnete dělat, dostanete odněkud deset
lidí, stanete se velkými mistry, začnete mluvit o vašem velkém mistrovství, o tom, že všechno znáte, že jste guru a že jste Ádi
Šakti. Toto je úroveň Ádžni. Jakmile dosáhnete úrovně Ádžni, berete to do vlastních rukou. Mnoho jich samozřejmě udělalo pro
Sahadža jógu hodně. Jinak by nebylo možné dnes vidět to, co vidíme. Vy, co jste nic neudělali, musím vám říct, že stojíte na těch
samých schodech. Vaše Kundaliní vystoupila, ale vy jste neudělali nic, neudělali jste nic proto, abyste to dali ostatním. Pokud a
dokud to nebudete dávat, nebudete růst. Vím, že jsou mnozí, kteří dávat nechtějí, protože si myslí, že by něco chytili. Nechtějí se
starat o ostatní, protože si myslí, že dostanou ego. Toto není způsob, jak být v Sahadža józe. Musíte udělat něco velmi
důležitého, musíte šířit Sahadža jógu. Bavíme se o světovém míru a o globální transformaci, a co pro to děláme? Za prvé -
zlepšete svou kvalitu. Toto zdokonalení přijde pouze tehdy, pokud děláte upřímnou, poctivou introspekci. Dívejte se na sebe jako
svědek každým okamžikem, jak se chováte. Musím vám o sobě říct, že jsem byla už od svého dětství jako babička. Netolerovala
jsem žádné nesmysly, hloupé vtipy, nic, byla jsem jako babička. A nyní jsem také babička. Tato zralost do vás musí vstoupit.
Copak mluvit nevkusně je v pořádku? Někteří lidé mají takový zvyk - to nejsou sahadžajogíni. Ale ti, kteří si z nich berou příklad a
mluví taky tak, ukazují, že nemají žádnou zralost. Kdyby dozráli, všechny tyto lidi by změnili. Kdekoliv jsou zralí lidé, rozhodně
transformují ostatní. Jejich vlastní chování - lidé jsou překvapení, jací jsou. Je to mimořádné, možná je takových lidí jen pár.
Jediná věc, proč vám to zdůrazňuji, je, že když někoho takového potkáte, prosím, neposlouchejte takovou osobu, neberte si z ní
příklad. Takový člověk se ale extrémně dere do popředí a každý se pak stane zastáncem takovýchto zbytečných takzvaných
sahadžajogínů. Takže musíme dozrát. Jak dozrajeme? Mnoho lidí se Mě na to ptá. Zralosti dosáhneme meditací, nirvičaritou.
Abyste rostli, musíte být ve stavu bez myšlenek. Jinak nemůžete růst. Měli byste toto bezmyšlenkové vědomí praktikovat i jinak.
Například, jdete po silnici a najednou uvidíte krásný strom, - měli byste jít do stavu bez myšlenek. Tvoření Božského, jaká je to



nádhera! Měli byste být bez myšlenek. Sahadža jóga funguje v bezmyšlenkovém vědomí, jinak ne. Když všechno naplánujete a
uděláte, nebude to fungovat. Když to přenecháte sahadž, vypracujete se to. Neznamená to však nikdy, že byste měli mít líný
přístup, není to ani nesystematické, nic takového. Musíte být bdělí, extrémně bdělí, protože pokud nejste bdělí, nebudete chápat,
jak moc vám sahadž pomáhá. Dám vám příklad. Řekněme, že se chcete s někým sejít. Ten člověk řekl, že se s vámi sejde
například v 11. Musíte být bdělí. Řekl, že se sejdete v 11. Řekněme, že náhodou přijdete pozdě. Měli byste být bdělí, protože jdete
pozdě na setkání s tím pánem. Dejte bandhan nebo zvedejte Kundaliní, něco udělejte, abyste se s tím člověkem každopádně
setkali, ať jdete pozdě nebo ne. Normálně byste ale neměli chodit pozdě. Pokud jen dáte bandhan a řeknete si, že tam musíte být
v 11, tak tam v 11 budete. Sahadža jóga vám pomůže. Vy ale zapomínáte i dávat bandhany. Dokonce si zapomínáte zvednout
Kundaliní. Dokonce zapomínáte dávat vibrace. Takže abyste dospěli, především musíte vědět, že jste sahadžajogíni, a že můžete
ovládat celou situaci, pokud jste zajedno s Všepronikající silou. Je to velmi prosté. Bylo velké horko. Každý říkal, jaké je horko.
Dobře. Vstala jsem a řekla, že to zařídím a že za 15 minut bude chládek. Řekla jsem: „Já, já to zařídím“, ale to není „Já“. Mé
spojení s Všepronikající silou to zařídilo. Spojení však musí být upřímné, silné a poctivé. Stále byste ve své mysli měli vědět, že
jste spojeni. Je velmi snadné této situace dosáhnout. Tohoto stavu, kdy cítíte, že jste zajedno s Božským. Protože však nejste
bdělí, nevidíte zázraky této velké síly, se kterou jste ve spojení. Zabýváte se jinými věcmi, vaše pozornost je jinde, díváte se na
jiné věci. Najednou řeknete: „Matko, jak je možné, že jsem sahadžajogín, jak jsem mohl neudělat to a ono?“ Co se děje? Dokonce,
i když mluvím, vidím, že se lidé zabývají něčím jiným. Takže je to o tom, že meditací dospějete k nirvičaritě, do bezmyšlenkového
vědomí. Pokud a dokud nerozšíříte stav bezmyšlenkového vědomí, nemůžete dospět, protože dospět můžete jen v přítomnosti a
přítomnost je bezmyšlenkové vědomí. Viděla jsem, co se děje - že lidé od Sahadža jógy pouze očekávají zázraky a různou
pomoc, ale nikdy nepřemýšlí o tom, jestli sami pomáhají. „Čeho dosahujeme? Kde jsme?“ Takže znovu u Ádžni musíte být velice,
velice opatrní. Toto je pro muže. Pokud nepřekročíte svoji Ádžňu a začnete šířit Sahadža jógu, může se z vás stát poměrně
legrační osoba, ne sahadžajogín. Ten pojem lídrovství je iluze a iluzi musíte vidět jako iluzi. Nezáleží vůbec na tom, jestli lídr jste
nebo ne. Musíte dospět. Říkám vám to, protože jsem se rozhodla, že v tomto životě nebudu nikoho trestat. Abyste na to přišli
sami, abyste sami porozuměli, abyste si to sami uvědomili. Znám vás velice dobře, všechny z vás nějakým způsobem. Ale chci,
abyste si sami uvědomili: „Co dělám špatně? Co dělám dobře?“ Nesuďte Sahadža jógu ohledně vašich zásluh, které získáte.
Když nemáte zásluhy, je s vámi něco v nepořádku. Pokud tomu opravdu dokážete porozumět, stanete se více a více subtilními.
Všechny vaše hrubé připoutanosti se stanou naprosto zanedbatelnými. Můžete mít o něco zájem, ale nebudete připoutáni. Z
vašeho nitra musí vzejít naprostá odpoutanost. A to se stane, jak jsem vám řekla, když se zbavíte za prvé své zlosti. Za druhé,
když se štědrostí zbavíte připoutanosti k materiálnu. Je velmi pěkné něco dávat ostatním. Budete se těšit svou štědrostí,
opravdu se budete těšit. Štědrostí je třeba se těšit. Jakmile se začnete těšit svou štědrostí, pak si uvědomíte, že vy, vaše láska,
váš soucit, začnou proudit k ostatním. Jsou to malé, malinké věci. Viděla jsem, že Mě všichni milujete a vždycky mi chcete dávat
dárky, dárky, dárky, dárky - dobře. Ale tato láska se musí rozšířit na všechny ostatní. Musíte znát také ostatní, co potřebují a co
musíte udělat. Když někdo něco potřebuje, můžete to zařídit vy? Jste schopni toho člověka milovat? Jste schopni dát i dětem
druhých lidí něco, co vlastníte? Kdyby ta štědrost mohla být třeba - nevím, Já se nemusím nutit být štědrá. Všichni říkají: „Matko,
Ty jsi příliš štědrá.“ V Mé rodině si všichni myslí, že jsem velmi štědrá - beznadějný případ, ale tvořit nemusím. Možná se však
díky introspekci stanete štědrými i vy - pak tato štědrost začne proudit. Znám lidi, kteří mají spoustu peněz a spousty věcí, ale na
Sahadža jógu nedali nikdy ani halíř, ani halíř. Tento smysl pro štědrost přijde, když pochopíte smysl svého života, proč jste tady.
Abyste se naplnili pomocí Sahadža jógy, abyste byli schopni s tím něco udělat, aniž byste měli pocit, že jste něco udělali. Kristus
k tomu řekl něco velmi pěkného, řekl to, ale kde to můžete najít? Vaše levá ruka by neměla vědět, co dala vaše pravá ruka, nikdy
by neměla rozhlašovat „já, já, já, já.“ Abyste dosáhli toho, o čem mluvil Kristus, musíte nepochybně dostat realizaci. Myslím, že to
bylo v páté kapitole Matouše. Tak subtilní věci dělal, že člověk je překvapen, jak toto náboženství ve jménu Krista stále dělá opak.
Lidé nyní chtějí být guruy, protože si myslí, že budou mít potom síly, kterými mohou ostatní přemoci, že pak mohou ostatním
říkat, co se jim zlíbí, že mohou kohokoliv mučit, jak se jim zlíbí. Tak to bylo dříve, guruové bývali velmi, velmi krutí i ke svým
žákům, vím o tom. Jednou jsem jela do Ambarnathu a přišel Mne navštívit jeden pán, který se jmenoval Svámí Džagannath a řekl
Mi: „Můj guru mi pověděl, že do Ambarnathu přijede Ádi Šakti a já se mám snažit v tom čase také přijít.“ Zeptala jsem se: „Kdo je
tvůj guru?“ Řekl mi nějaké jméno. Nepochybně to byla realizovaná duše. Takže přišel. Povídá: „Matko, měl by Tě navštívit on,
nebo přijdeš Ty za ním?“ Řekla jsem, že jsem Matka, že nejsem guru. Guruové totiž neopouštějí svá místa, dovedete si to
představit? Říká se tomu "takhja". Guru by neměl opouštět své místo, měl by sedět a každý za ním musí přijít. Řekla jsem: „Já
jsem Matka, půjdu za ním na návštěvu.“ Takže jsme se setkali a ten chlapík, který tehdy přišel, Džagannath... Zeptala jsem se:
„Co se děje? Proč jsi neotevřel jeho Ádžňu, vždyť má takové bolesti?“ Řekl: „Kdo otevřel moji Ádžňu? Proč bych měl otevírat jeho
Ádžňu?“ Řekla jsem: „Ty jsi guru, ty jsi mistr.“ „A co? Můj guru nikdy neotevřel mou Ádžňu. Stále jsem musel zápasit se svým



egem. Proto mám všechno v pořádku.“ Takže jsem řekla: „Je snadné otevřít Ádžňu, proč to neuděláš?“ Takže jsem otočila jeho
Ádžňu a otevřela ji. Byl velmi šťastný. Řekl: „Ty jsi Matka, dělej, jak uznáš za vhodné. My to dělat nebudeme. Pokud je nedonutíš,
aby tvrdě pracovali pro svou realizaci, pokud je nedonutíš, aby tvrdě pracovali pro svůj rozvoj, nikdy nebudou v pořádku. Lidské
bytosti jsou takové.“ Řekla jsem: „Pro Mě ne.“ Řekl: „V pořádku, ty jsi Matka, odpustíš jim, uděláš to, jak uznáš za vhodné,
přeměníš je a pomůžeš jim. Ale já ne.“ Řekla jsem: „V pořádku. Ale - víte, přišel k Mým chodidlům a tak dále... řekl, že Je musí
uctívat, Ona je Ádi Šakti. Musíte Ji nyní uctívat.“ Byl tam krátký čas. Pak jsme přijeli domů a tento otec Džagannath mi povídá:
„Matko, díky Bohu, že jsi otevřela mou Ádžňu.“ Zeptala jsem se, co se stalo. „Přišel můj guru a dal mi na tvář dvě facky.
Provozoval jsem jeho ašrám, měl jsem být guruem. Dvě facky - a pak mě spustil do studny. Přivázal mi na nohy provaz, kterým
mě spouštěl dolů a zase nahoru. Sedmkrát mě spustil do vody a znovu mě vytáhl.“ Zeptala jsem se: „O, Baba, proč to udělal?“
Řekl: „Musím říct, že jsem někdy kouřil. Takže za to.“ Řekla jsem ale: „Nikdy ti nedal realizaci? Kouřil bys každopádně i tak, tak
proto.“ „Chce, abych se vzdal všech svých zlozvyků s touto Ádžňou. Teď, když jsi mi otevřela Ádžňu, jsem v pořádku.“ Takže jsem
měla pocit, že chování toho gurua je překvapivé. Řekl mi, že je bije. „Bije nás za cokoliv a nutí nás, abychom tvrdě pracovali.“ Vím,
že i někteří guruové hudby dělají totéž. Potkala jsem tolik lidí, co chodili k velkým guruům a to, co mi o nich říkali, byl úplný šok.
Proč jim neřeknou na rovinu: „Toto děláš špatně a takovým se máš stát.“ "Guruové ale říkají, že když jim to takto řeknete, nikdy
neposlechnou. Chápou jen bití.“ Řekla jsem: „Cože? Co to povídáte? Že chápou jen bití?“ „Ano.“ Takže v podstatě celý přístup k
žákům je mimo soucit. Samozřejmě, jsou také guruové, kteří podrobují své žáky strašlivým zkouškám. Jako například Šrí
Ramdasa. Nebylo to nic v porovnání s tím, co dělal Rádža Džanaka. Podrobí člověka zkoušce a teprve pak dají realizaci. Z tisíce
pouze jednomu. Proto tu máme tolik falešných guruů, protože to jsou všechno lidé, co byli takto odvrženi oněmi realizovanými
dušemi. V tomto bodě máme lidi, kteří dostali realizaci, i když skuteční guruové jsou takoví. Setkala jsem se s jedním, který se
Mě zeptal: „Proč dáváš realizaci všem těmto zbytečným lidem?“ Řekla jsem: „Proč?“ Byli tam i sahadžajogíni a on pokračoval:
„Kolik z nich by za tebe dalo život?“ Řekla jsem: „Proč chceš žádat jejich život? Nechci jejich život.“ Řekl: „Toto je první otázka. Já
mám mnoho těch, co by za mne položili život.“ A to jim nedal realizaci. Takže na této křižovatce, kdy máme hledače, kteří chodí k
těmto guruům - samozřejmě, zapomeňme na falešné ale dokonce ani opravdoví guruové nedávají realizaci. A vy jste schopní
dávat realizaci - jen si to představte. Mají velké, velikánské ašrámy a tak dále, ale nemohou dávat realizaci. Zatímco vy můžete.
Všichni z vás. Je to tak, jako když do lampy dáte malé světlo, a to světlo dává světlo jen pro sebe a nikomu jinému. Vy musíte
dávat světlo ostatním. Máte síly, můžete to udělat. Opravdu můžete lidi změnit, můžete je vyléčit - ale vy to neuděláte. Všechny ty
nemocné lidi přivedete ke Mně: „Matko, uzdrav je.“ Dokonce, i abych jim dala realizaci, i to jsem viděla. K čemu? Všichni víte, jak
dávat realizaci, jak léčit. Všichni to víte. Proč to nemůžete dělat? Za prvé - nedospěli jste. Ale dokonce, i když dospějete,
nepřebíráte své síly, nevěříte v ně. Pokora je v pořádku, ale musíte vědět, jaká to je síla. Například, někdo je král, posadíte ho na
trůn. Lidé přicházejí a místo, aby se dotkli jeho chodidel, on chodí a dotýká se jejich chodidel. To není pokora. To je nesmysl.
Jakoukoliv pozici, kterou máte, byste měli dělat s pokorou, to znamená se soucitem. Zralost znamená, že víte, že máte tyto síly,
že víte, jak je zachovat a že víte, jak v míru růst. A pak, když přijdou lidé, pak ty síly ve svém nitru převezmete. Můžu být
hospodyně, co vaří pro vnoučata, můžu dělat to a ono. Ale jakmile sedím na židli, vím, kým jsem. Můžete být cokoliv - úředník,
umývač nádobí, můžete být čímkoliv, na tom nezáleží. Ale jakmile jste sahadžajogín, jste sahadžajogín. Pak musíte projevovat
důstojnost. Nelibujte si ve svých slabostech. Jste mnohem lepší, než všechny ty realizované duše, které získaly realizaci po tisíci
letech, protože vy máte tolik sil. Ale jejich sebejistota a převzetí pozice ve vás chybí. Někteří lidé říkají, že se bojí ega. Jak můžete
mít ego? Ego skončilo. I když děláte nějaké chyby, to nevadí. „Matko, dotkl jsem se své levé nohy, dotkl jsem se pravé...“ Na tom
nezáleží. Když vám chybí sebejistota, stanete se v Sahadža józe upjatými. Jestliže jste sebejistí, proč byste měli být upjatí? Je to
spojeno. Nejdříve musíte dospět, k tomu musíte mít sebejistotu a pak byste měli beze strachu šířit Sahadža jógu. Někteří se bojí
sami o sebe a jiní se bojí o druhé. Pochází to z vašich podmíněností, z vaší výchovy. Dnešní Guru púdža je svým způsobem velice
důležitá, protože každý říkal: „Matko, měla bys být přísná, musíš jim říct a musíš...“ Řekla jsem: „Dobře, řeknu jim to.“ Ale v
žádném případě ne proto, abych vás ponížila, ale abych vám řekla, čeho můžete dosáhnout. Abyste věděli, kam až můžete jít. Je
vás tolik, že by to stačilo, abyste transformovali alespoň deset zeměkoulí, deset světů - je vás víc než dost. Pokud se ale budete
stále strachovat a zabývat jen sami sebou, vašimi dětmi, vaším manželem, to a ono - pak se to nevypracuje. Tak, jak budete chtít
vyrůst, tato síla vám předá svou sílu. Ve vašem nitru však leží problém - neznáme sami sebe a nechceme poznat sami sebe.
Dnešní Guru púdža by vám měla dát stav gurua. Pokud budete chtít, můžete to vypracovat. Všepronikající božská síla lásky to
naprosto vypracovává. Božské chce více než vy, aby se tento svět změnil, chce změnit celý vesmír. Vy jste nástroji, a jestliže
budete chtít podvádět sami sebe, kdo to může zastavit? Jenom poslouchat hudbu, těšit se společností, patřit do nějakého klubu,
mít pocit, že to je pěkný festival nebo nanejvýš vyhledávat bezpečí vaší rodiny a dětí a tak dále - to není naplňující. To vás nikdy
nenaplní. Naplní vás pouze to, že se stanete světly a budete toto světlo předávat ostatním a pracovat pro ně. Pokud máte tyto



síly, znovu a znovu vám to říkám, máte síly, abyste mohli dělat introspekci, abyste byli sami sobě svědkem, abyste se uměli
odevzdat. Protože mentálně jste o Sahadža józe přesvědčeni, emocionálně jste přesvědčeni, že vám Sahadža jóga dala smysl
pro lásku a soucit. Fyzicky jste přesvědčeni o tom, že vám Sahadža jóga dala dobré zdraví a sebedůvěru ve vaše zdraví. Nyní
byste se měli přesvědčit i duchovně. Jste opravdu duchovní lidé, které vybralo Božské, ve svých minulých životech jste byli
velkými hledači, a proto jste se nyní narodili, abyste získali všechna tato požehnání. Takže je převezměte. Převzetí vaší osobnosti
je důležité. Musíte meditovat, měli byste jít do bezmyšlenkového stavu, mějte vždy svou pozornost neustále bdělou. To je velice
důležité. Když přijde něco, co je potřeba, jak musíme reagovat - to všechno k vám přijde, když jste bdělí, když jste si vědomi
Všepronikající síly v každém okamžiku. Nikdy si nedělám starosti. Nikdy. Každý se mi diví. Nedělám si starosti. Proč? Mé starosti
jsou předány. Lidé říkají, že cestuji. Já necestuji. Sedím tady nebo sedím tam, tak jaké cestování? Takže nepřemýšlíte v těchto
kolejích. Bezmyšlenkové vědomí je první krásný stav, kterého musíte dosáhnout. To vám dá mír a stav svědka, abyste se těšili
dramatem života, abyste se těšili rozmanitostí lidí, zatímco ve svém nitru budete růst. Pro sahadžajogína je velice důležité
nevidět chyby druhých lidí, ale své vlastní, aby je napravil. Dostávám tolik dopisů, které se týkají nějaké paní nebo lídra a tak
podobně. „Matko, lídr mi dělá problémy, tamten lídr mi dělá problémy, to a ono.“ To mě překvapuje. Hned jak zjistím, že je něco
špatně, lídra změním, vždycky rychle - kdo není vhodný, kdo má průšvih, toho vždycky vyřídím. Ale ten způsob, jakým lidé mají
pozornost na svém lídru je možná spojen se žárlivostí. Pokud vám lídr řekne něco kritického, vždycky mu poděkujte. Kdo jiný
vám to má říct? Jsem na vás velice pyšná a mám radost, že takoví žáci nikdy pro žádného gurua neexistovali. Pokud jsem guru,
měla bych říct - hotovo, vyřízeno, jsem v sedmém nebi. Ale když vidím, že si neuvědomujete, čeho jste dosáhli, že to nechcete
vypracovat, pak si vzpomenu na Kristovo podobenství o semenech, která padla na skálu. Všechna vaše láskyplná péče, vaše
láska, vím, že je nemožné to slovy vyjádřit, jaký z toho mám pocit. Ale vy nevíte, proč jste dostali vaši realizaci, proč jste tady, v
čem jste mimořádní, co jste dostali. Vy to nevíte. To je to, co musíte poznat. Neříkám jako Kristus, že si máte vypíchnout oko,
nebo uříznout ruku - nic takového. Vaše tělo by mělo zůstat nedotčené, nic neodstraňujte. Potřebujete toto tělo, ale na subtilní
rovině to, co říkal, že pokud jedna část vašeho těla dělá něco špatného, měli byste se pokusit to vyloučit - subtilně. Stejně tak v
Sahadža józe, pokud je tu žárlivost, pokuste se zjistit, proč žárlíte, proč jste proti lídrovi? Pokud lídr něco někomu řekne, hned mi
píšou. Na co by byl lídrem, kdyby nikomu nemohl nic říct? Myslím, že dnes poprvé jsem vám byla schopná říct něco, s čím jsem
vždy váhala, říkala jsem si: „Nech je být, jsou to ještě malé děti, je to v pořádku.“ Ale nyní už musíte růst, v každém směru. Prostě
tomu nerozumím. Ti, kteří dostali realizaci bez síly zvedat Kundaliní, dělají tolik práce. Zatímco vy, kteří máte tuto sílu zvedat
Kundaliní, léčit lidi a mluvit o Sahadža józe, jste tak rozumní. Přesto - kde je vaše pozornost, to nechápu. Dnešní přednáška vás
nemá v žádném ohledu zranit, protože já vás vůbec nechci zraňovat. Každou situaci přijímám. Ale pokud vy nechcete přijmout
tuto situaci a udělat to, co udělat máte, musím vám to říct. Toto rozhodně pozvedne vaši duchovní výši. O tom není pochyb. Je
velice důležité, abyste sami poznali, co je špatně. Koneckonců, jste hledači pravdy už celé věky a nyní jste přišli a nalezli pravdu.
Takže se snažte s pravdou ztotožnit, to je vše. A se skutečností. Pokud se ztotožníte s pravdou a realitou, vaše Sahasrára se
otevře. Bez problémů. Pravda je ve vaší Sahasráře. Jak vejde dovnitř pravda, budete překvapeni, že pravda je láska a láska je
pravda. Čistá láska. Dává to tolik, tolik radosti, všechny niranandy, které chcete vnímat, můžete cítit, pokud pochopíte tuto
jednoduchou rovnici, že absolutní pravda je absolutní láska. Nemám žádná očekávání. Musím vám říct, že jsem nadmíru
spokojená. Co se Mě týče, myslím, že jsem svou práci splnila. Nyní jste však na řadě vy, musíte být zodpovědní. Musíte to
vypracovat. Měla jsem takovou radost, všude, kde jsem byla, lídři říkali: "Matko, nemusíš cestovat, převzali jsme zodpovědnost.
My to vypracujeme." Vy všichni však musíte své lídry podporovat a něco pro to udělat. Někdy jsou lídři opravdu - nemůžu to
pochopit, proč mají všichni na všechno své vlastní nápady. Musíte se do toho dát všichni. Například, když jsme v naší zemi chtěli
odstranit otroctví, všichni se připojili, aby se to uskutečnilo. Zatímco někteří lidé se snaží omezovat lídry, ponižovat je, dělat si z
nich legraci a dělají skupinky. Je toto ten způsob, kterým to vypracujeme? Všichni byste svého lídra měli podporovat. Měli byste
do toho jít naplno a udělat to, co vám říká lídr. Jestli lídr dělá něco špatně, Já mu to řeknu. Já ho napravím, to vám slibuji.
Nesnažte se však hledat chyby. Všichni lídři mě totiž žádají o svolení, než se do něčeho pustí. Takže buďte jednotní se svými
lídry, se vším, co lídr říká, vložte do toho celé své úsilí. Protože ty stížnosti jsou o tom, že vy jim nenasloucháte, opravdu Mne to
překvapuje. Včera jste viděli, jak hrál na sitár. Měli jste se ho zeptat na jeho gurua. Jeho vlastní otec byl jeho guru a bil ho, a taky
jeho děda. Ale s takovým přáním jaké měl, něco se naučit, něčím být, mu to nevadilo. „Bijte mě, dělejte, co chcete, dejte mě do
vězení, ale udělejte ze mě dobrého umělce.“ Stejná je i Sahadža jóga. Je tu totiž něco, co možná nazvete defektem. Sahadža
jóga není vojenská záležitost. Je to jen obyčejná, prostá Matčina láska. Každá matka chce, aby její dítě bylo velkolepé, aby mělo
všechny její síly - to chce bezpochyby. Jak to udělá, jak to vypracuje, je její vlastní problém. Ale jak to převzít a jak to používat, je
váš problém. Vždy se klaním lidem, kteří mají realizaci, protože si myslím, že tolik světců na zemi nikdy nebylo. Ale svatost musí
být úplná. Jinak nebudete schopni pomoci ani své vlastní rodině, natož vaší zemi a ani nemluvím o celém světě. Takže je potřeba



pozvednout vaše probuzení, pozvednout vaši duchovnost a vejít do oblasti naprosté podpory a odevzdání tomuto spontánnímu
hnutí Sahadža jógy. Nechť vám Bůh všem žehná. Stručně řečeno, uctívejte sami sebe. V pořádku.Dnes jste se tu všichni
shromáždili, abyste Mne uctili jako svého Gurua. Musím říct, že postrádám mnoho kvalit, které by měl Guru mít, a proto na vás
nemohu být přísná, nemohu být na vás příkrá. Opravdu nevím, jak vás potrestat, když děláte špatné věci. Možná je to tak, protože
guruové mívají problémy se svými žáky, kteří většinou nebývají realizovanými dušemi. Protože nejsou realizovanými dušemi, pro
gurua je těžké s nimi komunikovat, mluvit s nimi o problémech, které mají. Znám mnoho guruů, dokonce i v moderní době, kteří
byli opravdu velice, velice přísní. Také mi říkali, že svou realizaci získali, protože tvrdě pracovali a protože trpěli přísností gurua.
Někdy jsem opravdu byla naplněna soucitem vůči těmto žákům, kteří svou realizaci nezískali. Měli guruy, kteří byli opravdovými
realizovanými dušemi, a ti žáci nikdy realizaci nezískali a guruové na ně byli extrémně přísní. Potkala jsem jednoho pána v
Kolhapuru, který získal realizaci během minuty. Řekl mi, že mu jeho guru nařídil, aby se každý měsíc alespoň osm dní postil.
Dobře. Řekl: "Požádal mne, abych v jeho vesnici postavil chrám k Dattatréjovi." Každý den musí jít a uctívat Dattatréju, ráno a
večer. Utratil hodně peněz a stejně nedostal realizaci. „Matko, jak to, že ti trvalo ani ne dvě minuty, abys mi dala realizaci? Jak je
to možné? Jak jsi ke mně mohla být tak dobrotivá?“ Nevěděla jsem, co mu na to říct. Nemluvila jsem proti jeho guruovi, protože
vím, že je to realizovaná duše. V podstatě většina těchto guruů a inkarnací je s lidmi úplně bezmocná. Možná nemají tak krásné
žáky, jako mám Já. Možná, že se všichni dobří lidé, co hledají Božské, rodí teď, a jsou tu nyní jako sahadžajogíni. Nikdy jsem na
nich nemusela tvrdě pracovat. Samozřejmě, že někdy přijde člověk, který se nás pokouší obtěžovat, který se snaží dělat
problémy. Ale myslím, že moderní doba je mimořádná v tom, že je snadné dávat lidem realizaci. V době, kdy žil Mojžíš, musel
udělat zákony, protože v té době žili Židé v úpadkové společnosti. Ty byly opravdu velmi, velmi, velmi přísné, dodnes jsou známy
jako "šaríja" - převzali je muslimové. Dokonce i dnes jsou tresty podle tzv. Koránu tak přísné, že tomu člověk nemůže uvěřit.
Většina tlaku všech těchto dharmických zákonů jde na ženy. Každopádně, řekl to dokonce i Kristus v Bibli, On řekl, že Deset
přikázání je nic proti tomu, co je za nimi - tam se máme dostat. Řekl, že pokud je vaše oko hříšné, pokud páchá hřích, vypíchněte
si jej. Proč si nechat nakazit takto celé tělo? Pokud vaše paže dělá nějaké zlo, je lepší ji odstranit. Celé tělo bude trpět kvůli jedné
paži. Řekl, že nemáte cizoložit. Já vám však říkám, že byste neměli mít oči, které prahnou po nějaké ženě, protože to je velký
hřích. Všichni půjdete do pekla, všichni takoví lidé půjdou do pekla. Neměli byste mít chlípné oči. Další věcí, kterou řekl, je, že
pokud vás někdo uhodí do tváře, měli byste nastavit druhou tvář. Když jsem se o těchto zákonech dozvěděla, řekla jsem: „Jak
můžete mít na světě takové lidi?" Je to velice subtilní věc. Poslední věcí, která je velice důležitá, je to, že byste měli být
spravedliví. Spravedlivější než všichni zákoníci a farizejové. Tedy kněží a všichni jim podobní - měli byste být spravedlivější než
oni. Chci říct - když jsem si to četla jako dítě, pomyslela jsem si: "Kde můžete takové lidi najít? Někoho, kdo by se alespoň trochu
podobal Kristovu popisu?" Tehdy to bylo nepředstavitelné. V Indii je místo, o kterém jsem vám už říkala, kde jsou lidé dharmičtí,
můžeme říci, sami od sebe. Mají to ve svých genech. Můžeme říci, že jsou extrémně dharmičtí díky své tradici. Jsou tak
vychováni. Moje rodina je z jižní Indie, z Maháráštry a myslím, že jsme byli velmi dharmická rodina. Vyrostla jsem ve velmi
dharmické atmosféře. Přesto, ty věci, které popisoval Kristus, tam nebyly. Například - zlost byla považována za velký přínos. Lidé
se chlubili: „Jsem na toho a toho tak naštvaný!“ To říkávali. Bylo to velice běžné. Samozřejmě, v Indii nikdo nemůže říct:
„Nenávidím tě,“ protože se to považuje za něco hříšného a hloupého, protože někoho nenávidět je proti dharmě. Ale samozřejmě
říkávali tolik věcí, které zákony Krista vůbec nedovolovaly. Pak přišel Mohammed Sáhib a zjistil, že nic nefunguje. Takže proto
přijali "šaríju" - ale ne Mohammeda Sáhiba. Ale už přijali šaríju. On to přijal. Řekl: „Dobře, šaríja se může vypracovat.“ Není to však
lidské a nemá to rovnováhu, protože trpět má pouze žena a nikoliv muž. Pokud žena cizoložila, byla potrestána pouze žena, muž
nikoliv. Nevím, jaké jsou zákony tady, ale v Indii, pokud se vdaná žena dopustí cizoložství, je potrestán muž. Pokud se ale
cizoložství dopustí ženatý muž, není potrestán. Tyto věci nemůžete nikomu nutit. Vše, co Kristus musel říct, řekl ve svém
meditativním způsobu. Byl obklopen lidmi, kteří se jej snažili zabít a nakonec jej zabili. Takoví lidé byli - a v té době zejména
Římané - extrémně krutí. Jak jen může říct, že když vás někdo uhodí, máte nastavit druhou tvář? Byli tam lidé velice zlostné,
výbušné povahy. Krišna to samozřejmě řekl velice jasně: „Krodhat bhidžajati samoha.“ Zlost je nejhorší věc. Pro něj je hněv
největší hřích. Vše pochází pouze z hněvu. Neřekl však, odkud pochází hněv. Neřekl, že zdroj vašeho hněvu jsou vaše játra. A
také vaše výchova. Tyto dvě věci vám dávají strašlivou zlost. Pokud a dokud nejste sami sobě svědkem, vaše realizace nemá
žádný smysl. Měli byste se od sebe oddělit a sami vidět, co je s vámi opravdu v nepořádku. Řekněme, že někdo má velice
prudkou povahu a místo, aby na to byl pyšný nebo aby svou výbušnost používal pro kontrolu ostatních, - takový člověk by měl
kontrolovat sám sebe! Jak? Nejdříve hněv. Všichni, kteří chtějí být světci, by měli vědět, že hněv, krodha, tu nemá vůbec co dělat.
Jak to udělat? Především tak, že se stanete svědkem svého chování. Například, naoko se hněvejte, jen naoko a dívejte se na
sebe do zrcadla. Podívejte se na svůj obličej, jak vypadáte. Budete překvapeni, váš obličej bude vypadat jako opice nebo tygr,
nebo jiné zvíře, kterým jste v minulém životě byli. Budete žasnout, že stále v sobě nosíte stopy předchozího života, ať už to bylo



jakékoliv zvíře. Druhá věc by měla být ta, že tu zlost pustíte na sebe. V Sahadža józe napíšeme svá jména a šubitujeme je. Měli
byste být rozzlobení na sebe, pak uvidíte, že jste nad svou zlostí zvítězili. Zlostní lidé týrají pouze druhé lidi, netýrají sami sebe.
Samozřejmě, že se někdy cítí špatně, později mají pocit, že to neměli dělat a mají z toho levou Višuddhi. Když se začnete zlobit
sami na sebe: „Proč jsem to udělal? Proč bych to měl dělat? Proč jsem se nechal zlákat?“ Budete překvapeni, že vaše zlostná
nálada bude ustupovat. Po tělesné stránce budete cítit, že máte problém s játry. Postavte se sami sobě čelem a řekněte si, že se
toho problému s játry zbavíte. „Jak se jen odvažuji být svým nepřítelem a zastavovat svůj duchovní vzestup?“ Takže nejdříve se
musí rozvinout stav svědka. Pro sahadžajogíny je velice důležité mít vyspělý stav svědka. Ale normálně se děje to, že si
sahadžajogíni rozvíjejí stav svědka vůči ostatním. V Sahadža józe jsou dveře pro každého otevřené. Někdy přicházejí šílení lidé,
někdy podivíni, někdy lidé se špatnou povahou - mohou se stát různé věci. Takže měli byste vidět, že si nemáte dělat starosti.
Děláte si starosti kvůli lidem, kteří mají problémy, kvůli zbytečným lidem, kvůli těm, kteří sahadžajogíny nebudou, nebo se těšíte
lidmi, kteří mají sahadž spojení? Tato zlostná povaha někdy dělá z lidí opravdové šílence, může vstupovat do vaší hlavy a vy se
můžete zbláznit. V Sahadža józe stále máme nějaké bláznivé lidi, stále jsou tu. Ale tím, že se zbláznili, tak už nejsou tak zlostní.
Už neobtěžují, jsou jen šílení, to je všechno. S takovými lidmi si nedělejte starosti. Není důvod být svědkem druhých lidí, buďte
svědkem sami sobě. Někdy cítím, že hněv pochází z přílišné přísnosti, nebo z příliš extrémní povahy. Někteří sahadžajogíni jsou
krajně asketičtí, jsou ve všem upjatí. To je šílené. V Sahadža józe je vše spontánní, sahadž. Nebuďte upjatí. Nebuďte individuální.
Řekla jsem, že to není lepší, když nosíte černé sárí a podobně - pokud to řeknu, nestává se to větou od samotného Brahmy!
Řekněme, že někdo přijde v černém sárí a vy budete od takové ženy utíkat kvůli černému oblečení. O tom to není. Jste svými
vlastními guruy. Proč byste se měli bát někoho, kdo k vám přijde, ať už je černý nebo bílý? Proč byste se měli strachovat? Druhou
stranou zlosti je strach. Zlostní lidé mají vždycky strach, protože vidí v druhých lidech sami sebe. Vidí, že: „Ten druhý člověk má
určitě stejný hněv jako já, zaútočí na mě“ - a proto se musí ochraňovat. Sahadž způsob je o tom, že žijeme beze strachu. Říká se,
že mzdou hříchu je strach. Já bych řekla, že je to mzda zlosti. Ti, kteří byli velmi agresivní, mívali velké strachy, různé typy
strachu. Země, které obsazovaly další země a vládly v jiných zemích, mají velké ego a díky jejich zlosti se v nich lidé stali
extrémně ustrašení. Zejména vojáci - jdou do války, zabijí spoustu lidí, a jak se vrátí, jsou vystrašení. Jednoho z nich jsem se v
Americe zeptala: „Čeho se bojíte?“ Řekl, že zabil tolik lidí, že teď mnoho lidí může zabít jeho. Zeptala jsem se, proč si to myslí.
„Proč by tě někdo měl zabít?“ Řekl: „Proč jsem já zabil ostatní?! Proč jsem zabil ostatní? Protože jsem já zabíjel, kdokoliv může
zabít mě, bez rozmyslu.“ „Je to logické“, souhlasila jsem. Měl však tak velký strach, že když byl v Mé přítomnosti, celý se třásl,
celé jeho tělo se třáslo strachem. Takže všechna agrese, které se dopustíme, se k nám vrátí jako bumerang, nakonec se budeme
bát všeho. V Sahadža józe se vidíte jako oddělenou totožnost. Vaše minulost skončila, už vás neobtěžuje. Jste ve stavu, který je
nebojácný. Tohoto stavu musíte Sahadža jógou dosáhnout, je to velice snadné. Jakmile víte, že jste ochráněni, nemáte už strach.
A jakmile jste nebojácní, nebudete mít ani zlost. Někdy to funguje obousměrně. Je to velice běžné, viděla jsem, že psychologové
popisují velice agresivní lidi jako lidi s pocitem nejistoty. Je pěkné to říkat, ale není to pravda. Když jsou kvůli němu všichni v
ohrožení, jak může mít on sám pocit ohrožení? Když se druzí cítí v ohrožení s nějakým člověkem, znamená to, že tento člověk
není v ohrožení; má právě přehnaný pocit jistoty. Když mu to řeknete, jen se zlepší. Pokud ale řeknete: „Ty žiješ v nejistotě“, pak si
bude myslet: „Ano, můj stav je žalostný. I když někoho zabiju, tak je to v pohodě, protože můj stav je žalostný.“ Takové
argumenty takto fungují - člověk přesvědčí sám sebe. Pokud se však vidíte jako svědek, vidíte: „Čeho jsem doposud dosáhl?
Zvítězil jsem sám nad sebou?“ Sahadža jóga není o tom, že zvítězíme nad druhými nebo že je ovládáme, je o tom, že zvítězíte
sami nad sebou. Pokud jste to neudělali, můžete si vystavit osvědčení - já jsem sahadžajogín, jsem výjimečný, jsem toto a ono - a
nic to nezmění. Změnili jste se od základů, - a teď - dáváte lidem kolem sebe pocit bezpečí? Pokud se lidé s vámi necítí v bezpečí,
je s vámi něco v nepořádku. Pokud se vy cítíte v ohrožení, je s vámi něco v nepořádku. Dávat si výmluvu jako: „Matko, cítím se
nejistý,“ pak nejste sahadžajogín, hotovo. Pokud dáváte taková vysvětlení, ukazuje to, že vůbec nejste sahadžajogín. Abyste se
stali guruem, především byste měli mít velký smysl pro odpuštění. Takový, jako měl Buddha. Jednou měl Buddha v nějaké
vesnici přednášku a najednou někdo přišel a začal mu nadávat a říkal různé věci a tak dále. Pak mu někdo řekl: „Co děláš? On je
Buddha, on je Osvícený. Snaží se nám pomoci, abychom se zlepšili a ty přijdeš a začneš na něj křičet?“ Takže se začal kát. Šel za
Buddhou, ale Buddha mezitím odešel do jiné vesnice. Takže šel do té vesnice na druhý den a padl Pánovi Buddhovi k nohám.
Pán Buddha povídá: „Co se děje? Proč mi padáš k nohám?“ Řekl: „Pane, musím říct, že jsem opravdu nevěděl, že ty jsi osvícený.
Křičel jsem na tebe a říkal různé věci, nevím, co se mi stalo. Prosím, odpusť mi.“ Takže řekl: „Kdy jsi mi to řekl?“ „Včera. Kde? Tam
a tam.“ „Včera už skončilo. Co mám odpouštět?“ Přišel žádat o odpuštění jako kajícník. Okamžitě řekl, že včerejšek je za námi.
Toto je jedna z největších kvalit, kterou by měli sahadžajogíni mít. Abyste se mohli nazývat guruy, musíte mít zralost. Tato část o
zralosti je velice... Například včera jsme měli divadelní představení. Byla jsem překvapená, když... - chvíli to trvalo, někteří lidé
přicházeli, odcházeli. Chichotali se jako děti. Ukazovali, že nemají žádnou zralost, žádnou úctu. Když je tam něco k smíchu,



samozřejmě se můžeme smát. Když je nějaká zábava - ale toto bylo dětinské. Dělají nějaké představení a oni si z nich dělají
legraci. Viděla jsem, že je to běžné zejména u sahadžajogínek. Smějí se věcem, kterým by se nikdy smát neměly. Sedím tady a vy
něco sledujete, co je tady k smíchu? Naprostý nedostatek zralosti! Všimla jsem si malých, malinkých věcí, zejména když se to
týká peněz, je to velmi udivující. Musím vám to říct. Turci, naši sahadžajogíni, nemají žádné peníze, protože jim všechno bylo
ukradeno. Takže jsem řekla, aby sem poslali nějaké košile, které prodáme a pak si ty peníze nechají. Nechtěli si totiž ode Mne
vzít žádné peníze. Když sem ty košile poslali, řekli: "Matko, neumíme marketing. Mělo by to být 21, 22 dolarů.“ Mnoho z nich
říkalo, že je to drahé. Tak jsem řekla, ať ode všech vyberou peníze, 22 dolarů, aniž by se košile prodávaly. Hotovo - pro Turecko.
Když od vás bere peníze falešný guru, to vám nevadí. Sahadža jóga je samozřejmě zadarmo, bezpochyby. Sahadža jóga je
zdarma. Ale musíte přispívat. Jak máme jinak Sahadža jógu provozovat? Nemáte v sobě žádný smysl pro dárcovství, vůbec
žádný. Musíte vědět, jak darovat guruovi. Bývám někdy překvapená, že nemáte smysl pro dárcovství. Něco jsme dostali -
terakotu z Indie, abychom těm lidem pomohli - byla jsem překvapená, jak jsou belgické ženy zvláštní, že všem vykládaly, jak je to
drahé. Když si to nechtějí koupit, ať to nekupují. Ostatní si to koupit chtěli, ale tyto ženy jim vykládaly, jak jsou ty věci drahé. Jak
přispíváte na Sahadža jógu? Musíme mít tento stan, museli jsme koupit spoustu věcí. Jak přispíváte? Taková připoutanost k
penězům je guruovi na nic. Nemám žádnou připoutanost. Když se kohokoliv zeptáte, poví vám, včetně mého manžela, že ze své
podstaty jsem absolutně odpoutaná. Neznám bankovnictví, nevím, jak vést účetnictví, jak dělat účty, někdo ano. Ale tato
připoutanost na peníze je v Sahadža józe - nebudu vám říkat jako Kristus, že všichni půjdete do pekla, ale nebudete stoupat. Jste
tu pro svůj duchovní vzestup. Neříkám vám, abyste šli do Himalájí, abyste tam trčeli v zimě, stáli na hlavě, nic takového. Ale je to
jedna z Mých vad, že nikdy neříkám: „Musíte přispívat.“ Dělejte to s potěšením, s radostí, že můžete něčím do Sahadža jógy
přispět. Každopádně, ať dáváte nebo ne, Já budu muset na Turecko určitě přispět. Já to udělám. Ta věc je jako na tržnici „moc
drahé, moc levné, toto a ono“ to je jen výmluva, protože vím, že nikdy neumíte přispět ani 21 dolarů na nic. Takže přinesu jejich
oblečení - v pořádku. Ušili košile, poslali je sem a nyní - jsem překvapena. Když se dávají dárky zdarma, to je přijatelné, nikdo
neříká, že jsou drahé. Co se týče peněz, guru musí být absolutně odpoutaný a dávající, štědrý. Budete se svou štědrostí těšit, ale
problém je v tom, že vy nejste vůbec štědří. Myslíte si, že Sahadža jóga je tržiště, kam jste přišli. Takže tu chybí štědrost a to je
velice překvapivé. Ptali se mě: „Matko, prosím, potřebujeme na léto nějaké šifónové sukně a halenky.“ Našijí se, dovezou se sem
a nikdo je nechce kupovat, jen tu leží. Nikdo nenakupuje. Takže vám říkám, že pokud tyto věci nebudou prodané, nebudu říkat
žádné zemi, aby sem něco lidé vozili na prodej. Když si myslíte, že jste sahadžajogíni, šeredně se mýlíte. Vaše pozornost je
taková - jdete ke kadeřníkovi, děláte různé věci, ale na Sahadža jógu peníze nemáte. Dnes, jak všichni říkali: „Matko, měla bys být
přísnější, musíš jim to říct.“ Takže vám to říkám. Vaše pokroky jsou velmi pomalé. Za druhé - musíte dělat introspekci, abyste
viděli, co jste udělali pro Sahadža jógu vy. Kolika lidem jsem dal realizaci? Máte síly. Guruové nikdy neměli síly, přestože to byly
realizované duše. Vy máte síly, abyste dávali realizaci, kolik z vás to udělalo? Jakmile to začnete dělat, dostanete odněkud deset
lidí, stanete se velkými mistry, začnete mluvit o vašem velkém mistrovství, o tom, že všechno znáte, že jste guru a že jste Ádi
Šakti. Toto je úroveň Ádžni. Jakmile dosáhnete úrovně Ádžni, berete to do vlastních rukou. Mnoho jich samozřejmě udělalo pro
Sahadža jógu hodně. Jinak by nebylo možné dnes vidět to, co vidíme. Vy, co jste nic neudělali, musím vám říct, že stojíte na těch
samých schodech. Vaše Kundaliní vystoupila, ale vy jste neudělali nic, neudělali jste nic proto, abyste to dali ostatním. Pokud a
dokud to nebudete dávat, nebudete růst. Vím, že jsou mnozí, kteří dávat nechtějí, protože si myslí, že by něco chytili. Nechtějí se
starat o ostatní, protože si myslí, že dostanou ego. Toto není způsob, jak být v Sahadža józe. Musíte udělat něco velmi
důležitého, musíte šířit Sahadža jógu. Bavíme se o světovém míru a o globální transformaci, a co pro to děláme? Za prvé -
zlepšete svou kvalitu. Toto zdokonalení přijde pouze tehdy, pokud děláte upřímnou, poctivou introspekci. Dívejte se na sebe jako
svědek každým okamžikem, jak se chováte. Musím vám o sobě říct, že jsem byla už od svého dětství jako babička. Netolerovala
jsem žádné nesmysly, hloupé vtipy, nic, byla jsem jako babička. A nyní jsem také babička. Tato zralost do vás musí vstoupit.
Copak mluvit nevkusně je v pořádku? Někteří lidé mají takový zvyk - to nejsou sahadžajogíni. Ale ti, kteří si z nich berou příklad a
mluví taky tak, ukazují, že nemají žádnou zralost. Kdyby dozráli, všechny tyto lidi by změnili. Kdekoliv jsou zralí lidé, rozhodně
transformují ostatní. Jejich vlastní chování - lidé jsou překvapení, jací jsou. Je to mimořádné, možná je takových lidí jen pár.
Jediná věc, proč vám to zdůrazňuji, je, že když někoho takového potkáte, prosím, neposlouchejte takovou osobu, neberte si z ní
příklad. Takový člověk se ale extrémně dere do popředí a každý se pak stane zastáncem takovýchto zbytečných takzvaných
sahadžajogínů. Takže musíme dozrát. Jak dozrajeme? Mnoho lidí se Mě na to ptá. Zralosti dosáhneme meditací, nirvičaritou.
Abyste rostli, musíte být ve stavu bez myšlenek. Jinak nemůžete růst. Měli byste toto bezmyšlenkové vědomí praktikovat i jinak.
Například, jdete po silnici a najednou uvidíte krásný strom, - měli byste jít do stavu bez myšlenek. Tvoření Božského, jaká je to
nádhera! Měli byste být bez myšlenek. Sahadža jóga funguje v bezmyšlenkovém vědomí, jinak ne. Když všechno naplánujete a
uděláte, nebude to fungovat. Když to přenecháte sahadž, vypracujete se to. Neznamená to však nikdy, že byste měli mít líný



přístup, není to ani nesystematické, nic takového. Musíte být bdělí, extrémně bdělí, protože pokud nejste bdělí, nebudete chápat,
jak moc vám sahadž pomáhá. Dám vám příklad. Řekněme, že se chcete s někým sejít. Ten člověk řekl, že se s vámi sejde
například v 11. Musíte být bdělí. Řekl, že se sejdete v 11. Řekněme, že náhodou přijdete pozdě. Měli byste být bdělí, protože jdete
pozdě na setkání s tím pánem. Dejte bandhan nebo zvedejte Kundaliní, něco udělejte, abyste se s tím člověkem každopádně
setkali, ať jdete pozdě nebo ne. Normálně byste ale neměli chodit pozdě. Pokud jen dáte bandhan a řeknete si, že tam musíte být
v 11, tak tam v 11 budete. Sahadža jóga vám pomůže. Vy ale zapomínáte i dávat bandhany. Dokonce si zapomínáte zvednout
Kundaliní. Dokonce zapomínáte dávat vibrace. Takže abyste dospěli, především musíte vědět, že jste sahadžajogíni, a že můžete
ovládat celou situaci, pokud jste zajedno s Všepronikající silou. Je to velmi prosté. Bylo velké horko. Každý říkal, jaké je horko.
Dobře. Vstala jsem a řekla, že to zařídím a že za 15 minut bude chládek. Řekla jsem: „Já, já to zařídím“, ale to není „Já“. Mé
spojení s Všepronikající silou to zařídilo. Spojení však musí být upřímné, silné a poctivé. Stále byste ve své mysli měli vědět, že
jste spojeni. Je velmi snadné této situace dosáhnout. Tohoto stavu, kdy cítíte, že jste zajedno s Božským. Protože však nejste
bdělí, nevidíte zázraky této velké síly, se kterou jste ve spojení. Zabýváte se jinými věcmi, vaše pozornost je jinde, díváte se na
jiné věci. Najednou řeknete: „Matko, jak je možné, že jsem sahadžajogín, jak jsem mohl neudělat to a ono?“ Co se děje? Dokonce,
i když mluvím, vidím, že se lidé zabývají něčím jiným. Takže je to o tom, že meditací dospějete k nirvičaritě, do bezmyšlenkového
vědomí. Pokud a dokud nerozšíříte stav bezmyšlenkového vědomí, nemůžete dospět, protože dospět můžete jen v přítomnosti a
přítomnost je bezmyšlenkové vědomí. Viděla jsem, co se děje - že lidé od Sahadža jógy pouze očekávají zázraky a různou
pomoc, ale nikdy nepřemýšlí o tom, jestli sami pomáhají. „Čeho dosahujeme? Kde jsme?“ Takže znovu u Ádžni musíte být velice,
velice opatrní. Toto je pro muže. Pokud nepřekročíte svoji Ádžňu a začnete šířit Sahadža jógu, může se z vás stát poměrně
legrační osoba, ne sahadžajogín. Ten pojem lídrovství je iluze a iluzi musíte vidět jako iluzi. Nezáleží vůbec na tom, jestli lídr jste
nebo ne. Musíte dospět. Říkám vám to, protože jsem se rozhodla, že v tomto životě nebudu nikoho trestat. Abyste na to přišli
sami, abyste sami porozuměli, abyste si to sami uvědomili. Znám vás velice dobře, všechny z vás nějakým způsobem. Ale chci,
abyste si sami uvědomili: „Co dělám špatně? Co dělám dobře?“ Nesuďte Sahadža jógu ohledně vašich zásluh, které získáte.
Když nemáte zásluhy, je s vámi něco v nepořádku. Pokud tomu opravdu dokážete porozumět, stanete se více a více subtilními.
Všechny vaše hrubé připoutanosti se stanou naprosto zanedbatelnými. Můžete mít o něco zájem, ale nebudete připoutáni. Z
vašeho nitra musí vzejít naprostá odpoutanost. A to se stane, jak jsem vám řekla, když se zbavíte za prvé své zlosti. Za druhé,
když se štědrostí zbavíte připoutanosti k materiálnu. Je velmi pěkné něco dávat ostatním. Budete se těšit svou štědrostí,
opravdu se budete těšit. Štědrostí je třeba se těšit. Jakmile se začnete těšit svou štědrostí, pak si uvědomíte, že vy, vaše láska,
váš soucit, začnou proudit k ostatním. Jsou to malé, malinké věci. Viděla jsem, že Mě všichni milujete a vždycky mi chcete dávat
dárky, dárky, dárky, dárky - dobře. Ale tato láska se musí rozšířit na všechny ostatní. Musíte znát také ostatní, co potřebují a co
musíte udělat. Když někdo něco potřebuje, můžete to zařídit vy? Jste schopni toho člověka milovat? Jste schopni dát i dětem
druhých lidí něco, co vlastníte? Kdyby ta štědrost mohla být třeba - nevím, Já se nemusím nutit být štědrá. Všichni říkají: „Matko,
Ty jsi příliš štědrá.“ V Mé rodině si všichni myslí, že jsem velmi štědrá - beznadějný případ, ale tvořit nemusím. Možná se však
díky introspekci stanete štědrými i vy - pak tato štědrost začne proudit. Znám lidi, kteří mají spoustu peněz a spousty věcí, ale na
Sahadža jógu nedali nikdy ani halíř, ani halíř. Tento smysl pro štědrost přijde, když pochopíte smysl svého života, proč jste tady.
Abyste se naplnili pomocí Sahadža jógy, abyste byli schopni s tím něco udělat, aniž byste měli pocit, že jste něco udělali. Kristus
k tomu řekl něco velmi pěkného, řekl to, ale kde to můžete najít? Vaše levá ruka by neměla vědět, co dala vaše pravá ruka, nikdy
by neměla rozhlašovat „já, já, já, já.“ Abyste dosáhli toho, o čem mluvil Kristus, musíte nepochybně dostat realizaci. Myslím, že to
bylo v páté kapitole Matouše. Tak subtilní věci dělal, že člověk je překvapen, jak toto náboženství ve jménu Krista stále dělá opak.
Lidé nyní chtějí být guruy, protože si myslí, že budou mít potom síly, kterými mohou ostatní přemoci, že pak mohou ostatním
říkat, co se jim zlíbí, že mohou kohokoliv mučit, jak se jim zlíbí. Tak to bylo dříve, guruové bývali velmi, velmi krutí i ke svým
žákům, vím o tom. Jednou jsem jela do Ambarnathu a přišel Mne navštívit jeden pán, který se jmenoval Svámí Džagannath a řekl
Mi: „Můj guru mi pověděl, že do Ambarnathu přijede Ádi Šakti a já se mám snažit v tom čase také přijít.“ Zeptala jsem se: „Kdo je
tvůj guru?“ Řekl mi nějaké jméno. Nepochybně to byla realizovaná duše. Takže přišel. Povídá: „Matko, měl by Tě navštívit on,
nebo přijdeš Ty za ním?“ Řekla jsem, že jsem Matka, že nejsem guru. Guruové totiž neopouštějí svá místa, dovedete si to
představit? Říká se tomu "takhja". Guru by neměl opouštět své místo, měl by sedět a každý za ním musí přijít. Řekla jsem: „Já
jsem Matka, půjdu za ním na návštěvu.“ Takže jsme se setkali a ten chlapík, který tehdy přišel, Džagannath... Zeptala jsem se:
„Co se děje? Proč jsi neotevřel jeho Ádžňu, vždyť má takové bolesti?“ Řekl: „Kdo otevřel moji Ádžňu? Proč bych měl otevírat jeho
Ádžňu?“ Řekla jsem: „Ty jsi guru, ty jsi mistr.“ „A co? Můj guru nikdy neotevřel mou Ádžňu. Stále jsem musel zápasit se svým
egem. Proto mám všechno v pořádku.“ Takže jsem řekla: „Je snadné otevřít Ádžňu, proč to neuděláš?“ Takže jsem otočila jeho
Ádžňu a otevřela ji. Byl velmi šťastný. Řekl: „Ty jsi Matka, dělej, jak uznáš za vhodné. My to dělat nebudeme. Pokud je nedonutíš,



aby tvrdě pracovali pro svou realizaci, pokud je nedonutíš, aby tvrdě pracovali pro svůj rozvoj, nikdy nebudou v pořádku. Lidské
bytosti jsou takové.“ Řekla jsem: „Pro Mě ne.“ Řekl: „V pořádku, ty jsi Matka, odpustíš jim, uděláš to, jak uznáš za vhodné,
přeměníš je a pomůžeš jim. Ale já ne.“ Řekla jsem: „V pořádku. Ale - víte, přišel k Mým chodidlům a tak dále... řekl, že Je musí
uctívat, Ona je Ádi Šakti. Musíte Ji nyní uctívat.“ Byl tam krátký čas. Pak jsme přijeli domů a tento otec Džagannath mi povídá:
„Matko, díky Bohu, že jsi otevřela mou Ádžňu.“ Zeptala jsem se, co se stalo. „Přišel můj guru a dal mi na tvář dvě facky.
Provozoval jsem jeho ašrám, měl jsem být guruem. Dvě facky - a pak mě spustil do studny. Přivázal mi na nohy provaz, kterým
mě spouštěl dolů a zase nahoru. Sedmkrát mě spustil do vody a znovu mě vytáhl.“ Zeptala jsem se: „O, Baba, proč to udělal?“
Řekl: „Musím říct, že jsem někdy kouřil. Takže za to.“ Řekla jsem ale: „Nikdy ti nedal realizaci? Kouřil bys každopádně i tak, tak
proto.“ „Chce, abych se vzdal všech svých zlozvyků s touto Ádžňou. Teď, když jsi mi otevřela Ádžňu, jsem v pořádku.“ Takže jsem
měla pocit, že chování toho gurua je překvapivé. Řekl mi, že je bije. „Bije nás za cokoliv a nutí nás, abychom tvrdě pracovali.“ Vím,
že i někteří guruové hudby dělají totéž. Potkala jsem tolik lidí, co chodili k velkým guruům a to, co mi o nich říkali, byl úplný šok.
Proč jim neřeknou na rovinu: „Toto děláš špatně a takovým se máš stát.“ "Guruové ale říkají, že když jim to takto řeknete, nikdy
neposlechnou. Chápou jen bití.“ Řekla jsem: „Cože? Co to povídáte? Že chápou jen bití?“ „Ano.“ Takže v podstatě celý přístup k
žákům je mimo soucit. Samozřejmě, jsou také guruové, kteří podrobují své žáky strašlivým zkouškám. Jako například Šrí
Ramdasa. Nebylo to nic v porovnání s tím, co dělal Rádža Džanaka. Podrobí člověka zkoušce a teprve pak dají realizaci. Z tisíce
pouze jednomu. Proto tu máme tolik falešných guruů, protože to jsou všechno lidé, co byli takto odvrženi oněmi realizovanými
dušemi. V tomto bodě máme lidi, kteří dostali realizaci, i když skuteční guruové jsou takoví. Setkala jsem se s jedním, který se
Mě zeptal: „Proč dáváš realizaci všem těmto zbytečným lidem?“ Řekla jsem: „Proč?“ Byli tam i sahadžajogíni a on pokračoval:
„Kolik z nich by za tebe dalo život?“ Řekla jsem: „Proč chceš žádat jejich život? Nechci jejich život.“ Řekl: „Toto je první otázka. Já
mám mnoho těch, co by za mne položili život.“ A to jim nedal realizaci. Takže na této křižovatce, kdy máme hledače, kteří chodí k
těmto guruům - samozřejmě, zapomeňme na falešné ale dokonce ani opravdoví guruové nedávají realizaci. A vy jste schopní
dávat realizaci - jen si to představte. Mají velké, velikánské ašrámy a tak dále, ale nemohou dávat realizaci. Zatímco vy můžete.
Všichni z vás. Je to tak, jako když do lampy dáte malé světlo, a to světlo dává světlo jen pro sebe a nikomu jinému. Vy musíte
dávat světlo ostatním. Máte síly, můžete to udělat. Opravdu můžete lidi změnit, můžete je vyléčit - ale vy to neuděláte. Všechny ty
nemocné lidi přivedete ke Mně: „Matko, uzdrav je.“ Dokonce, i abych jim dala realizaci, i to jsem viděla. K čemu? Všichni víte, jak
dávat realizaci, jak léčit. Všichni to víte. Proč to nemůžete dělat? Za prvé - nedospěli jste. Ale dokonce, i když dospějete,
nepřebíráte své síly, nevěříte v ně. Pokora je v pořádku, ale musíte vědět, jaká to je síla. Například, někdo je král, posadíte ho na
trůn. Lidé přicházejí a místo, aby se dotkli jeho chodidel, on chodí a dotýká se jejich chodidel. To není pokora. To je nesmysl.
Jakoukoliv pozici, kterou máte, byste měli dělat s pokorou, to znamená se soucitem. Zralost znamená, že víte, že máte tyto síly,
že víte, jak je zachovat a že víte, jak v míru růst. A pak, když přijdou lidé, pak ty síly ve svém nitru převezmete. Můžu být
hospodyně, co vaří pro vnoučata, můžu dělat to a ono. Ale jakmile sedím na židli, vím, kým jsem. Můžete být cokoliv - úředník,
umývač nádobí, můžete být čímkoliv, na tom nezáleží. Ale jakmile jste sahadžajogín, jste sahadžajogín. Pak musíte projevovat
důstojnost. Nelibujte si ve svých slabostech. Jste mnohem lepší, než všechny ty realizované duše, které získaly realizaci po tisíci
letech, protože vy máte tolik sil. Ale jejich sebejistota a převzetí pozice ve vás chybí. Někteří lidé říkají, že se bojí ega. Jak můžete
mít ego? Ego skončilo. I když děláte nějaké chyby, to nevadí. „Matko, dotkl jsem se své levé nohy, dotkl jsem se pravé...“ Na tom
nezáleží. Když vám chybí sebejistota, stanete se v Sahadža józe upjatými. Jestliže jste sebejistí, proč byste měli být upjatí? Je to
spojeno. Nejdříve musíte dospět, k tomu musíte mít sebejistotu a pak byste měli beze strachu šířit Sahadža jógu. Někteří se bojí
sami o sebe a jiní se bojí o druhé. Pochází to z vašich podmíněností, z vaší výchovy. Dnešní Guru púdža je svým způsobem velice
důležitá, protože každý říkal: „Matko, měla bys být přísná, musíš jim říct a musíš...“ Řekla jsem: „Dobře, řeknu jim to.“ Ale v
žádném případě ne proto, abych vás ponížila, ale abych vám řekla, čeho můžete dosáhnout. Abyste věděli, kam až můžete jít. Je
vás tolik, že by to stačilo, abyste transformovali alespoň deset zeměkoulí, deset světů - je vás víc než dost. Pokud se ale budete
stále strachovat a zabývat jen sami sebou, vašimi dětmi, vaším manželem, to a ono - pak se to nevypracuje. Tak, jak budete chtít
vyrůst, tato síla vám předá svou sílu. Ve vašem nitru však leží problém - neznáme sami sebe a nechceme poznat sami sebe.
Dnešní Guru púdža by vám měla dát stav gurua. Pokud budete chtít, můžete to vypracovat. Všepronikající božská síla lásky to
naprosto vypracovává. Božské chce více než vy, aby se tento svět změnil, chce změnit celý vesmír. Vy jste nástroji, a jestliže
budete chtít podvádět sami sebe, kdo to může zastavit? Jenom poslouchat hudbu, těšit se společností, patřit do nějakého klubu,
mít pocit, že to je pěkný festival nebo nanejvýš vyhledávat bezpečí vaší rodiny a dětí a tak dále - to není naplňující. To vás nikdy
nenaplní. Naplní vás pouze to, že se stanete světly a budete toto světlo předávat ostatním a pracovat pro ně. Pokud máte tyto
síly, znovu a znovu vám to říkám, máte síly, abyste mohli dělat introspekci, abyste byli sami sobě svědkem, abyste se uměli
odevzdat. Protože mentálně jste o Sahadža józe přesvědčeni, emocionálně jste přesvědčeni, že vám Sahadža jóga dala smysl



pro lásku a soucit. Fyzicky jste přesvědčeni o tom, že vám Sahadža jóga dala dobré zdraví a sebedůvěru ve vaše zdraví. Nyní
byste se měli přesvědčit i duchovně. Jste opravdu duchovní lidé, které vybralo Božské, ve svých minulých životech jste byli
velkými hledači, a proto jste se nyní narodili, abyste získali všechna tato požehnání. Takže je převezměte. Převzetí vaší osobnosti
je důležité. Musíte meditovat, měli byste jít do bezmyšlenkového stavu, mějte vždy svou pozornost neustále bdělou. To je velice
důležité. Když přijde něco, co je potřeba, jak musíme reagovat - to všechno k vám přijde, když jste bdělí, když jste si vědomi
Všepronikající síly v každém okamžiku. Nikdy si nedělám starosti. Nikdy. Každý se mi diví. Nedělám si starosti. Proč? Mé starosti
jsou předány. Lidé říkají, že cestuji. Já necestuji. Sedím tady nebo sedím tam, tak jaké cestování? Takže nepřemýšlíte v těchto
kolejích. Bezmyšlenkové vědomí je první krásný stav, kterého musíte dosáhnout. To vám dá mír a stav svědka, abyste se těšili
dramatem života, abyste se těšili rozmanitostí lidí, zatímco ve svém nitru budete růst. Pro sahadžajogína je velice důležité
nevidět chyby druhých lidí, ale své vlastní, aby je napravil. Dostávám tolik dopisů, které se týkají nějaké paní nebo lídra a tak
podobně. „Matko, lídr mi dělá problémy, tamten lídr mi dělá problémy, to a ono.“ To mě překvapuje. Hned jak zjistím, že je něco
špatně, lídra změním, vždycky rychle - kdo není vhodný, kdo má průšvih, toho vždycky vyřídím. Ale ten způsob, jakým lidé mají
pozornost na svém lídru je možná spojen se žárlivostí. Pokud vám lídr řekne něco kritického, vždycky mu poděkujte. Kdo jiný
vám to má říct? Jsem na vás velice pyšná a mám radost, že takoví žáci nikdy pro žádného gurua neexistovali. Pokud jsem guru,
měla bych říct - hotovo, vyřízeno, jsem v sedmém nebi. Ale když vidím, že si neuvědomujete, čeho jste dosáhli, že to nechcete
vypracovat, pak si vzpomenu na Kristovo podobenství o semenech, která padla na skálu. Všechna vaše láskyplná péče, vaše
láska, vím, že je nemožné to slovy vyjádřit, jaký z toho mám pocit. Ale vy nevíte, proč jste dostali vaši realizaci, proč jste tady, v
čem jste mimořádní, co jste dostali. Vy to nevíte. To je to, co musíte poznat. Neříkám jako Kristus, že si máte vypíchnout oko,
nebo uříznout ruku - nic takového. Vaše tělo by mělo zůstat nedotčené, nic neodstraňujte. Potřebujete toto tělo, ale na subtilní
rovině to, co říkal, že pokud jedna část vašeho těla dělá něco špatného, měli byste se pokusit to vyloučit - subtilně. Stejně tak v
Sahadža józe, pokud je tu žárlivost, pokuste se zjistit, proč žárlíte, proč jste proti lídrovi? Pokud lídr něco někomu řekne, hned mi
píšou. Na co by byl lídrem, kdyby nikomu nemohl nic říct? Myslím, že dnes poprvé jsem vám byla schopná říct něco, s čím jsem
vždy váhala, říkala jsem si: „Nech je být, jsou to ještě malé děti, je to v pořádku.“ Ale nyní už musíte růst, v každém směru. Prostě
tomu nerozumím. Ti, kteří dostali realizaci bez síly zvedat Kundaliní, dělají tolik práce. Zatímco vy, kteří máte tuto sílu zvedat
Kundaliní, léčit lidi a mluvit o Sahadža józe, jste tak rozumní. Přesto - kde je vaše pozornost, to nechápu. Dnešní přednáška vás
nemá v žádném ohledu zranit, protože já vás vůbec nechci zraňovat. Každou situaci přijímám. Ale pokud vy nechcete přijmout
tuto situaci a udělat to, co udělat máte, musím vám to říct. Toto rozhodně pozvedne vaši duchovní výši. O tom není pochyb. Je
velice důležité, abyste sami poznali, co je špatně. Koneckonců, jste hledači pravdy už celé věky a nyní jste přišli a nalezli pravdu.
Takže se snažte s pravdou ztotožnit, to je vše. A se skutečností. Pokud se ztotožníte s pravdou a realitou, vaše Sahasrára se
otevře. Bez problémů. Pravda je ve vaší Sahasráře. Jak vejde dovnitř pravda, budete překvapeni, že pravda je láska a láska je
pravda. Čistá láska. Dává to tolik, tolik radosti, všechny niranandy, které chcete vnímat, můžete cítit, pokud pochopíte tuto
jednoduchou rovnici, že absolutní pravda je absolutní láska. Nemám žádná očekávání. Musím vám říct, že jsem nadmíru
spokojená. Co se Mě týče, myslím, že jsem svou práci splnila. Nyní jste však na řadě vy, musíte být zodpovědní. Musíte to
vypracovat. Měla jsem takovou radost, všude, kde jsem byla, lídři říkali: "Matko, nemusíš cestovat, převzali jsme zodpovědnost.
My to vypracujeme." Vy všichni však musíte své lídry podporovat a něco pro to udělat. Někdy jsou lídři opravdu - nemůžu to
pochopit, proč mají všichni na všechno své vlastní nápady. Musíte se do toho dát všichni. Například, když jsme v naší zemi chtěli
odstranit otroctví, všichni se připojili, aby se to uskutečnilo. Zatímco někteří lidé se snaží omezovat lídry, ponižovat je, dělat si z
nich legraci a dělají skupinky. Je toto ten způsob, kterým to vypracujeme? Všichni byste svého lídra měli podporovat. Měli byste
do toho jít naplno a udělat to, co vám říká lídr. Jestli lídr dělá něco špatně, Já mu to řeknu. Já ho napravím, to vám slibuji.
Nesnažte se však hledat chyby. Všichni lídři mě totiž žádají o svolení, než se do něčeho pustí. Takže buďte jednotní se svými
lídry, se vším, co lídr říká, vložte do toho celé své úsilí. Protože ty stížnosti jsou o tom, že vy jim nenasloucháte, opravdu Mne to
překvapuje. Včera jste viděli, jak hrál na sitár. Měli jste se ho zeptat na jeho gurua. Jeho vlastní otec byl jeho guru a bil ho, a taky
jeho děda. Ale s takovým přáním jaké měl, něco se naučit, něčím být, mu to nevadilo. „Bijte mě, dělejte, co chcete, dejte mě do
vězení, ale udělejte ze mě dobrého umělce.“ Stejná je i Sahadža jóga. Je tu totiž něco, co možná nazvete defektem. Sahadža
jóga není vojenská záležitost. Je to jen obyčejná, prostá Matčina láska. Každá matka chce, aby její dítě bylo velkolepé, aby mělo
všechny její síly - to chce bezpochyby. Jak to udělá, jak to vypracuje, je její vlastní problém. Ale jak to převzít a jak to používat, je
váš problém. Vždy se klaním lidem, kteří mají realizaci, protože si myslím, že tolik světců na zemi nikdy nebylo. Ale svatost musí
být úplná. Jinak nebudete schopni pomoci ani své vlastní rodině, natož vaší zemi a ani nemluvím o celém světě. Takže je potřeba
pozvednout vaše probuzení, pozvednout vaši duchovnost a vejít do oblasti naprosté podpory a odevzdání tomuto spontánnímu
hnutí Sahadža jógy. Nechť vám Bůh všem žehná. Stručně řečeno, uctívejte sami sebe. V pořádku.
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Šrí Krišna púdža, 28/08/1994, Cabella, Itálie,

Dnes jsme zde, abychom uctili Šrí Krišnu. Jak víte, Šrí Krišna je inkarnací Višnua. A Višnu je tím, kdo ochraňuje tento vesmír.
Když byl stvořen celý tento svět, bylo nezbytné vytvořit také ochránce, protože tento svět by byl zničen - naprosto, pokud by byl
ponechán bez ochránce. Lidské bytosti by se svou povahou mohly udělat cokoliv s tímto světem. Takže Višnu je ochránce. Je
ochráncem a je jediný, kdo se doopravdy inkarnuje. Samozřejmě, někdy se inkarnoval také Brahmadéva, ale On jediný se vyvíjí. V
průběhu naší evoluce se zrodil v různých podobách. Přišel na tuto Zemi různými způsoby. Ale stejně měl, jak říkáte, dvanáct... až
dvanáctý byl Šrí Ráma, a do desáté (podoby) to byl On. Takže také vytvořil prostředí mnoha velkých proroků okolo sebe tak, aby
mohli udržovat dharmu tohoto vesmíru. Takže základem uchování byla dharma, která je, jak víte, tím nejdůležitějším základem
duchovního života. V této dharmě, cokoliv se mělo ustanovit, bylo ustanovení rovnováhy. Lidé měli ve zvyku jít ve všem do
extrémů. Takže uvnitř nás vytvořil rovnováhu.

Prvním základem dharmy bylo vytvořit rovnováhu. Když člověk nemá rovnováhu, tak nemůže dosáhnout vzestupu. Je to takhle
jednoduché. Když vaše letadlo není v rovnováze, nemůže stoupat. Když není rovnováha, řekněme na lodi, nepohne se. Stejným
způsobem musely lidské bytosti nejdřív dosáhnout rovnováhy. Ale rodí se s různými schopnostmi, s různou způsobilostí. Jako se
říká: "Ya Devi sarva bhuteshu Jhati rupena samstita", což znamená, že vlohy jsou různé. Lidé se rodí s různými vlohami, s
různými tvářemi, s různou barvou, protože se musela vytvořit rozmanitost. Kdyby všichni vypadali stejně, vypadali by jako nějací
roboti nebo něco takového. Takže každý byl vytvořen jinak - podle země, podle rodičů. Všechno to bylo zajištěno díky principu Šrí
Višnua, že vytvořil tento svět v rozmanitosti. Poskytl různorodost a Šrí Krišna je jejím Pánem. V době, kdy přišel Šrí Krišna, byli
lidé extrémně vážní a začali být velice ritualističtí. Bylo to proto, že přišel Ráma a mluvil o maryádách a tyto maryády vytvořily
neobyčejně strohý druh lidí. V této strohosti lidé ztratili smysl pro radost, smysl pro krásu, smysl pro rozmanitost. Takže
inkarnace Šrí Krišny přišla jako - nazýváme ji „Saturna“, úplná, protože má 16 okvětních plátků. Jako má měsíc 16 fází, On měl
také 16 okvětních lístků, takže je „sampurna“ a je tím, čemu říkáme „púrnima“, tj. úplněk. S touto úplností Jeho inkarnace,
inkarnace Višnua, od Višnua po mnoho dalších inkarnací přišel jako úplná inkarnace. Šrí Višnu se projevil ve své úplnosti. Takže
cokoliv chybělo Rámově inkarnaci, bylo v Něm.

Jak víte, v pravém srdci máte dvanáct okvětních lístků. S nimi ukázal tolik věcí, jež lidem naprosto chybí, protože - naneštěstí
byla napsána Gíta. Když byla Gíta napsána, lidé začali tuto knihu následovat slovo od slova, aniž by ji pochopili. A v Gítě nebylo
Jeho poselství nikdy o míru. Neřekl, že byste měli být míru- milovní. Je to něco jako džihád, protože řekl Ardžunovi: "Musíš
bojovat. V této době musíš bojovat za dharmu a pravdu. Musíš bojovat." Pak řekl: "Nemohu zabít své strýce, svého dědečka,
nemohu zabít své příbuzné." Řekl: "Koho zabíjíš? Všichni jsou již mrtví." Protože nemají žádnou dharmu. Pokud nemáte žádnou
dharmu, jste již mrtví. Takže co tu je k zabití nebo nezabití. A to vidíme v dnešní době, zejména v Americe, která je zemí Višuddhi.
Nemají žádnou dharmu, takže jsou již mrtví, zdrogovaní nebo jakkoliv tomu můžete říkat. Obávající se všech druhů nemocí. Jsou
již mrtví, tak koho zabijete? A toto poselství dal Ardžunovi na Kurukšétře. Pak ale řekl: "Požádal jsi mě, abych zabil tyto lidi,
protože mám v sobě dharmu. Zabiji je, dobře, ale co je za tím?" Co je nad tím vším?

Popsal tedy Sahadža jógu. Nad tím byla Sahadža jóga. Nejprve popsal ve druhé kapitole, kdo je stitha pragja. Je to člověk, který
je vyrovnaný. Pak řekl, že takový člověk se nikdy nezlobí. Nikdy se nerozzlobí. Uvnitř je naprosto v klidu. Takže to, co popsal
později, je skutečně moderní doba nebo můžeme říct naše Sahadža jóga a jakým by se měl člověk stát. Nenapsal ani neřekl, jak
se tím stát, ale ten popis je přesně, jako řekl Kristus, že jestliže vás někdo uhodí na tvář, nastavte mu druhou. Všechno to je ve
skutečnosti popis sahadžajogínů, budoucnosti. Ne těch dob, kdy Kuruovci bojovali s Pánduovci. To nebylo v té době. Během
tohoto boje mu řekl, že když se stanete stitha pragja, pak můžete překročit všechny tyto problémy, všechno své chápání, jež
máte, a budete absolutně v míru sami se sebou. Takže na jedné straně řekl, že musíte bojovat. Tedy, v moderní době nemusíme
bojovat s Kuruovci, žádní Kuruovci tu nejsou. Pět Pánduovců musí bojovat s Kuruovci. Nuže, co je těchto pět Pandavů? Jsou to
naše smysly nebo můžeme říct, že jsou vesmírem, rozděleným do pěti různých elementů. Jedna strana. Ony musí bojovat, musí
bojovat s Kuruovci, kteří jsou uvnitř nás. Je tam stovka Kuruovců, ne jeden. Když to rozšíříte, tak můžeme říct, že příroda musí
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bojovat s něčím, co je proti přírodě. Někdo například řekne, že hněv je přirozený, rozzlobit se je přirozené, být agresivní je
přirozené. Není. Hněv a všechny tyto věci mohly být přirozené, ale nyní musíme vědět, že máme přirozenou schopnost růst. Je
přirozené jít výš. Je přirozené být stitha pragja. Je přirozené být sahadžajogínem. Toto je také v nás zabudováno.

Například semeno je semeno. Je-li to semeno, tak ho nazýváme semenem. Dobře, přirozeně to musí být semeno, ale pak vyraší a
stává se stromem. Takže je také přirozeně v semenu, že všechna tato budoucnost, všechny tisíce stromů, které vyrostou, jsou
také v tom semeni. A nyní, jak víte, dělají pokusy, že v jednom semeni můžete mít tisíc, minimálně tisíc malinkých výhonků v
jednom semeni a všechny se mohou stát stromem nebo rostlinou. Toto je nová věc, kterou objevili. Takže když řekl, že se musíte
stát stitha pragja, pokoušel se říct, že byste měli dosáhnout rovnováhy. Toto řekl, když byla válka. Když válčili, dobře, musíte to
udělat. Když musíte válčit s lidmi, když je musíte zabít, je to v pořádku. Ale poté, jakmile skončí, pak co musíte udělat, je upevnit
svůj smysl pro duchovno. Naší prací je vybudování smyslu pro duchovno a to musíme dělat. Ne pouze dharma. Mnoho
sahadžajogínů si myslí, že když jsou dharmičtí, že jsou v pořádku. Pracují v dharmě, žijí dharmický život. Jsou takoví. Jsem velmi
překvapená a šťastná, že jsou takoví. Ale to není všechno. Je to ta část, kde vyrovnáváte sami sebe. To, co musíte udělat, je
pokračovat v budování svého duchovního Já a rozšířit to. Toto je také práce Šrí Krišny, protože On je tím, kdo všude komunikuje.
Jak víte, Amerika všude komunikuje – špatným způsobem, ale komunikuje. Mají počítače, mají toto, vytvořili všemožné
komunikační prostředky, protože je v nich přirozeně zabudováno komunikovat. Ale protože nevěří ani ve Šrí Krišnu, ani v dharmu,
tak samotný základ je špatný a s tímto špatným základem začali rozšiřování. S tímto velice špatným základem začali šířit
všemožnou špínu a nemravnost, a nevím, jak to nazvat, která je proti lidským bytostem, která je proti našemu vzestupu, která je
proti Bohu. A všechno toto dělají. Proč? Proč dělají to, co by neměli dělat?

Myslím, že za to může intelekt. Jejich intelekt, který je také, měla bych říct, mozkem, který je sídlem Viráty. Dokážete si to
představit? Je sídlem Viráty. A co dělají se svým intelektem? Říkají, že je to přirozené. Je přirozené být adharmický. Je přirozené
být agresivní. Je přirozené být zaměřený na peníze. Všechno, co dělají, je přirozené, protože podle nich, jejich intelekt je nějak
přesvědčil, jejich logika, že toto je ta správná věc. Nemůžete bez toho žít. Chci říct, taková je teď jejich kultura. Jestliže je tato
kultura všude, nejen v Americe, všude, je tento druh nesmyslné kultury přijímán díky intelektu. Jsou mnohem inteligentnější. Víte,
člověk, který stále myslí na peníze, toto, tamto, se přirozeně stává velmi inteligentním ve smyslu, že se stává mazaným. Stává se
vychytralým. Stává se vychytralým takovým způsobem, jakoby věděl všechno. Začne si myslet, že všechno ví, cokoliv dělá, je
správné, jakýmkoliv způsobem se chová, je správné. Takže tito Pandavové, které má uvnitř sebe, tyto prvky, které má, používá za
účelem, který je destruktivní, naprosto destruktivní, proti Bohu. A neuvědomuje si to, protože jeho inteligence to vždy ospravedlní.
Cokoliv dělá, je ospravedlňováno. A dal také těmto intelektuálům tolik inteligence, že se také pokouší jít proti tomu, co je dharma.
Například se snaží líčit dokonce život Šrí Krišny tak, že říkají, že sám Šrí Krišna měl pět žen a později šestnáct žen. Ve
skutečnosti to byly Jeho síly.

Ale bez porozumění toho, kým Šrí Krišna byl, protože intelekt je tak hrubý nesmysl, že vás nepřivádí ke správnému myšlení,
vždycky ke špatnému, odchylujete se, protože chcete všechno ospravedlňovat a toto ospravedlňování vám umožní žít sám se
sebou. Jinak, normálně, sami se sebou nemůžete žít. Je velice obtížné žít život, který je adharmický, který je agresivní, který je,
můžete říct, vyvolávající válku. Ale žijí. Takže přesný opak všeho, co se očekává od lidských bytostí, přesný opak, se dělá ve
všech těchto západních kulturách. Můžete jasně vidět, jak to ospravedlňují. Mohou ospravedlňovat nemorálnost. Přišel jeden
pan Freud. Nahradil dokonce Krista. Samozřejmě, chci říct, musel, protože Kristus byl dokonce přísnější než Mohammed Sáhib,
když řekl, že kdokoliv, kdo udělá něco jedním okem, měl by si toto oko odstranit a každý, jehož ruka ho kazí, by si ji měl useknout.
Chci říct, že většina Evropanů a Američanů by, myslím, byla bez jedné ruky, podle Krista. Díky Bohu, že Ho do té míry
nenásledovali. A také Mohammed Sáhib si myslel, že Kristus udělal tolik pro muže, proč neudělat také něco pro ženy, tak se
zaměřil na ženy. Oba jsou pro lidské bytosti příliš. Nepochopili to. Kdo si kvůli tomu vypíchne oko? Mají intelekt. Když se dívají na
mnoho žen, je tu ospravedlnění – je to přirozené. Viděli jste nějaké zvíře se takto chovat, když jsou zvířata přirozené bytosti?
Jsme horší než zvířata. A jaký chaos jsme vytvořili s tímto typem chápání pomocí těchto intelektuálů, kteří se nám snaží něco
říct, a my to přijímáme. Takže toto je jeden z problémů, že když je někde intelektuál, tak ovládá druhé.

Například začne nějaká móda. Všichni ji přijmeme. Je to móda. Ale proč ji přijímáte? - Je to móda. Takže intelekt podnikatele z
vás opravdu může udělat úplného hlupáka. Ale ne z lidí, kteří jsou moudří. Řeknou: "Zmiz, máme toho až až." Toto je o morální
části. Ta je nejhůř dodržována na Západě, jsou horší než zvířata, řekla bych. A proto dnes trpí. Trpí tolika chorobami, tolika



problémy, vším možným. Druhou věcí, kterou vždy ospravedlňujeme, je násilí. Nyní neprobíhá na Kurukšétře žádná válka. Ale
násilí vidíte všude. V Americe je to hrozné. Když moje dcera odcházela, sundala si všechny ozdoby a nechala je u mne. Řekla:
"Mami, nemůžu to nosit." Nic děvčeti nedají, jen umělé věci, protože kvůli tomu můžete být zabiti. Neříkám, že je to jen v Americe,
je to všude. Protože Amerika je pro každého vzorem. Začne to v Americe a lidé to jen slepě následují. Tak vstupuje násilí i do
našich filmů, indických filmů, ale nyní proti tomu začínají mít námitky. Možná je to pro nás příliš. Ale to, že můžete kohokoliv
zabít, když v tom takto pokračujete, když je toto měřítko velikosti, pak lidé z Rwandy by měli být postaveni v evolučním procesu
nejvýše. Někoho zabít není dovoleno. "Nezabiješ." Muslimové zabíjejí. Každý vraždí každého. Nedávno v Indii zabili velice
dobrého muže, kvůli ničemu. Tato myšlenka agresivity vás nakonec přivede k zabíjení. Nedokážete vytvořit dokonce ani
mravence. Jak můžete takto zabíjet lidské bytosti? Samozřejmě, toto zabíjení dosahuje nejvyššího stupně, jako když Hitler věřil,
že je pánem světa. Je to stejné, že zapomínáte, kým jste a začínáte si myslet díky svému egu, že jste něco velmi velkého.

I v Sahadža józe v poslední době zjišťuji, že jsou zde někteří lidé, co říkají, že jsou bozi, že jsou božstva a všechno možné. Takže
tato práce ega ve skutečnosti bere energii z vaší inteligence a největším nepřítelem člověka je jeho inteligence, myslím, protože
je tak omezená, tak podmíněná a tak arogantní a tak slepá. Moudrost je něco jiného. Moudrost nezískáte na vysokých školách,
na žádných školách. Kde získáte moudrost? Získáte ji díky Duchu, který vám dává úplnou představu o tom, co je správné a co
nesprávné. Intelekt vždy příjme cokoliv, co je nesprávné. Je třeba pochopit, že intelekt není moudrost. Jsou to dvě věci -
moudrost a intelekt. Krišna byl známý jako diplomat. Měl božskou diplomacii. Co to znamená? Byl velmi inteligentní, bez
pochyby. Bez toho se neobejdete. Setkala jsem se s lidmi, kteří mají vysoké postavení a dokonce nemají moc inteligence, ale
nyní jsem viděla, že tato inteligence je nebezpečná. Šrí Krišna tedy používal intelekt. Je všemocný. Nic Ho nemůže ovládat. Ani
Jeho intelekt Ho nemůže ovládat. Používal intelekt. Měli byste vidět ten rozdíl. Měli byste být schopní používat intelekt, a ne být
intelektem ovládáni. Tím, že používal intelekt, vyřešil mnoho problémů. Celá Jeho diplomacie spočívala v používání intelektu a v
jeho používání pro záměr Božského. Božské v Něm Mu neustále pomáhalo používat intelekt. Rozdíl je tedy v tom, že my jsme
otroky svého intelektu, a On je pánem Svého intelektu, nejen intelektu, všeho. Je pánem svých předsudků, je pánem svých emocí,
je pánem svého těla, je pánem všeho. A když svůj intelekt ovládnete, uvidíte ho velmi jasně: "Á, toto naznačuje." Toto ne. Intelekt
vám může dát velmi takzvaně pozitivní myšlenky, že jste pánem celého světa. To se považuje za pozitivní. Nebo vám ten samý
intelekt může dát myšlenky, že ničím nejste. Tento intelekt vás ovládá. Neměli byste být vedeni intelektem, ale moudrostí,
protože jste sahadžajogíni. Máte velmi dobrý nástroj, jak to cítit, pomocí vibrací můžete rozlišit, co je dobré a co je špatné. A
někdy můžete vidět, protože jsme lidské bytosti, že na nás také má intelekt vliv. Ale se Sahadža jógou můžete posoudit, co vám
tento intelekt říká. Protože odkud pochází intelekt, který máte? To je hlavní věcí. Měli bychom jít k podstatě toho, jak k nám tento
intelekt přišel. Tento intelekt k nám přišel, protože se náš mozek stal velmi brzy aktivní. Viděla jsem některé neobyčejně
inteligentní děti, ale nemají žádnou moudrost.

Pokud se příliš rozvine pouze váš mozek, může to být tím, že matka je velmi inteligentní žena a otec je velmi inteligentní,
dědičnost bude velká, tak to získají. Nebo to může být okolnostmi, např. když se narodíte v určité zemi, najednou se stanete
velmi inteligentními. Viděla jsem, že Američané neustále čtou. Neustále je vidíte číst. Dokonce Angličané čtou. Ale jaký je
výsledek všeho toho čtení, nevím. Přečtou každou knihu. Když se jich zeptáte, co je počítač, znají to všechno. Já dokonce ani
nevím, jak vypnout televizor. Když se jich zeptáte na televizor, budou vědět. Cokoliv, co chcete, budou vědět o mechanických
věcech. Cokoliv o politice budou vědět, řeknou vám, čí kdo byl otec. "Ne, ne, ne, je to tak a tak." Všechno toto je avidja, není to
vědění. Je to ne-vědění. Myslí si, že jsou velmi inteligentní, protože vědí všechno o všem. S tímto intelektem, jak přijde toto
vědomí, si začínají vytvářet velmi intelektuální představy. Zejména v Americe jsem viděla, že pro děti mají nejrůznější nesmysly,
jen aby pro sebe získali peníze. Například, je bubák či co, který má narozeniny. Dokážete si to představit? Má narozeniny a někdy
lidé dokonce kvůli tomu pořádají velké večírky. Pak začali s narozeninami psů. Tak mají psí narozeniny. Mají nápady od
kohokoliv. Potom jsou organizace, kde řeknou: "Dobrá, když budete umírat, řekněte nám, jaký oblek na sobě chcete mít, jakou
kravatu, boty, oblečení, potom do jaké rakve chcete být položeni - umělohmotné, nebo dřevěné, nebo jiné." Chci říct… Musí to být
tedy předepsáno do takové míry, že někteří lidé řeknou: "Dejte nás do ledu, tak, abychom zde dále existovali."

Myslím, že nejhorší věcí je, zejména v Evropě, že šikovně propagovali ježdění na dovolenou. Řekněme, že v Itálii někdo nejede na
dovolenou, řekne: "V mém životě nastala krize." "Jak to?" "Nemohl jsem jet na dovolenou." Řekli, že tam musíte jet, opálit si
obličeje, bydlet tam v hotelech, tak se objevilo tolik hotelů. Každý musí jet ven. Zejména jsem byla překvapená, celé Miláno je na
měsíc zavřené. Nikoho tam nenajdete. Myslím, že kdyby všichni šli žít do džunglí, bylo by to lepší. Naučí se mnohem víc, než



marnit čas na pobřeží. Ničí všechna pobřeží. Nemají žádnou úctu k moři, které je jejich Otcem. Nemají žádnou úctu k sobě
navzájem. Ženy se snaží zhubnout a vypadat velmi pěkně, aby tam mohly být nahé. Celý ten průmysl je tak špatný. Chci říct,
kdyby mi někdo řekl, jestli nechci jet na pobřeží, nejela bych. Nechtěla bych jít na místo, kde bych viděla tolik hloupých žen, které
se snaží opálit na sluníčku. Jak byste mohli přijmout tak hloupý nápad, pokud jste inteligentní? V současné době stále existuje
mnoho představ, pocházejících především z Ameriky, musím říct, které následujete. Jak jsem řekla, Amerika je vzorem všem
lidem z celé Evropy a Anglie. Pak se stane jiná věc. Vidíte atmosféru, ve které žijeme. Zejména v Anglii jsem si toho všimla.
Nemusí být ničím. Do našeho domu přišel popelář a měli jsme tehdy u nás prezidenta Nejvyššího haagského soudu, představte
si, nejvyšší světový soud. Řekla jsem mu: "Musíte uklidit všechny tyto věci." "Je toho moc!" Jako obvykle, chápete, jsou velmi,
nevím, co říct, ale hloupě pyšní sami na sebe. "Nerozumíte." Řekla jsem: "Kolik chcete?" Dala jsem mu deset liber. Tenkrát bylo
deset liber hodně. Řekl: "Nerozumíte zákonům, jste všichni Indové, negři." Pak tento pán, který byl v našem domě, vyšel a zeptal
se ho: "Proč zde křičíte?" "Ty, negře, nerozumíš žádným zákonům." Je předsedou světového nejvyššího soudu a tento hloupý
Angličan takto mluví. Angličané jsou skutečně, svým způsobem, jsou skutečně hloupí lidé, protože jim rozum nikdy neřekne, že
nejsou ničím. Na co jste pyšní? Jsou to tak hloupí lidé. Nevím, možná zmrzli zimou nebo čím, ale myslí si, že jsou velmi
inteligentní. Jejich vzdělanost byla v pořádku, ale byla jsem překvapena, že na začátku vzdělanosti, kterou měli, říkali, že černí
lidé jsou jako divoká zvěř. Je o tom tolik knih a oni přijali, že černí lidé jsou jako zvířata, zatímco tito lidé žili, jako nevím co, v
době, když černí byli mnohem vyspělejší. Tento druh myšlení, který mají, zde vidím také.

Vidím to, co mají Angličané, jejich domýšlivost nezná mezí. Nechápou ale, že nic neví. Nemají žádnou moudrost. Žili v Indii 300
let. Nikdy se nic z Indie nenaučili. Dokážete si představit, jak jsou na tom s moudrostí? Jejich učenost, někteří z nich, ale stále
dvojznační. Například Bernard Shaw, myslím, byl velmi dvojznačný. Považuji ho za velmi velkého spisovatele, ale dvojznačného.
A pak přichází Francouzi, Bůh nás chraň. Jak popírají Šrí Krišnu, můžete vidět velmi jasně na Francouzích. Francouzi se chtěli
stát nejvyššími v diplomacii. Naprosto postrádají diplomacii. Zbyteční lidé. Udělali v Indii telefony tak, že nefungují. Začali s
kultem pití. Dokážete si představit, že by Šrí Krišna všechno to pil? Mají slovník na pití, na všechno. Psali o tom jednu knihu za
druhou. Chci říct, představte si, jak by mohli jacíkoliv rozvinutí lidé přijmout tento druh nesmyslné kultury, kde musíte vědět, co
pít, co koupit, co nalít do jakého druhu sklenic? Myslím, že všichni jsou to sklenice, nic než sklenice. Jak mohli připustit, že
taková věc, která je tak hloupá, je přijímána společností? Prostituce je další věcí přijímanou společností. Co se týká morálky,
skutečně zcela popřeli princip Šrí Krišny. Způsob, kterým ničí své lidi a vrcholem všeho je rasismus. Dokážete pochopit, že kvůli
pleti rozdělujete lidi? Naopak, řekla bych, černí, zejména v Indii, jsou mnohem rozvinutější než všichni s bílou pletí dohromady,
protože mají moudrost. Jsou moudřejší. Ale tito běloši, chci říct, jak získali Ameriku? Tolik dominovali. Dobili ji, usadili se tam.
Včera jste viděli, jak lidé ze Sierra Nevady věřili v moudrost a jak žili. Vzali jim všechnu půdu. Všichni jsou nyní pěkně vlastníky
Ameriky. Jak to? Jste neoprávněnými usedlíky. Přišli jste z jiné země, zabili tisíce a tisíce lidí, aniž byste se pro to cítili vinni. To
znamená, že nejsou ani lidmi. A pěkně se usídlili jako Američané. Nevím, jak toto slovo „Amerika“ vzniklo, ale pokud znamená
„amar“, tak tím nejsou. Znamená to „a merikas“, to nejsou. Tak nebo tak, nevím, jak toto slovo vzniklo a dávají mu nějaký význam,
ale jejich intelekt se o mnoho zvětšil. Proč? Opět kvůli orientaci na peníze. Nerozumím ekonomii a způsob, kterým vytvořili tuto
ekonomii, na základě výmyslů z něčích hlav, přivedl všechny země do recese, dal vzniknout všem druhům podvodů a také mafii.
To je výsledek této tak zvané ekonomie, kterou mají.

Sahadž ekonomie je velmi odlišná. Nejsme svázáni všemi těmito nesmyslnými myšlenkami, které převládají v podobě ekonomie.
Není to nic jiného, než vykořisťování. Marketing. Jak zapůsobit na lidi, jak prodat věci, jak udělat to a tamto. Všechno toto není
nic jiného, řekla bych, než finanční agresivita. A co Šrí Krišna? Byl králem a žil jako král. Ale také žil ve velmi skromném obydlí v
Gokulu. Nebyl připoutaný. První věcí tedy je, že jsou připoutaní k penězům takovým způsobem, že jakékoliv ospravedlnění k
získání peněz je v pořádku. Jednou jsme šli v Indii do restaurace. Měli jsme nějaké americké přátele a jako obvykle, chci říct, že
nemůžete jíst jako Američani. Indové jim nemůžou konkurovat. Dokážou sníst velmi mnoho. Takže jedli a jedli, ale nemohli jsme
jim stačit, upřímně řečeno, nedovedeme to. Po nějaké době řekli: "Dojedli jste?" Řekla jsem: "Ano." "Dobře…" Zavolali číšníka,
"Zabalte to." Řekla jsem: "Cože? Proč to chcete zabalit?" "Zaplatili jsme to." "Tak jste to zaplatili, ale chci říct… V Indii nebude
nikdo jíst jídlo, které jedl někdo jiný." "Ne, zabalte to." A vůbec se za to nestyděli, jak nestydaté. Řekla jsem: "V Indii toto
neděláme." "Proč ne?" Řekla jsem: "Je to nevychovanost." "Vždyť jsme to zaplatili. Jakmile zaplatíte, není to nevychovanost."
Řekla jsem: "Nechceme to zabalit." "My si to dáme v noci. Dáme si to večer." Byla jsem překvapená, že tak lakomí lidé říkají, že
jsou velmi bohatí a myslí si o sobě kdovíco. Nesmírně lakomí. Američané jsou povrchně milí, musím říct. Má zkušenost je, že
nejsou jako Angličané, kteří se na každého dívají z patra. Ne, s nimi nemáte tento pocit. Ale jsou velmi povrchní. Dáte jim deset



dárků, nedají vám ani jeden. Vůbec jim to nedojde, necítí se kvůli tomu zahanbeně. Proč? Protože jde o to, že "jsme to zaplatili".
Ať jdete kamkoliv, do jakékoliv restaurace nebo někam, budete ohromeni. V Americe vám zabalí, pokud po vás něco zbude.
Skutečně. Tak daleko zachází ve své lakotě, aniž by cítili kvůli tomu jakýkoliv stud.

A lakota nepatří do Sahadža jógy. Nemůžete být lakomí. Musíte být štědří. Musíte dávat. Musíte se vcítit do druhých. To je jediný
způsob, jak můžeme vyjádřit sami sebe. Celá tato štědrost není k tomu, aby z vás vytvořila jakéhosi velkého hrdinu. Ale nejhorší a
nejhorší a nejhorší je Hollywood. Filmový průmysl. Jménem průmyslu, můžete dělat cokoliv. Hollywood nyní vytváří tak příšerné
filmy, ale nejhorší je, že dostávají za tyto nejhorší filmy ceny. Dávali jeden film, který jsem neviděla, nemůžu ho vidět. Řekli mi, že
je o člověku, který je kanibal a jí maso lidských bytostí, je to tam vidět. Ale líbí se jim. Je velmi, velmi slavný. Kromě toho, že je
slavný, získal i ceny za nejlepší film, nejlepšího herce, nejlepší… Musíte přivést toho režiséra a nechat ho jíst lidské maso. To je
jediný způsob, myslím, jak tuto hroznou věc… Vyrábí další filmy. Viděla jsem chvíli jiný, kde ukazují visící mrtvá těla. Příšerné!
Proč se tito lidé rádi dívají na tak hrozné věci? Jakou mají povahu? Kam se dostali? Proč se jim líbí věci, které žádná lidská
bytost, která je lidskou bytostí, nebude mít ráda? A pak to jde dál. Oslavování halloweenu - viděla jsem film, řekla jsem: "Můj
Bože." Je to peklo, ve kterém si mysleli, že je jako hněv Šrí Krišny. Myslím, že to bylo vědomí Krišny, které zde působilo. Tisíc a
jedna věc vás může šokovat v Americe a také v Anglii a v Evropě. Myslela jsem si, že Rakousko je na tom o něco lépe, ale v
Rakousku, když jdete v noci po programu po ulici, potkáte cestou mnoho příšerných žen. Chci říct, to není nikde… Víte, jsme tam
k tomu nuceni. A nedokážou s tím nic udělat, jako by to byla otázka práva, jak říkáte lidského práva, vidět takové ženy a lidské
právo pro takové ženy být na ulici. Dějí se všemožné příšerné věci, takže sahadžajogíni se musí mnohem více vyzbrojit kvalitami
Šrí Krišny. První kvalitou je komunikace. První kvalitou je, jak komunikujete s ostatními. Začněte s tím doma s dětmi, s
manželkou, manželem, jak komunikujete? Jste jemní? Jste laskaví? Jste dominantní, agresivní?

Pokuste se to zjistit. Agresivita může překročit všechny meze, ať už u žen nebo mužů. Je mi líto, že musím říct, že zde jsou to
více ženy. Ze své zkušenosti jsem viděla, že ženy jsou velmi dominantní. V Indii jsou muži extrémně dominantní, ale zde zjišťuji,
že jsou to ženy. Základem je, že jako lidské bytosti byste měli být dobře vychovaní. Nevidím dobré vychování, kromě toho, že nosí
dobré šaty, možná… možná nosí mimořádný druh šatů apod. Celé slušné chování se týká oblečení, ale když jsou lidé pohromadě,
nemluví o ničem jiném, než o skandálech. Nesnesitelně probírají příšerné skandály. Je třeba porozumět tomu, že Šrí Krišna nikdy
nemluvil o skandálech. Jak to, že země Šrí Krišny a všechny další evropské země se zabývají všemi skandály světa? Nechápu, co
lidi zajímá na skandálech. A vrcholem všeho jsou média, která jsou naprosto proti Šrí Krišnovi, protože musí vydělávat peníze. Je
výnosné, že lidé rádi slyší všechny tyto nesmysly, takže dávají skandály do novin. Přinejmenším tak před třiceti lety byste nikdy
nic takového neslyšeli a všechny takové knihy byly naprosto zakázané. A nyní, najednou, se to všechno rozšířilo do takové míry,
že jakýkoliv časopis si vezmete, nechápete, co to propagují. Hlásají kult zničení, naprosto. A lidé to přijímají, líbí se jim to a řídí se
tím. Používají ženy ke svému vlastnímu cíli a ženy to hloupě přijímají. Samozřejmě, že jsou dominantní, na jedné straně se cítí
velmi šťastné, že jsou dominantní. Nějaká žena se v jednom časopise chlubila, že měla v životě čtyři sta mužů. Dokážete si to
představit? Dokonce ani v pekle není pro takovou ženu místo. Kam takovou ženu dáte? Nevím, to je další problém. Takže toto
směřování je naprosto proti principu dharmy a komunikace. Musíte komunikovat slušně, velmi jemným a krásným způsobem
musíte mluvit s jiným člověkem, s jiným sahadžajogínem, s kýmkoliv, měli byste mluvit velmi laskavým způsobem. Nemyslím tím
francouzský styl, ohýbat se a všemožné umělé věci. To ne. Říkám, že jestliže s někým mluvíte přirozeně, měli byste mluvit
slušnou řečí, se slušným vystupováním, pokorou a nemusíte neustále brebentit a příliš mluvit. To není třeba. Ale naopak, to byl
styl Šrí Krišny. Krátce, Jeho silou byla madhurija, tj. sladkost, jako med. Když uctíváte Šrí Krišnu, musíte vědět, že musíte mluvit
způsobem, který potěší druhého člověka. Když tedy mluvíte s druhými, můžete mluvit velmi laskavě, velmi pěkně a způsobem,
který potěší tohoto člověka, nedráždit, neříkat věci, které jsou kruté. Někteří lidé mají ale zvyk říkat neustále něco, co je velmi
provokující, což není vůbec dobré. Někteří lidé zase jsou, pokud jde o jejich obchod, velmi laskaví, ale když jde o něco jiného, jsou
velmi hrubí.

V Indii máme komunitu džinistů. Viděla jsem mnoho džinistů. Když obchodují, jsou to ti nejmilejší lidé, co znáte, ale když jde o
něco jiného, např. darovat nějaké peníze nebo něco, jsou nesmírně tvrdí. Darují peníze jen na hloupé věci, ale ne na něco
rozumného. Budou pracovat na něčem neobyčejně hloupém, ale nikdy ne na něčem rozumném. Máme další komunitu, která se
nazývá sindhové. Myslím, že jsou pod vlivem Západu. Jsou stejní jako západní lidé. Pokud projevíte zájem s nimi obchodovat,
náhle se změní. Náhle se změní, nedokážete pochopit, co se s tím člověkem stalo. Nebo pokud zjistí, že jste v životě něčeho
dosáhli, změní se. Šrí Krišna byl pravým opakem. Během života byl vždy hostem Vidhury, který byl synem Dhasi, služky. Vidhura



byl synem služky, ale byl realizovanou duší. Chodil tedy do jeho domu, pobýval v jeho domě, Vidhurovo obydlí bylo velmi
skromné, a jedl tam velmi prosté jídlo. Nechodil ale do Durjódhanova paláce. Naopak. Chci říct, že když si někdo myslí, že máte
palác, bude k vám neobyčejně laskavý, milý. Když se ale řekne, že žije v chatrči, potom nic neznamená. Je to takové zaměření na
peníze, nenápadným způsobem. Šrí Krišna se nikdy, nikdy nestaral o peníze a nikdy se kvůli nim netrápil. Můžete to vidět na Jeho
případě, kdy ukázal naprostou odpoutanost od svého trůnu, království, nebo peněz s tím spojených. Když jste připoutaní, peníze
vás budou svírat bodavou bolestí. Přirozeně, když budete držet hada, tak se budete také svírat bolestí, že ano? Předpokládejme
ale, že jste odpoutaní. Pak ty samé peníze můžete používat. Jakmile se stanete otroky těchto peněz, tyto peníze vás ovládají.
Velmi dobře víte, že mít peníze je v dnešní době také nebezpečné. Celá reakce nabývá na síle a pak všechny elementy reagují
proti vám. Viděli jste moudrost lidí ze Sierra Nevady a co řekli, je pravda, že když se snažíme získat více peněz, stále víc a víc, a
dostane se nám to do hlavy, tak k nám přijdou lupiči. Myslím, že nejhorší jsou ti, kterým se říká podnikatelé. Například řeknou:
"Pokud máte značkové hodinky..." pak všichni shání značkové hodinky. Jednou jsem jela do Itálie, ne, do Istanbulu a zjistila jsem,
že se tam vyrábějí trička a prodávají se ve Francii, jako by byla francouzská. Nejsou. Od A až do Z jsou vyrobena tam, v Istanbulu,
a název na nich je Lacoste a podobně. A lidé zaplatí jakoukoliv částku, ale ne v Turecku. Jakýkoliv je přebytek, můžeme to koupit
za sedm liber. Hloupost je, že vás dokážou oklamat. Pierre Cardin, pak je zde další, nevím, Armani - to je jen v Itálii, ale v Americe
je jich mnoho. Dokonce k vám někdo přijde, do vašeho domu.

Anglie je mnohem horší. Chovají se tak nevychovaně, přijdou k vám domů na večeři a obrátí talíř, aby viděli, kde je vyrobený.
Skutečně. Otevřeně. A budou rozebírat, odkud jsou příbory. Ačkoliv si tedy myslí, že jsou velmi bohatí, jsou hloupě využívaní tímto
druhem nesmyslu, že máte tyto hodinky, tuto věc. V Anglii je nyní značka, která se jmenuje Saville Row, takže jí dají navrch,
navrch kabátu - Saville Row. Dokážete si to představit? Značka. Kvůli všemu se dělá velký křik. Na jedné straně jsou tedy velmi
inteligentní, aby pochopili, že toto je obchod, toto je móda, všechno toto. Na druhé straně neví, že jsou hlupáci, kteří jsou neustále
klamáni tím, že se jim říká, že toto je mimořádná věc, tamto je mimořádná věc a že má jméno a že má, čemu říkáte, za sebou
velkou organizaci. Sahadžajogíni by měli pochopit, že toto je všechno podvádění a hloupost a lidé to nosí, všichni budou takto
oblečení, jen aby se chlubili. Co to je? Proč by to na někoho mělo udělat dojem? Přemýšlejte o tom. Rozumně přemýšlejte, proč
by to na vás mělo udělat dojem, tyto ohlupující věci, které se dějí? Nic zvláštního. Jsou úplně stejné. Řekli mi v Istanbulu, že
vyrábí obyčejné věci a pak dají navrch tuto značku a obyčejné jsou, řekněme, za šest dolarů, ale s touto značkou jsou za sedm
dolarů. Není na nich nic zvláštního, ale tento zvláštní podvod, myslím, pochází zejména z Anglie a Ameriky, možná také z Francie,
ale Francouzi jsou podivní lidé. Nyní mají něco. Ukázala jsem jim dnes - tak hloupě vyrobená věc, která stála pět set liber, ale lidé
to přijímají, protože nemají žádnou moudrost. Pochopte rozdíl mezi inteligencí a moudrostí. Za prvé, proč se chlubit, a chlubit
něčím, co nemá žádný význam? Stálo jen jeden dolar, že na to v Turecku našili značku a lidé to hloupě ukazují. Znamená to, že
máme inteligenci, která ale nemá žádnou božskou sílu? Kdokoliv vás může oklamat, abyste dělali, co chce. Začala móda
minisukní. Všude tedy měli minisukně. Nemohli jste dostat žádnou jen o trochu delší. Není v módě. Není "in" - znamená v
blázinci? Podívejte se na styl Šrí Krišny - tak moudrý, všechno sleduje, jak si hraje a jak vítězí. Předpokládejme, že by byl
připoutaný. Nemohl by zvítězit.

Abyste se z toho tedy dostali, nejprve ze všeho se odpoutejte od této kultury, která je proti Šrí Krišnovi. To je velmi důležité. Toto
je móda. Tamto je móda. A všechny tyto módy jsou nesmírně, nesmírně zničující. Nedávat si olej na vlasy a skončit holohlavý.
Fajn. Potom jsou specialisté, chápete, znovu designéři, kteří vyrábí paruky, značkové paruky. Takže nosíte na hlavě paruku se
značkou designéra. Chci ukázat, jak hloupými se lidé mohou stát se svým intelektem. Dnes nechci popisovat kvality Šrí Krišny,
protože je znáte, ale to, jak se vy lidé odchylujete, na Západě, od stylu Šrí Krišny. Jeho metod. Cokoliv dělal, dělal proto, aby zničil
zlo, zničil negativity a přinesl radost, která je ras, s kterou začal. "Ras" - Ra je energie. Ras je energie, kterou máte a tak hrajete
ras, s touto energií a radostí. Přinesl Holí. Nyní může být samozřejmě "Holí" cokoliv, ale On přinesl velmi rozumné Holí, aby
vyjádřil vaši radost veselým, hravým způsobem, protože to chybělo v životě Šrí Rámy. Řekl tedy, dovolte sami sobě se radovat,
ale to bylo jen pro sahadžajogíny. Ne pro ostatní. Ostatní, víte, že chodí do hospod a co se děje. Máme zde potvrzení, že jsme
velmi klidní, dobří lidé, takoví a takoví. To, co Šrí Krišna řekl a dělal, je, že se musíme radovat ze všeho, ale dharmickým
způsobem. Neměli bychom být adharmičtí. Dharma by vám měla dávat radost. Jinak, pokud jste dharmičtí, víte, co se děje, že se
stáváte naprosto strohým člověkem bez radosti a někdy cynickým, protože si myslíte, že ostatní jsou adharmičtí atd. Ale chování
Šrí Krišny bylo takové, že byste měli být veselí, měli byste být radostní a tato radost bude komunikovat s ostatními. Bez této
radostné povahy nemůžete být zprostředkovatelem. Ale jak víte, když jsem jela do Francie, řekli mi: "Matko, vypadáš tak
radostně, měla bys říct, že jsi velmi nešťastná." Řekla jsem: "Ale já nejsem." "Pokud to neřekneš, nebudou Ti věřit." Řekla jsem:



"Proč?" "Protože jsou všichni ztrápení a myslí si, že jsou velmi nešťastní." Začala jsem tedy svou přednášku s "Les Miserables" a
řekla jsem jim, že u každé čtvrté pouliční lampy najdete prostitutku a u každé desáté hospodu. A vidím, že tolik lidí sedí na
chodníku, tak jsem se jich zeptala: "Proč zde sedíte?" - Čekají, až bude celý svět zničen. - Řekla jsem: "Skutečně?" Po pití přichází
takovéto myšlenky, ať je celý svět zničen, protože možná nemají další peníze, aby šli do hospody. Nevím, proč. Pomyslete na
jejich úroveň, jen pomyslete na jejich úroveň. Kde jsou ve srovnání s vámi všemi?

Tedy On je ten, který coby Viráta dává světlo do vašeho mozku. V tomto světle vidíte, co je hloupé, co je nemoudré. To je
požehnání Šrí Krišny. A On vám dává niránandu, protože pokud nemáte světlo, nemůžete se těšit radostí své mysli, nebo radostí
svého mozku. Nemůžete. A je to skrze Jeho světlo, že vidíme sami sebe jako něco, co je plné radosti a nevíme, co s tím dělat a
jak to udělat, jak vyjádřit svou radost, jak vyjádřit své pocity. Protože je to příliš. To je další móda říkat: "To je příliš." Cokoliv jim
řeknete: "Matko, to je příliš." Protože je jejich mozek plný nesmyslů, tak cokoliv jim řeknete, nic se nedostane do jejich hlavy. "Je
to příliš." Takže moudrý člověk, jako je Šrí Krišna nejmoudřejší z moudrých, zdroj moudrosti, musí být stitha pragja. To znamená,
že musí být v rovnováze, musí být v dharmě a především musí být v radosti. Nejen, že se radujete, ale znáte pravdu. Znáte
absolutní pravdu. A tato absolutní pravda je tím, co vám dává porozumění tomu, co je správné, co je chybné a vy rozvíjíte svou
moudrost, ne tak moc intelekt. Pak vidíte, že se váš intelekt někdy špatně chová, našeptává vám špatné nápady, někdy příliš
agresívní nápady. Můžete se stát svědkem, "sakši", a proto Šrí Krišna řekl: "Jsem sakši celého světa, svědek celého světa."
Můžete o Něm neustále mluvit, ale co musíme vidět je, co děláme špatně a jak nás může Šrí Krišna zachránit. Ne tím, že budeme
zpívat Hare Ráma, Hare Krišna. Ale tím, že se budeme stávat, den za dnem, moudřejším člověkem. Moudrost vám dává jasnou
představu o tom, jací musíte být. Jestliže stále ještě něco přetrvává. Západní způsob vypadá takto. Zeptejte se jich: "Jak se
máte?" "Tak nějak." Co to znamená? "Tak nějak." Jestliže to tam pořád je, potom Šrí Krišna není probuzen, ale pokud víte, co to je,
budete se usmívat stejně jako Šrí Krišna. Vím. Vím to. Musíme pochopit, že naše Višudhi musí být v pořádku. Cítím Višudhi,
protože - vím, co to je. Je to Amerika, která by měla být v pořádku, jinak myslím, že moje Višudhi nikdy nebude v pořádku. Ale pro
zlepšení Višuddhi máme v Sahadža józe tolik věcí, které ale dělá velmi málo lidí. Přinejmenším, když vy, sahadžajogíni, budete
mít Višuddhi v pořádku, budu na tom mnohem lépe. Nikdy se ale nesnažíte udržovat Višuddhi v pořádku. Pokračujete v tom.

Pokračujete v tom. Dokonce americký prezident má nejhorší Višuddhi, co jsem kdy viděla, takže si dokážete představit, co
dobrého asi udělá. Jakou bude mít moudrost? Jste novou rasou, požehnanou Božským, a máte v sobě probuzeného Šrí Krišnu. V
Jeho slávě, v Jeho světle byste měli vědět, co se má udělat. Musíte komunikovat. To musíte dělat, ale viděla jsem, že lidé
dokonce ani nemeditují. A i když meditují, nechtějí komunikovat. A někdy, když komunikují, myslí si, že se stali bohy. Je to velmi
obtížné. Lidská bytost je produkt, který se dá jen velice těžce zvládnout. Musíte komunikovat s úplnou pokorou, stejným
způsobem jako Šrí Krišna. Ve své ras šířil energii Rádhy do všech lidí tím, že se drželi za ruce. Takže Jeho dětství, kdy zabil tolik
lidí a udělal toto všechno, je pryč. Dokonce i Jeho dospělost, kdy musel zabít svého vlastního strýce, je také pryč. Stává se tedy
králem. Když je králem, co potom dělá? Komunikuje. Většinu projevů Jeho kvalit vidíme poté, co se stal králem. Před tím byl
zaneprázdněný zabíjením, jednoho po druhém, všech těchto hrozných lidí. Potom shromáždil lidi. Vybudoval Dváraku a snažil se
komunikovat s lidmi. Vaší povinností je upevnit se a komunikovat s ostatními se vší sladkostí, madhurijou Šrí Krišny, krásou Šrí
Krišny, s plným porozuměním toho, jaké hlouposti se dějí. Jakmile to jednou pochopíte, nebudete je dělat, protože se stanete
dostatečně moudrými, abyste tyto nesmysly, které se dějí, nedělali. A je jich tolik, že vám v této přednášce nemůžu o všech říct,
ale pokud se stanete svědkem toho všeho, uvidíte, co se děje.

Musíme lidi zastavit před cestou do pekla. A musíme si skutečně rozvinout velmi, velmi dobrou povahu sahadžajogína. Všichni.
Koná se mnoho svateb, potom se najednou rozhodnou rozvést. Rozvod je v Sahadža józe povolen, ale tento americký nesmyslný
styl zde mít nechci. Ženy dokážou být velmi dominantní. Jeden muž utekl do Ruska. Nemají ponětí o manželství. Neví jak ho
vypracovat. Všechna sladkost manželství je pryč. Pokud je muž dominantní, je-li žena dominantní, něco se stane, tak se
rozvádíte. Čeho tím dosáhnete? Musíme tedy vypracovat všechno uvnitř nás, protože máme předsudky, žijeme v určité
atmosféře. Všechny bych vás požádala, abyste se pokusili porozumět těmto jemnostem Šrí Krišnovy povahy. Pokuste se stát
takovými, neobyčejně klidnými, neobyčejně laskavými, něžnými, nápomocnými. A ve skromnosti, nebyl si vědom peněz. Ničeho.
A také, jak víte, byl tmavý z nějakého důvodu, ale způsob, jakým vedl svůj život, by měl být pro nás příkladem. Jsem si jistá, že
když se nyní vrátíte do svých zemí, uvidíte všechny ty nesmysly. Prosím, poznamenejte si je. Napište, co tito nesmyslní lidé dělají,
a pošlete mi to. Tak to je. Dnes máme tedy púdžu ke Šrí Krišnovi. Nemusím vám říkat, kolik kvalit má, jak jsem již řekla, ale
největší Jeho kvalitou je, že je doktorem doktorů. V Jeho jméně budete vědět, kolik má kvalit a budete jim rozumět. Pokuste se



pochopit, že musíme mít tyto vlastnosti také v sobě. Jakékoliv vlastnosti jsou popisovány nebo řečeny, pokuste se vidět, kolik
jich máme my. Takovým způsobem začne introspekce. Jakmile začnete dělat introspekci a rozumět sami sobě, vaše moudrost
poroste - ne tím, že uvidíte chyby v druhých, v obviňování druhých, ale sebe sama. Tak se to vypracuje. Krišna to dělat nemusel,
protože byl „sampurna“, byl úplný. My to všechno ale dělat musíme, abychom se postarali o to, že se také staneme úplnými.
Velmi vám děkuji. Nechť vám všem Bůh žehná. Nechť vám Bůh žehná. Je zde ještě jeden bod, který jsem chtěla zmínit o
sahadžajogínech, že vám představujeme klasickou indickou hudbu, protože si myslím, že to pomáhá vibracím. Ale povaha
západních lidí je taková, že s čímkoliv začnou, musí jít do extrému, dokud se úplně neztratí. Takže nyní zjišťuji, že si všichni kupují
kazety. Některé kazety…

Někteří si kupují kazety, byla jsem překvapená, velmi neznámých lidí, jak blázni. Jednou jsem cestovala v Americe s paní, která
byla žákyní Muktanandy. Řekla: "Mám velmi hezkou kazetu," a pustila přednášku Muktanandy. Radžnišovi lidé budou pouštět
přednášku Radžniše. Ale zde se všichni dostali na jednu stranu, tuto, tamtu, mají všechny druhy hudby. Zítra vám řekneme, že
musíte porozumět indickému tanci, takže všechna moje videa budou nahrazena indickým tancem od A do Z. Jste sahadžajogíni.
Je to v pořádku, také mám ráda hudbu, ale toto není ten správný způsob. Co je hlavní věcí ve vašem životě? A byla jsem
překvapena, jak jsou lidé ztraceni v hudbě. Chci říct, měla by být nějaká příležitost. Už jsou všichni s hudbou v jiném světě.
Nedělejte to. Ve všem jdete do extrémů. To není správné, dokonce v púdžích, v čemkoliv, jdete do extrémů. Když půjdete do
extrémů, nebudete v centru. Nebudete v místě Šrí Krišny, kde musíte být. Naopak, budete v úplně jiném imaginárním světě. Ze
zvyku si tedy vytváříme takový svět. Někdo má svět hudby. Někdo má svět tance. Někdo jiný má svět, viděla jsem sahadžajogíny,
kteří si myslí, že jsou kdovíco. "Máme zvláštní vztah se Šrí Mátadží." Je to velmi běžné. Nemohu mít ale žádný zvláštní vztah. Je
mi líto, nikdo se Mnou nemá žádný zvláštní vztah. Toto bych vám ráda řekla velmi jasně a neměli byste to tvrdit a pak - někteří
lidé říkají: "Jsme božstva." Chci říct, to je něco hrozného. Budu dvě minuty mluvit v marathi, pokud dovolíte… Chci mluvit k
dívkám z Maháráštry. Vdaly jste se zde a máte bohaté manžele. Ale jakmile jste sem přišly, začaly jste posílat peníze rodičům.
Děje se to v Indii? Můžete posílat peníze rodičům z domu svého tchána a tchýně? Za druhé šperky. Začaly jste se velmi zdobit.
Zeptala jsem se jednoho sahadžajogínského manžela, proč si nekoupí košili. Řekl: "Co mám dělat, moje žena utrácí všechny
peníze za šperky." Tato touha po ozdobách se nesluší pro sahadžajogínku. Toto je velmi vážná záležitost. Nedávno jsem se
dozvěděla, že všechny indické ženy se začaly po svatbě zdobit. Tak manželovi nezbyly žádné peníze. Muži, kteří dříve
podporovali Sahadža jógu, tak nemohou dělat po svatbě. Nezbývají jim žádné peníze. Co se s vámi stalo? Přišly jste sem ze
země svatých. Šívadží Maharádž si velmi vážil světce Tukaramy a přinesl jeho ženě nějaké šperky. Jeho žena musela být jako vy,
neboť ozdoby okamžitě přijala. K čemu taková záliba v ozdobách?

Dokonce, i když jsem Bohyně, nemám zálibu v ozdobách, tak proč byste v nich měly mít takovou zálibu vy? Přijímám je, protože
mi je nutí. Takže jí je dal a ona ty ozdoby přijala. Světec Tukaram přišel a řekl: "K čemu potřebují svatí, jako my, šperky?" Všechny
je tedy vrátil. Vězte, že jste sem přišly ze země svatých a tento váš postoj je známkou ubohosti. Posíláte peníze rodičům a
nemohu vám vysvětlit, jak daleko to zašlo. Nepřišly jste sem, abyste se takto nepatřičně chovaly. Přišly jste sem, abyste pomohly
Sahadža józe a ne abyste se zdobily. Jednou za čas je to v pořádku, ale pokud všechnu pozornost věnujete šperkům, můžete
ztratit manžela a on může opustit Sahadža jógu. To by byl dobrý čin, kterého byste dosáhly! Od nynějška by se nikdo bez mého
svolení neměl tak zdobit. Nyní budeme mít púdžu.
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Klaním se všem těm, kteří hledají pravdu. Na samém počátku musíme vědět, že pravda je tím, čím je. Nemůžeme ji změnit.
Nemůžeme ji popsat. Je tím, co byla, bude, tím čím je. A tak musíme chápat, jestliže chceme poznat pravdu, musíme jít o něco
výše než je lidské vědomí. U lidského vědomí nemůžete znát pravdu, bohužel je to tak. Lidé mluvili o pravdě, psali knihy, ale zatím
ještě nebyli schopni dát pravdu lidem. Možná v těch dobách nebyli lidé připraveni toto získat, toto přijmout. V sanskrtu máme
dvě slova, jedno je „woth“, což znamená znát pravdu na konečcích svých prstů ve vašem centrálním nervovém systému. Dalším
slovíčkem je vidja, což znamená, že by se to mělo poznat na vašem centrálním nervovém systému. To znamená, že to není
mentální, duševní. Je to tak, jak víte, že lidská mysl je limitována, je omezená na úrovni lidského vědomí. A tak musíme mít
osvícenou mysl, musíte dostat vaše druhé narození, abyste byli schopni cítit pravdu. Pro to už je připravený systém uvnitř nás,
tak jak je tady ukázáno na obrázku. Ale i když někdo mluví o centrech, o čakrách, o šaktích, je to jenom stále mluvení a mluvení.

Nejdůležitější věcí, je získat zkušenost seberealizace. Navíc, cokoliv vám dnes večer budu říkat, nemusíte mi slepě věřit. Jestliže
budete mít jen slepou víru, stanete se jen dalším fanatikem. Musíte získat zkušenost takovou, že budete cítit Kundaliní, jak
stoupá z vaší fontanelní kosti, což je vlastně uskutečnění této zkušenosti. Jinak byste mi neměli věřit. Musíte mít svoji mysl
otevřenou jako vědci, protože já vám nabízím tuto hypotézu. Jestliže se osvědčí, pak jako poctiví lidé tomu musíte uvěřit, protože
je to pro vaše dobro. Je to pro dobro vaší země. Je to pro dobro celého světa. A tedy ti, kteří chtějí získat dobro, by měli získat
svoji seberealizaci, to je logické. Je to tak, že ve jménu Boha nyní pracuje spousta negativních, zlých sil a stále mluví, mluví a
mluví. Je tu hodně lidí, kteří zavádějí lidi a kteří přicházejí z celého světa, převážně z Indie. A vydělávají spoustu peněz tím, že
podvádějí lidi. Tedy jedna věc, kterou musíte znát je, že nemůžete platit za svoji seberealizaci, protože je to poslední průlom
vašeho vývoje. A copak jsme platili za náš vývoj? Takže musíme vědět, že Bůh nerozumí penězům. Člověk musí jasně vědět. Co
je to pravda. Pravda je, že vy nejste tímto tělem, touto myslí. Nejste ani ego, ani mysl ani emoce, intelekt ani podmíněnosti a
předsudky, ale jste čistým duchem. Protože říkáte, toto je mé tělo, toto je má mysl, toto jsou mé city, mé, mé, mé, ale kdo je to
mé? Ale kdo je to já? A to je to, čím se musíte stát.

Druhou pravdou je to, že existuje všepronikající božská láska Boha, která dělá celou práci. Tak jako vidíte tyto nádherné květiny,
bereme to za samozřejmé a nepovažujeme to za zázrak. Když se zeptáte doktorů, kdo řídí vaše srdce, tak vám řeknou, že je to
autonomní nervový systém. Ale kdo je tento auto? Věda nemůže zodpovědět tuto otázku, věda nemůže odpovědět na mnohé
otázky. Věda nemůže říct, proč jste na této zemi, co je účelem vašeho života. Je spousta lidí, kteří se narodili, aby hledali v těchto
moderních dobách pravdu, ale neměli byste se nechat zmást lidmi, kteří jen mluví a mluví. Už před tím jsme měli dosti řečí.
Většina problémů světa pochází od lidských bytostí a překvapivě, všechny problémy lidí pocházejí z center, které mají uvnitř.
Všechny vaše tělesné, duševní a citové problémy pocházejí ze subtilních center, které máte uvnitř. Jestliže tak či onak budete
schopni pochopit tato centra, anebo váš centrální nervový systém, můžete je opravit. A tak musíte získat sebepoznání. A tak
když tato síla, která se nazývá Kundaliní, která je umístění v křížové kosti, se zvedne, tak osvítí vaše centra, spojí je a vyživí je. Ta
kost se nazývá sacrum, díky Řekům, protože oni věděli, že je to posvátná kost. Když mluvíme o božskosti o svatosti, tak jsou to
jen slova a ztratíme se v síti těchto slov. A tak také tím, že příliš čteme, také se můžeme ztratit.

Když Kundaliní stoupá vašimi centry, první věc, kterou dělá je, že vyléčí vaše centra. Vyřeší problémy, které jsou tělesné, duševní,
citové a také duchovní. A musím vám říct, že sahadža jóga vyléčila lidi z nemocí, které byli neléčitelné, o tom není pochyb. Na
Rusy to udělalo takový dojem, že patriarchát Petrohradu mě pozval, abych přijela. Pozval mě, abych oslovila konferenci asi 300
vědců, z nichž polovina jsou doktoři, protože za to nemusíte platit, můžete udělat diagnózu na konečcích prstů. Nemusíte jít přes
všechny cesty diagnóz, víte to okamžitě, spontánně a léčba je také velmi jednoduchá. Protože, když víte o samotných základech,
nepotřebujete věci, jako jsou testy a tak podobně. Vyřeší se to tak zázračnou cestou, že doktoři jsou překvapeni. Další věc, ke
které dojde je ta, že lidé, kteří byly mentálně postiženi, se stanou úplně klidní. Také je tu spousta lidí, kteří trpí zlostí nebo
chamtivostí anebo jen odpadnou. Ježíš řekl, v 5. Kapitole Matyáše, jestliže vaše oko dělá něco špatného, tak ho vyjměte, jestliže
vaše pravá ruka dělá něco špatného, tak ji odřízněte. Je to velmi složité, myslím si, kolik asi křesťanů by zůstalo s oběma rukama
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a s očima. Ježíš byl příliš čistý, že věděl o lidských slabostech. Mohamed si později uvědomil, že Ježíš byl příliš přísný jen na
muže, a také si řekl, že bychom měli také něco udělat s ženami. Oba myslím nevěděli, jakým lidským bytostem stojí tváří v tvář. A
teď musíme pochopit, že díky naší seberealizaci se musíme stát čistými následovateli těchto dvou inkarnací, těchto velkých
inkarnací. Jako lidé nemůžeme následovat tyto velké ideály. Můžete být křesťanem, můžete být hindem, ale přesto můžete
spáchat jakýkoliv hřích. Ale jednou, když už jste osvíceni, nemůžete udělat nic špatného, nic, co není správné. Jen se prostě
stanete velmi dobrým, myslím tím skutečným křesťanem, skutečným hindem a skutečným muslimem. Jste až na tolik změněni,
že nejste schopni rozpoznat svoji minulost. Vyvine se u vás síla, kterou nazýváme kolektivní vědomí, díky níž jste schopni cítit
centra ostatních lidí, skrze vaše konečky prstů. Nebudete se dívat na oblečení lidí, na jejich tváře, ale budete mluvit jen o jejich
centrech, o jejich čakrách. V dnešní době se rodí tolik nádherných dětí, které už jsou osvícené. A existují také zlé síly, které se je
snaží zničit. Jestliže rodiče jsou osvícení, pak budou chápat své děti mnohem lépe. Také vaše pozornost se stane osvícenou. Ať
se vaše pozornost zaměří na cokoliv, okamžitě víte, co je špatného s tím člověkem nebo s tím místem. Jestliže víte, jak dát do
pořádku centra a jak dát do pořádku problémy, tak jenom tím, že tady sedíte, jenom v této pozici můžete vyléčit celý svět. Vaše
pozornost se stane úplně nevinou a poctivou. Bude poctivá, protože víte nejvyšší pravdu.

Zatímco my žijeme v relativním světě. Někteří lidí přináleží té které organizaci nebo některé ideologii a myslí si, že mají pravdu a
bojují mezi s sebou a hádají se a také vedou války. Ale jestliže máte absolutní pravdu, víte o absolutní pravdě, pak není o čem
mluvit, protože každý zná tu stejnou pravdu, tak k čemu je jaké válčení a hádání. Vaše Kundaliní vás pozvedne v osobnost, která
se stane úplně klidnou, protože se stanete svědkem, už nejste více zahrnuti do různých halucinací, ale stanete se svědkem.
Dejme tomu, že stojíte ve vodě a máte strach z vln a jestliže se můžete dostat do lodi, pak se jen díváte a těšíte se jimi. A jestliže
víte, jak plavat, tak můžete skočit do vody a vzít všechny lidi z vody na palubu. Můžete je takto zachránit. A to je přesně to, co se
děje, když dostanete svoje osvícení. Ve dvou stádiích. Nejdříve se stanete vědomými, bez myšlenek. Jste vědomí, ale jste
v přítomnosti, jste při vědomí, ale ne v minulosti ani v budoucnosti, ale jste v přítomnosti, protože skutečnost existuje
v přítomnosti. Realita skutečnosti je tak nádherná. Tím se všechny vaše síly, které jsou potencionální, se začnou projevovat.
Znám lidi, kteří byli celí pryč do ekonomiky a najednou se z nich stali básníci. Někteří hudebníci se stali známí na celém světě.
Jen se podívejte na lidi z vaší země, kteří jsou schopni zpívat takové indické písně, které jsou tak obtížné. Dokonce i v Indii to
lidem trvá tolik let, aby byli schopni toto zpívat. Ale oni tady dokonce zpívají i písničky v sanskrtu, které jsou velmi obtížné. Kromě
toho se také stanete univerzální vesmírnou bytostí. Překročíte všechny tyto myšlenky a nápady o rasách, o ideologii a skočíte do
pravdy. To vše se stává, protože jste k tomu předurčeni. Jste vybraní. Je to vaše vlastní síla, která toto dělá. Samozřejmě to není
pro idioty, nebo pro lidi, kteří jsou hloupí, nebo pro lidi, kteří jsou frivolní (lehkovážní a mravně kleslí). Ale jsem překvapena, že
v dnešní době je tolik lidí na celém světě, kteří hledají. Je tolik věcí, které se vám stanou, že v této krátké přednášce nejsem
schopna všechny vám je říci. Ale stanete se velmi dynamičtí a zároveň také velmi milosrdní a vaše milosrdenství funguje,
pracuje. Můžete zvedat Kundaliní lidem a můžete je léčit, ale toto nejsou všechny vaše síly, existuje spousta dalších sil, které se
začnou postupně projevovat. Budete úplně v rovnováze a také neobyčejně inteligentní.

V Polsku měli takový případ, kdy manžel byl opilec a bil svoji ženu a jeho manželka byla sahadža jogínka a měla tři děti, které byly
všechny narozené už seberealizované. A když tento muž přišel k soudu, tak říkal, že jeho žena dělá sahadža jógu, že je to kult a
pro to se s ní chce rozvést. Toto je velmi jednoduché říct. A tak jim položili pár otázek, a řekli, podívejte, vaše žena je tak krásně
důstojná a je tak v rovnováze, zatímco vy se jenom tady třepete a nadáváte a tak raději začněte dělat to, co dělá ona, jinak jestli
nechcete, tak se s ní rozveďte.

Další stadium, kterého dosáhnete, nazýváme vědomí bez pochybností. Tím se stanete úplně zralí a moudří. A vyvinete si takové
síly, že ať už si přejete cokoliv, všechno se vyřeší. Žádná zlá síla se vás nemůže dotknout a stanete se zdrojem klidu pro mnohé
lidi. Za prvé, nemusíte opouštět svůj dům, svoji rodinu, nic takového. Nemusíte stát na svých hlavách, ani nemusíte jít do
Himalájí. Jenom tak, jak tady sedíte, dostanete svoji seberealizaci. Toto je zvláštní doba, která byla popsána v našich písmech
před tisíci lety. Dokonce i velký básník William Blake, který byl před sto lety v Anglii, řekl, že lidé Boha, že Božští lidé budou žít
v těchto dobách a stanou se Božskými a budou mít sílu, která udělá ostatní Božské. Jediná věc je, že si musíte přát dostat vaši
seberealizaci. Vážím si vaší svobody a nemohu vám seberealizaci vnutit. Tato Kundaliní je silou čistého přání. Všechna naše
přání nejsou čistá, protože žádáme jednu věc, pak chceme mít další věc a takhle to stále pokračuje. Ať už o tom víme, či ne, toto
je čisté přání být zajedno s touto všepronikající silou. Toto je vědění kořenů. A po osvícení se stanete sami velmi znalými a nade
vše skočíte do oceánu radosti. Radost je jenom jedna, není to jako štěstí a neštěstí. Jestliže vaše ego je hýčkáno, pak se cítíte



šťastni, jestliže toto ego je propíchnuto, pak se cítíte nešťastní. Ale radost je zkušenost nad mysl. Já doufám, že vy všichni dnes
dostanete svoji seberealizaci. Je to, jako když dáte semínko do Matky Země, tak samo vyklíčí, protože je to vestavěná kvalita
Matky Země, aby semínko vyklíčilo a také vestavěná kvalita semínka, aby mohlo vyklíčit. A nemáme žádné závazky. Kolik platíme
Matce Zemi za toto? A tak neexistují žádné závazky. Je to vaše právo získat tuto jógu, toto spojení s Božským. Musím vám říct
jedno, ti, kteří nechtějí získat seberealizaci, by měli opustit sál. Bude to trvat stěží 10, 15 minut, ale vy byste neměli rušit ostatní
lidi tím, že budete odcházet v době, kdy si budou zvedat svoji Kundaliní. Myslím, že by bylo lepší, kdybyste všichni přišli trošku víc
dopředu, trošku více tady na pravé straně do středu. Musíte vědět, že vaše nevinnost není v žádném případě poškozená, je
nedotknutá. Je samozřejmě překrytá nějakými mraky, ale nikdy není možné ji zničit. To je vaše základní, věčná povaha.

Ta první podmínka je, že musíte prominout každému v tomto okamžiku. Také nemusíte přemýšlet o těch, kterým musíte
odpustit. Někteří lidé říkají, že je to velmi obtížné. Ale logicky, jestliže prominete nebo neprominete, nic s tím neděláte. Ale jestliže
neprominete, pak nahráváte do špatných rukou a trápíte se. Ale nejhorší věc, ke které dochází je, že vaše centrum při křížení
očních nervů je zavřené a jestliže neprominete, tak se vůbec neotevře. Ale jestliže prominete, pak se otevře a dovolí Kundaliní
vzestoupit. Je to tak, že celý život jste se mučili, a tak v tomto okamžiku byste měli prominout, což je nejdůležitější věc, abyste
získali seberealizaci.

Další věc je, že tady na levé straně toto centrum (levá višuddhi) je na západě ve zmatku, protože lidé se cítí vinni. To znamená, že
vůbec byste se neměli cítit vinni, měli byste prominout sami sobě. Koneckonců jste lidé, a jestliže jste udělali chyby, tak to není
nic tak velkého, protože nejste Bohem. A tak musíte prominout sobě. Cokoliv se stalo, stalo se, tehdy jste se tomu měli postavit
tváří v tvář. Ale teď nemá už cenu dávat si to jako vinu. Lidé, nemusíte se zpovídat, protože tato Kundaliní, která je vaší
individuální matkou o vás ví všechno. Ví, jak napravovat věci a je to ona, která vás bude soudit. Ona vás napravuje, ona přebírá
veškeré obtíže na sebe. Když jste se narodili, tak všechnu bolest snášela vaše matka a vy jste žádnou bolest matky necítili.
Funguje to stejným způsobem. Ale jestliže máte tento problém na levé straně, pak dostanete tělesný problém jako spondylózu,
problémy jako je angína a také letargické orgány. A tak proč bychom my všichni měli následovat tento mýtus? Toto je druhá
podmínka a třetí podmínkou je abyste si prosím sundali své boty, protože Matka Země nám velmi pomáhá.

Jak víte, jsou tu dvě síly, pravá a levá, tak prosím mějte stále obě svá chodidla od sebe. Seďte pohodlně, ale napřímeně. Jestliže
sedíte na zemi, je to v pořádku, nemusíte roztahovat své nohy, jestliže sedíte na zemi, je to v pořádku. Musíme použít tyto dvě
síly dvěma různými způsoby. Ta levá strana je pro přání, pro světská přání. Přání je to, že chcete mít svoji seberealizaci a tak
symbolicky dáte svoji ruku takto (směrem ke Šrí Mátadží dlaní nahoru). A pravá strana představuje sílu akce, sílu činnosti a tak
využíváme pravé ruky k výživě našich center. Nejdříve symbolicky, dáme levou ruku takto (na koleno dlaní nahoru směrem ke Šrí
Mátadží) a pravou ruku na naše srdce. V srdci přebývá Duch. Jestliže se stanete Duchem, pak se stanete svým vlastním pánem.
A teď dáte svoji pravou ruku na horní část břicha na levé straně. Toto je centrum vašeho mistrovství, které je vytvořeno velkými
proroky. Teď dáte svoji pravou ruku na dolní část břicha a silně stlačíte toto centrum. Toto je centrum čistého Božského Vědění.
Později se o tom dovíte všechno. Pak opět zvednete svoji pravou ruku na levou stranu horní části břicha. Pak opět na své srdce.
Pak na rozhraní vašeho krku a ramene a dáte svoji hlavu trošičku doprava, a pak dáte svoji pravou ruku dlaní doprostřed čela a
skloníte hlavu, jak nejvíc je to možné. Prosím chápejte, že toto je centrum prominutí, prominutí každému bez toho, že byste o
nich přemýšleli. Prosím, dejte svoji pravou ruku na zadní část hlavy a zakloňte hlavu. Toto je centrum, kde bez toho, že byste se
cítili vinní, bez toho, že byste počítali své chyby, se musíte jen pro své vlastní uspokojení, zeptat všepronikající Božské síly,
musíte ji požádat o prominutí. A teď poslední centrum. Propněte plně pravou ruku a dejte střed vaší dlaně na fontanelní kost, na
místo, které bylo měkké, když jste byli děti. Teď prosím skloňte hlavu a vypněte s prsty dozadu, tak aby na vaší pokožce, byl
dobrý tlak. Teď pohybujte pokožkou na hlavě, pohybujte pokožkou, ne rukou, 7x ve směru hodinových ručiček, pomalu. A tak to je
tedy vše, co musíme udělat.

Teď musíme zavřít oči a neotvírat je do té doby, než vám řeknu. Nezapomeňte, že musíte mít obě chodidla od sebe, levou ruku na
vašem klíně směrem ke mně a teď položte pravou ruku na své srdce. Tady sídlí Duch a tak se mě musíte zeptat základní otázkou
o sobě 3x. Můžete mi říkat Matko, nebo Šrí Mátadží, tak se prosím 3x zeptejte: „Matko, jsem Duch?“ Řekla jsem vám, že když se
stanete Duchem, stanete se svým vlastním vůdcem, svým vlastním mistrem. Tak prosím položte pravou ruku na horní část
břicha na levé straně. Tady se musíte zeptat další otázkou, prosím 3x se zeptejte:



„Matko, jsem svým vlastním pánem?“ Řekla jsem vám, že si vážím vaší svobody a nemohu vám vnutit čisté Božské přání, musíte
si o něj žádat. A tak prosím položte pravou ruku na spodní část břicha na levé straně. Zde musíte žádat 6x, protože toto centrum
má 6 okvětních lístků. Prosím žádejte 6x: „Matko, prosím, dej mi čisté Božské vědění.“ Když poprosíte o čisté Božské vědění, pak
Kundaliní začíná stoupat vzhůru a tak musíme vyživit vyšší centra svojí sebedůvěrou. Prosím pozvedněte svou pravou ruku na
horní část břicha na levé straně. Zde musíte říct 10x se sebedůvěrou: „Matko, jsem svým vlastním pánem.“ Už na samém
počátku jsem vám řekla, že nejste ani toto tělo, ani tato mysl, ani tyto emoce, ani ego, ani předsudky, ale jste čistých Duchem.
Teď pozvedněte pravou ruku na srdce, zde musíte říct 12x se sebedůvěrou: „Matko, já jsem Duch.“ Všepronikající Božská síla je
oceánem vědění, je oceánem požehnání, je oceánem radosti, ale nade vše je oceánem prominutí a ať jste spáchali jakékoliv
hříchy, úplně se rozpustí v tomto oceánu odpuštění. Ale musíte si odpustit. A teď tedy dejte pravou ruku na rozhraní krku a
ramene a pootočte hlavu doprava. Zde musíte 16x říct s úplnou sebedůvěrou: „Matko, já vůbec nejsem vinen.“ Už jsem vám
řekla, ať už odpustíte nebo neodpustíte, nic neděláte, ale když neodpustíte, tak nahráváte do špatných rukou. A tak v tomto bodě,
jestliže neodpustíte, tak šesté centrum, které je uzavřené, centrum nazývané adžňa, se neotevře a kundaliní neprojde. Je to tak,
že jste se mučili celý život a tak tedy v tomto momentě si promiňte, ať můžete dostat toto velké požehnání seberealizace. Bez
toho, že byste se cítili vinni, bez toho, že byste počítali své chyby, jen pro své vlastní uspokojení, musíte poprosit tuto
všepronikající sílu o odpuštění. Promiňte každému ze srdce, nezáleží na tom kolikrát. A teď tedy prosím položte svoji pravou
ruku na zadní část hlavy a hlavu zakloňte, zde musíte říct ze srdce: „ Ó Božská Sílo, jestliže jsem se dopustil nějakých chyb, ať už
jsem o tom věděl, či nevěděl, prosím, odpusť mi.“ Pro to poslední centrum prosím roztáhněte plně svojí ruku a dejte střed své
dlaně do oblasti fontanelní kosti, do místa, které bylo měkké ve vašem dětství. Zde opět, nemohu vám vnutit seberealizaci a tak o
ni musíte žádat. Prosím zatlačte na pokožku své hlavy tím, že vypnete prsty dozadu a prosím skloňte hlavu a teď musíte
pohybovat svojí pokožkou 7x pomalu a budete žádat: „Matko, prosím, dej mi moji seberealizaci.“ Prosím položte ruku opět na
klín a prosím pomalu otevřete oči, pomalu. Prosím vztáhněte obě své ruce směrem ke mně, takto. Vztáhněte pravou ruku
směrem ke mně, takto. A skloňte hlavu a levou ruku zkuste vnímat, jestli vychází z vaší fontanelní kosti chladný nebo teplý vánek,
proud jako vibrace. Nepochybujte, prosím nepochybujte. Prosím vztáhněte levou ruku směrem ke mně. Opět skloňte hlavu a
zkuste pravou rukou, jestli vychází chladný nebo teplý vánek jako vibrace. Jestliže je to teplé, znamená to, že jste ještě
neodpustili, tak prosím teď všichni odpusťte. Vztáhněte pravou ruku směrem ke mně a znovu skloňte hlavu a levou rukou zkuste
vnímat, někdy to může být výše někdy níže. Skloňte hlavu, skloňte hlavu. Dejte obě ruce nahoru a zakloňte hlavu a položte si
jednu z těchto otázek.

První: „Matko, je toto chladný vánek Ducha svatého?“

Druhá: „Matko, je toto všepronikající síla Božské lásky?“

Třetí: „ Matko, je toto Paramačaitanja?“

Položte si jednu z těchto otázek 3x. Teď prosím dejte obě ruce zpátky. Prosím vztáhněte obě ruce směrem ke mně, takto,
trošinku více. Sledujte mě bez toho, že byste přemýšleli. Všichni ti, kteří cítili chladný vánek vycházející z konečků prstů nebo
z dlaní nebo z fontanelní kosti, prosím zvedněte obě ruce. Dejte ruce dolů, klaním se vám, nyní začal váš Svatý život. Je to
poprvé, co jste cítili tuto jemnou sílu Božské Lásky. Jediné, čemu musíme rozumět, co musíme chápat, že v moderní době jóga
není individuální, je to kolektivní věc. Musíme se stát kolektivními.

A tak abychom pokročili dále, abychom mohli růst, vyrůst ve strom sahadža jógy, musíte přicházet do kolektivu. Možná, že se teď
cítíte mnohem lépe, více uvolnění, ale musíte znát svoji zodpovědnost, protože toto musíte dát ostatním, musíte to rozšířit mezi
ostatní. Takže nejdříve přijďte do kolektivu a staňte se mistry, trvá to zběžně jeden měsíc, jak jsem to viděla. Někteří lidé se
stanou mistry okamžitě. Musíte mít dokonalou znalost o centrech, o Kundaliní a o Božských zákonech. Přednesla jsem více jak
čtyři tisíce přednášek v angličtině, jsou velmi subtilní a tak musíte být ve stavu, kde můžete chápat, kde můžete absorbovat. A
tak prosím vy všichni přijďte do kolektivu. Viděla jsem, že přichází mnoho lidí, ale vytratí se do té doby, než opět přijdu a tak
zůstanou na stejné úrovni. Jak pak můžete pomoci sobě, své zemi a celému světu? Musím říct jednu věc, Rusové jsou velmi
ohromní, nikdy jsem, nevěděla, že jsou tak hlubocí. Samozřejmě, musí to být tak, že 30-40% Rusů není dobrých, ale ti, kteří jsou,
jsou výborní. Češi jsou velmi umělečtí a hodně trpěli, ale vy si teď musíte vyvinout toto umění duchovnosti, Božskosti. Jste



všichni hledající, ale když se nebudete vyvíjet, pokračovat, pak nebudete ochráněni a můžete spadnout do nějakého typu
negativity. Nemusíte za nic platit, nemusíte ani platit, když přijdete do kolektivu, nemusíte nic platit. Prosím, pokuste se přivést
toto poznání do dokonalosti. Nebereme si žádné peníze, proto nemáme žádná vznešená místa pro vás, ale ať už je to jakékoliv
místo, prosím, berte to s pokorou. Toto pomůže vám, ne mně, je to pro vás, ne pro mě. A tak si prosím važte své seberealizace.
Mnohokrát vám děkuji. Ať vám Bůh žehná! Chtěla bych vám zazpívat ještě jednu písničku a pak doufám, že vás všechny uvidím
příští rok. Určitě přijďte příští rok a vím, že z vás všech se stanou velké stromy sahadža jógy. Mnohokrát vám děkuji.
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Metamoderní éra

Nejrevolučnější průlomová událost dnešní doby je kolektivní vnitřní transformace lidské bytosti. Toto je další stupeň v našem
vývoji, čtvrtá dimenze, která nás probudí, abychom se mohli stát vysoce vyvinutými lidskými bytostmi, které jsou schopné být
ušlechtilými osobnostmi, které mohou spasit sami sebe i náš svět. Jsem Audrey Hope a je mi ctí představit vám Šrí Mátadží
Nirmalu Déví, duchovní učitelku celosvětového rozměru a zakladatelku Sahadža jógy. Sledujte prosím náš pořad „Real Women -
Vstup do čtvrté dimenze evoluce.“ V našem vývoji teď nastal čas, abychom hlubokou introspekcí nahlédli do problémů lidí dnešní
doby a našli odpovědi a řešení k nastolení vnitřního i globálního míru. Máme-li se vyhnout sebezničení v tomto chaotickém světě,
musíme si připustit, že věda, racionalita, náboženství, moc a peníze nás nechaly všechny neuspokojené - bohaté, chudé, černé
nebo bílé. Hledali jsme pravdu na nejrůznějších nesprávných místech, nyní však žijeme v mimořádné době, v čase rozkvětu, který
byl předpovězen ve všech pradávných textech. Je to čas posledního soudu, věk Vodnáře, a hluboká příležitost vstoupit do čtvrté
dimenze, ve které se můžeme stát vysoce vyspělými duchovními bytostmi a vnímat Boha ve své nervové soustavě, čímž
můžeme existenci Boha dokázat vědecky. Jmenuji se Audrey Hope a sledujete pořad „Real Women“. Je mi velikou ctí představit
vám Šrí Mátadží Nirmalu Déví, která je duchovní učitelkou světové úrovně a procestovala celý svět, aby mohla tisícům lidí udělit
hromadnou seberealizaci. Je zde, aby pohovořila o své nové, dlouho očekávané knize - Metamoderní éra. Šrí Mátadží, vítejte, je
báječné být ve Vaší přítomnosti. Metamoderní éra se těžko vyslovuje, co to vlastně znamená? Meta moderní éra. Moderní éra je
současná doba a meta znamená mimo. To, co přesahuje. Co přesahuje mysl. Ne, mysl ne. To, co přesahuje tuto dobu.
Očekáváme to, co přesahuje tuto dobu. S jakým cílem jste psala tu knihu? Čeho jste jí chtěla dosáhnout? Co jste chtěla vyjádřit?
Chtěla jsem jim říct o síle, kterou všichni máte, vy všichni, ať už patříte k jakémukoli náboženství, ať jste bílí, rudí, žlutí, jakékoli
pleti, nemáme to pod povrchem pokožky, je to v nás velmi hluboko, v křížové kosti, nazývané sacrum, což znamená, že i Řekové
tuto posvátnou kost znali. V ní je síla, kterou máte vy všichni, všichni máte tu sílu, a je-li probuzena, dosáhnete čtvrtého rozměru
své osobnosti. Nicméně, problémem dnešního světa je naše dědictví, které má původ ve zvířecí říši, a my jsme mnoho věcí
převzali od zvířat. Nejhorší je, že máme také schopnost přemýšlet a racionalitu, takže si zdůvodníme i všechno špatné, čeho se
dopustíme. To je někdy horší než zvířecí úroveň. Je racionalita prokletím dnešního člověka? Samozřejmě. Ano. Racionalita
dokáže vysvětlit vše. Můžete spáchat jakékoli zlo a ona vám vysvětlí, že je to v pořádku. Velmi nebezpečné. Pak se dostáváme k
lidem, jako je Freud. Ti mají rozumové vysvětlení pro všechno. A není to ani emocionální záležitost. To čisté bytí, které přijde,
bude duchovní bytí. To se stane, když ve vás ta síla začne stoupat, prostoupí šesti centry, pronikne fontanelní kostí a spojí vás s
všepronikající silou Boží lásky. Ta byla některými lidmi nazývána Ruah, v Bibli se hovoří o chladném vánku Ducha svatého a v
dalších Písmech je také velmi přesně popsána, zvláště v indických spisech, kde se nazývá Paramčaitanja. Problém s lidskými
bytostmi je však ten, že jsou schopné zkazit cokoli. Když půjdete do lesa, bude to čistý, pěkně zachovalý les, dokud tam
nevstoupí člověk, pak to tam začne zapáchat. Říkáte, že my, Američané, jsme za 200 let své krátké historie stihli udělat pěkný
zmatek. - To je pravda. Nazýváte to kulturou Coca Coly. Proč jste to tak nazvala, Matko? Víte, tady je kultura více orientovaná na
peníze, nějak prostě musíte vydělat peníze. Chci říci, že to jde do takových extrémů, že lidé si myslí, že zabíjet za peníze a udělat
cokoli pro peníze, je v pořádku. Peníze mají svůj účel, kterým však není destrukce, mají být lidským bytostem ku prospěchu. A
nejsou pro nás tak důležité. Víte, jde o to, že vám nedají spokojenost. Dnes si chcete koupit auto, dobře, tak na ně dřete, šetříte,
pak si je koupíte, zase však nejste spokojení. Pak zase chcete stavět dům, tak začnete stavět, jdete od jedné věci k druhé a nikdy
si to, čeho jste dosáhli, neužijete. Není to otroctví, Matko? - Ne. Otročení reklamě? Ne, je to chtivost. Chtivost v lidských
bytostech. Tato chtivost je v nás z dávných věcí, například, řekla bych, zděděná. Jenže zvířata jsou spokojená, zvířata jsou v
tomto bodě spokojená, ale my ne. Jsme velmi chtiví a honíme se kvůli této chtivosti, která nemá konce. Způsobuje to také, že
jsme poněkud, řekla bych, soupeřiví a pácháme všechno možné, všechny možné krutosti. Bohatí lidé si myslí, že jsou něco víc
než druzí, tak to však není. Nedalo jim to totiž spokojenost. Ať mají cokoli, nejsou spokojeni. To je to nejhorší. Ukazuje to, že ve
svém vědomí nejsou o nic výš. Když tato síla vzestoupí, projde těmi šesti centry. Těch šest center zodpovídá za naše tělesné,
duševní, citové a duchovní bytí, všechna. Takže když stoupá vaše síla, což je Kundaliní, vaše individuální Matka, která o vás
všechno ví, zná vaši minulost, vaše touhy, vaše cíle, zná vše, zaznamenala to, a když se rozvine a projde těmi šesti centry, pak se
ta centra osvítí a pak se integrují. A když projde oblastí fontanelní kosti, sjednotí se s všepronikající silou. Vidíme zde všechny ty
krásné květiny, bereme je však za samozřejmost, nechápeme prostě, jak mohou různé květiny růst různým způsobem ze stejné
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zeminy. Jak může naše Matka Země dělat takové zázraky? Nebo si vezměte tlukot srdce - můžete se zeptat lékařů, kdo pohání
naše srdce. Řeknou vám, že je to autonomní nervová soustava. Když se však zeptáte, kdo je za tím „auto“, neumí odpovědět.
Ano, my tu máme kulturu vědy, na všechno potřebujeme důkazy. To nevadí, můžeme je předložit. - Můžeme? Ano, můžeme,
můžeme dokázat pravdivost všeho, co říkám. Ovšem, víte, vy také musíte otevřít oči pravdě, zjistit, co je skutečně pravda.
Upřímným přístupem to můžete zjistit. Například samotný Einstein řekl, že nad naší myslí existuje torzní pole. Zcela mimo
racionalitu - torzní pole. A že pokud dokážete dosáhnout tohoto torzního pole, dosáhnete pravdy, což můžete vědecky dokázat.
Sám už byl tak unavený ze zkoumání teorie relativity, kdy v laboratoři jen hledal a hledal, a byl tak unavený, že šel do zahrady a
hrál si s mýdlovými bublinami. A tam, jak řekl: „Tam mi to najednou došlo, tam mě ta teorie napadla.“ To se stává všem vědcům,
jen neznají ten prostor. Nazval to přesně „torzním polem“. Vám se to také stalo, Matko? Nestalo se vám to u stromu v meditaci,
když jste objevila masové dávání seberealizace? - Já jsem se takto narodila. Takže nic takového se nestalo. Více jsem si přála
něco jiného. Řekla jsem si, že ten stav, sebepoznání a seberealizace musí dosáhnout všichni lidé na tomto světě. To bylo moje
hledání nebo, měla bych říci, má největší touha. Takže jsem se snažila studovat lidské bytosti subtilním způsobem, jaké mají
problémy. Protože dříve mohl získat seberealizaci vždy jen jeden člověk z tisíce. Taková byla tradice, dát to jen jedné osobě. Tak
jsem si říkala: „A proč ne všichni?“ Protože dokud to nedostane každý, nebude to fungovat ani tomu jednomu, který to získá. Víte,
že všichni světci byli týráni, mučeni, ukřižováni, protože ostatní nevěděli, o čem mluví, a mysleli si, že to jsou hlouposti. Proto se
to musí odehrát kolektivně. Takže jsem se snažila zkoumat lidské bytosti a naštěstí můj otec i můj manžel byli velice společenští
a výsledkem bylo, že jsem v roce 1970 objevila metodu, pomocí které můžeme dávat seberealizaci hromadně. A pro tuhle
hromadnou realizaci jsem pak začala zpočátku pracovat jen na jedné paní a postupně to začalo růst a teď Mi říkali, že je to už v
72 zemích. Překvapuje vás, že tolik lidí praktikuje Sahadža jógu? Čekala jste to? Myslela jsem si, že je-li to funkční, bude to
fungovat, nyní však čekám, že přijde více lidí. Žijeme ve velmi výjimečné době. Ano, ve velmi výjimečné době. Říkám tomu čas
rozkvětu. Je to čas Krita jugy? Co znamená cyklus Krita jugy? Nejdříve byla Kali juga, nejhorší doba ze všech, která je popsána i v
šástrách, ve kterých však nepopsali vše, jejich autoři se nedostali tak daleko, nebyli v Americe, aby viděli, co je to Kali juga.
Nanejvýše se v nich píše, že lidé hodně kradou a podobně, což podle Mě není ten nejhorší zločin, ale že však děti budou
odmlouvat rodičům - to vše tam napsáno je. Když ale přijdete do Ameriky, uvědomíte si, že to je velmi zkažený a nebezpečný
obraz Kali jugy. Po Kali juze přichází Krita juga. Tehdy tato všepronikající síla začne pracovat skrze lidské bytosti. To už začalo. A
pak přijde Satja juga, myslím, že ta už také začala, doba, kdy vše bude odhaleno. Faleš, všechno. Šrí Mátadží, nevím, jestli to víte,
ale lidé v Americe blázní kvůli roku 2000. Myslí si, že je to konec světa. Myslí si, že jakmile přijde rok 2000, všechny počítače
zkolabují - vynulují se, bude to konec. Lidé v Coloradu, hlavně v Arizoně a v Sedoně se už připravují, staví zdi a zásobují se vodou.
Víte, že se to děje? Ne, nic neskončí. - Co na to říkáte? Víte, náš Stvořitel, který nás stvořil, nedovolí toto zničení. Samozřejmě, že
probíhá Poslední soud. Ti, kteří nezvýší své lidské vědomí, mohou být ztraceni. Ne však lidé, kteří dosahují vyššího vědomí, ti
ztraceni nebudou. Z toho důvodu do nás sám Stvořitel vložil tu velkou sílu, abychom mohli vejít do čtvrté dimenze. Takže je už
dnes možný světový mír? - Samozřejmě. Když se ve vás odehraje toto, budete absolutně naplnění mírem. Podívejte se nyní na
naše myšlenky - buď přicházejí z budoucnosti, někdy, nebo z minulosti a my tancujeme na shlucích myšlenek, pořád tancujeme,
nemůžeme přestat myslet. Když začne tato síla stoupat, rozšiřuje prostor mezi myšlenkami, mezi myšlenkami je prostor,
přítomnost, kde se ztišíte. Vše pozorujete, na nic nereagujete, jen absorbujete, absorbujete. Například tady, řekněme, vidím
krásný koberec. Tak se na něj dívám, jak krásně je udělaný, užívám si všechnu radost umělce, který jej vyrobil. Nepřemýšlím o
tom, kolik musel stát, kde ho mohu sehnat, jestli by se měl pojistit - žádné tyhle nesmyslné představy nepřicházejí. Začnete krásu
jen pozorovat, pozorovat ji jako dílo, dávající velkou radost. Stejně, lidská bytost, která na všechno příliš reaguje, se jednou
zblázní, když musí na vše reagovat. Takže se musíte ztišit, a když jste tiší, je ve vás mír. Dokud nebude mír ve vás... Bombami
přece vyrobit mír nemůžete, že? To ne. Takže potřebujeme transformovat lidi a politické síly. V tom je naděje. Ano, to je naše
předurčení. Každá lidská bytost má právo to získat. Sahadža znamená „narozený s tím“. Šrí Mátadží, když jsem se poprvé
setkala s jogíny, velmi na mě zapůsobily jejich oči. Chtěla jsem být jako oni. Chtěla jsem milovat jako oni, to je to, co mě k
Sahadža józe přitahovalo. Říkala jsem si, jaké to jsou čisté duše! Prosím? - Čistý duch, čistá duše... - Jen podle pohledu do jejich
očí! Ano, jejich oči září. Nehádají se, milují jeden druhého. Není to nic umělého. Je to úplně přirozené. I když jsou z jiných zemí,
viděla jsem, jak jsou krásně propojeni, těší se společností druhých, milují jeden druhého, v druhých našli opravdu své bratry a
sestry. V Sahadža józe došlo k mnoha zázrakům, můžete nám o nich říct? Zejména v Americe to lidé zbožňují. Mají pocit, že
pokud umíte léčit rakovinu... V Indii už máme jednu nemocnici a další budeme mít u Bombaje a další budeme mít v Dillí. V těchto
nemocnicích je léčba zdarma, protože to je jejich vlastní síla, za to nemohu brát peníze, ale platí se za jídlo a pobyt. Je to opravdu
pozoruhodné, že většina nemocí se dá vyléčit probuzením Kundaliní. Nemoci pocházejí z nerovnováhy ve vašich centrech a jejich
vyčerpáním. Pokud ale začne Kundaliní stoupat, začne je vyživovat, a nejen to, i je integruje. Rakovinu jsme vyléčili u mnoha lidí.



Je to podloženo vědeckým výzkumem? Samozřejmě, naši lékaři to zdokumentovali. Dokonce i geny, chromozomy můžeme
změnit... Ve své knize jsem to popsala. - Ano, je to fascinující... Také jsem ve své knize psala o fosforu, když je v těle příliš mnoho
fosforu, v genech - kvůli suchému temperamentu, takový člověk je velmi vznětlivý, také ho můžete velice snadno podráždit, je
přehnaně aktivní, takový typ člověka. Avšak pokud získáte seberealizaci, jste nesmírně vyrovnaní. Můžeme mluvit o ženách,
Matko? Ve vaší knize mluvíte o promiskuitě. Když je to tak přirozené, proč se proti tomu tak rázně stavíme? V naší společnosti si
žena vezme jednoho muže, dítě máme s jiným a flirtujeme s dalším, pak tu máme tolik promiskuity. Náš hodnotový systém není
dobrý. Víte, Já nechápu, proč lidé nerozumí tomu, že takové věci vytváří strašlivé choroby, což je vědecky ověřeno, a stejně se
tomu oddávají, protože si myslí, že mají v životě svobodu, takže co chcete dělat? Mají takový postoj a pak v tom pokračují a Já
prostě nevím, jak jim říct, že je to úplně špatně. Snažit se žít morálně je jednou z vlastností centra, které je pod Kundaliní, a je
centrem samotné morálky. Toto centrum musí být v pořádku. Je to centrum, které vám dává stabilitu. Zjistila jsem, že některé
lidi s AIDS jsme k nám nevzali, protože problém byl v tom, že Já jsem s nimi měla velký soucit, dokonce jsem pro ně chtěla
otevřít nemocnici, ale oni jsou tak arogantní! Vědí, že zemřou, a tak si myslí, že si mohou dělat, co chtějí. Jsou arogantní, křičí,
ječí, a dokonce vytvořili skupinu, aby nás mohli napadnout. Je nemožné přimět je k tomu, aby pochopili, že jsou nemocní, že
mohou být spaseni, pokud se pokusí následovat Sahadža jógu. Jsou to ti nejobtížnější pacienti, jaké jsem kdy viděla. Jiní
pacienti jsou bez problémů a tolik nemocí, například rakovinu, nemoci svalů, tolik nemocí jsme už v Sahadža józe vyléčili. Dříve
chodívali za sahadžajogíny, tak jsem si řekla, že lepší bude nemocnice. Teď tedy máme nemocnici v Bombaji, u Bombaje, kde už
je 175 pacientů, a další nemocnici otevíráme v Dillí. Úžasné. Jak můžeme zastavit brutalitu vůči ženám, Matko? Nelidskost vůči
ženám, jak to můžeme zastavit? Muži jsou vůči ženám někdy nelidští a někdy ženy vůči mužům. Myslím si, že je toho tady docela
hodně. Jasně jste se vyhranila proti médiím, Matko. Média jsou jednoznačně příčinou úpadku našeho hodnotového systému.
Tato média Mě nezajímají, protože nechápou, jakou mají zodpovědnost. Protože vše špatné se dá dát za vinu jim. Nechápou to.
Pro média je velmi důležité, aby byla odpovědná a pochopila, co mají dělat. Protože vydělávat peníze, to je jejich cíl, a jestli je to
to jediné, čeho máme dosáhnout, o čem s nimi chcete mluvit? Měli by však pochopit, že mají velkou zodpovědnost a budou
hnáni k zodpovědnosti za veškerou destrukci, která nastala. Jinými slovy, je to jako zákon polarity, mluvila jste o něm ve své
knize, zákon polarity, který znamená... Ano, vše reaguje, vše reaguje. Když zajdete do extrému, zareaguje druhý extrém. Takže
člověk by neměl zacházet v ničem do krajnosti. Měli byste být ve středu. Mnoho zemí dnes trpí díky zákonu polarity, dalo by se
říct. Ano, víte, každá země, která zajde do přílišných extrémů. Řekla bych, že například v Americe jste v pohodě, prosperujete a
všechno, zjistila jsem však, že každý je zadlužený. Každý je zadlužený. Žasla jsem, z Indie sem přišlo tolik vzdělaných lidí a
většina je jich zadlužených, mají dluhy. Ptala jsem se: „Proč máte dluhy? Proč byste měli mít dluhy?“ „Takový je tu prostě životní
styl.“ Takže musí pokračovat tímto životním stylem a módními výstřelky, to je Západ. Dneska si koupíme nábytek a starý
vyhodíme. Říkají tomu styl, životní styl. - Výběr, je moc věcí na výběr... O volbě jsem se s nimi už bavila. Vybírají si věci, které
nemají žádný smysl. Pořád něco měníte, na co? Je to jen stavění se na odiv, že máte peníze a dokážete se zadlužit. Obojí. Je to
reakce, působení polarity, víte. Také se příliš honíme za penězi, zanedbáváme děti a rodinu a pak začnou všechny ty problémy.
Pokud nedbáme na děti, mohou jít do jakéhokoli extrému, jak jste viděli, mohou se dát na stranu násilí, čehokoli. Děti jsou však
velmi důležité, jsou to budoucí občané. Chránit je a uchovat je v pořádku je nanejvýš důležité. V Indii jsme založili jednu
neziskovou organizaci, která se stará o děti žen bez prostředků. Také už pro ně máme školu. Také máme školu, velmi dobrou
školu, pro děti ze zahraničí, protože lidé chtějí posílat své děti za vzděláním do Indie. Ukázalo se, že jsou to velmi krásné, hodné,
chytré a inteligentní děti. V Indii jsou děti z naší školy vždy na prvních místech. Báječné. Děti jsou velmi důležité. Myslím, že Hitler
začal s dětmi, aby získal kontrolu nad Německem, protože na děti je snadné udělat dojem. Takže je velmi důležité naučit je
správným hodnotám. Ano, správné hodnoty je učí také rodiče, víte. Když se rodiče pořád hádají a není mezi nimi mír, děti si
začnou dělat svoje a sejdou z cesty. Nemohu prostě pochopit, proč nemůžeme mít krásné rodiny a proč nemůžeme mít lidi, kteří
se vzájemně respektují a pak mají děti, které mají také úctu k rodičům. Úcta plodí úctu. Pokud v rodině otec říká všechno možné
své ženě a ona jemu, děti to pochytí. Je to velmi subtilní. Nesmírně subtilní. Neuvědomujeme si, kolik by to napáchalo škody.
Pokud si to uvědomíte, pokusíte se tomu vyhýbat; není důvod mít takovou atmosféru. Další problém přináší takzvaný blahobyt. A
sice, že lidé zešílí, myslím, že někdy skutečné šílí, protože díky blahobytu se dají na strašné věci - například drogy, alkoholismus,
různé věci. A pak se zblázní. Zakládám také centrum pro drogově závislé, v místě, které se jmenuje Canajoharie, na severu
Ameriky, zamýšlím tam otevřít velké centrum pro drogově závislé. Drogové závislosti se můžete zbavit přes noc. Přes noc,
skutečně, stává se to. A nemusíte za to nic platit, protože je to vaše vlastní síla. Takže se snažím získat to místo, kam bychom
mohli umístit tyto lidi. Už jsem o tom mluvila s místními lidmi, ale řekli Mi: „Dobrá, vláda bude ráda, ale veřejnost bude proti.“ -
„Proč?“ „Protože, víte, musíte získat spoustu povolení.“ Řekla jsem: „Ale proč?“ Odpověděli: „Víte, oni začnou šílet, budou rozbíjet
domy a tak dále.“ Tak jsem řekla, že Canajoharie je tak odlehlé místo, odtud je těžké i odejít a nemůžete odjet ani na koni, takže



kdo by odtud chodil obtěžovat veřejnost? Je to velmi odlehlé místo, takže nic takového se nestane. Jsou zvyklí zbytečně jít proti
všemu, co by mohlo být prospěšné, tak co pak můžete dělat? Vaše děti budou úplně zachráněny. Rozhodně. Měli jsme jich tolik,
když jsem poprvé přijela do Anglie, byli drogově závislí. Když přišli, viděli světla a všechno možné, teď jsou to však skvělí
sahadža- jogíni, kteří odvádějí dobrou práci. Jsou velmi vzdělaní a... Chci říci, že ten prostor, do něhož vstupujete, je velice
odlišný. Drogy berete, abyste se vyhnuli problémům, tady však problémy zmizí. Šrí Mátadží, Sahadža jóga je naděje pro svět.
Samozřejmě, bezpochyby. Je to o tom to zažít. - To rozhodně. Naneštěstí v Americe není tak populární. Hodně lidí mi volalo a
ptalo se, kolik se platí za vstup? Ne, bylo Mi řečeno: „Protože za to neberete peníze, lidé nemají zájem.“ Nemohu za to brát
peníze, ať mají zájem nebo ne. Není však pravda, že změna i u jediného procenta populace může vyvolat vlnu účinku na celém
světě? Ano, potíž je však v tom, že lidé mají své konkrétní představy a všichni ti fikaní a na rozdíl ode Mě vychytralí lidé přicházejí
a vykořisťují je a lidem se to líbí, líbí se jim to vykořisťování. Náš čas se naplnil. Velice vám děkuji, vím, že jste dnes musela velmi
brzo vstávat, abyste to sem stihla, a je úžasné... - Ne, Já tak vstávám vždycky. Děkuji, Šrí Mátadží. - Nechť vám Bůh žehná. Tolik
Audrey Hope a „Real Women“, pořad, který se věnuje perspektivám, jež mohou změnit svět. Moc vám děkuji, že jste byli s námi.
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Dnes budeme dělat púdžu u příležitosti Navarátrí. Včera jste viděli krásný popis toho, co je Navarátrí a také to, jak Bohyně Matka
stvořila uvnitř vás různé síly. Není to tak, že jen Bohyně má síly, ale vy všichni je máte a každý z vás na to může přijít. Každý z vás
může poznat, zda tam ty síly jsou nebo nejsou. Realizace je v nás velmi důležitá, ale v tu chvíli vám ji dala Kundaliní, tuto
realizaci. Samozřejmě, Kundaliní je částí nebo můžeme říct odrazem Ádi Šakti a také Džagadamba je součástí Ádi Šakti. Nachází
se, sídlí uprostřed dvou srdcí, což je velmi důležité místo. Všechny tyto síly jsou umístěny v této čakře. Představte si tedy, kolik
těchto sil musí být. Její síly se projevují prostřednictvím středního srdce ve všech „ganech“, kteří jsou okolo vašeho těla. Tito
ganové jsou ti, kdo vám skutečně poskytují ochranu, spánek, energii, dávají vám požehnání. Každý z nich neustále pracuje a
každý z nich je neobyčejně oddaný a neustále ve spojení s Matkou Ambou, můžeme jí říkat Džagadamba. Ona je Matkou
vesmíru, umíte si tedy představit, jak zaneprázdněná musí být, aby se mohla starat o celý vesmír. Když se toto centrum oslabí,
znamená to, že její spojení s gany už není tak silné. To oslabí i gany a všechny síly, které mohly být uplatněny, nejsou procvičeny
kvůli tomuto oslabení. Je to velmi jemná čakra, protože je to čakra Matky. Je nemožné porozumět lásce Matky. Je to zcela
nemožné. Když se dívky vdají a stanou se matkami, pak teprve začnou rozumět tomu, kolik toho musela jejich matka pro ně
vykonat, aby vyrostly. Stejně tak to je se sahadžajogíny. Když se z nich stanou dobří sahadžajogíni, jako jsou ganové, pak
pochopí, kolik trpělivosti museli ganové mít, kolik museli mít lásky a inteligence pro boj s negativitami. Všechny síly Džagadamby
jednají tak, aby zasáhly negativity všeho druhu. Její první a nejdůležitější přirozeností je ničit všechny negativity tohoto světa,
které jsou proti Sahadž, proti vám. Její ničení má mnoho podob. Nejprve musíme vědět, že pokud se prohřešíte proti Bohyni,
začnou vám různé druhy fyzických problémů - - psychosomatické nemoci, všechny typy. Můžeme říct rakovina, AIDS, všechny
tyto nemoci. Ale některé z těchto nemocí se pojí také s Ganapatim. Ganapati je Pánem všech Ganů. Matka má Ganapatiho a
kontroluje všechny gany skrze svého syna Ganapatiho. Je to tak propojené. Takže pokud se dopustíme hříchu proti Matce,
znamená to, že jsme se stali nemorálními. Být nemorální znamená, že se oddáváme věcem, které jsou proti dharmě. Všechno, co
povoluje dharma, je legální. Okamžitě jste porozuměli sahadža dharmě, intuitivně. Nemusela jsem vám nic říkat. Víte, že když je
něco špatné, je to špatné, když je něco dobré, je to dobré. Takže pokud se oddáváte něčemu špatnému, tak proto, že je to Matka -
nějaký čas trvá, než vás potrestá. Bezpochyby. Ale pokud spácháte hřích proti Otci, jako vychloubání se, předvádění se, kruté
jednání, tvrdost a podobně, jste potrestáni okamžitě. Matka je ale oceánem soucitu, trest je odsunut a je poskytnuta příležitost k
nápravě a možnost se zorientovat. Ale jakmile se dostaví trest, pak onemocníte nemocemi, které jsou velmi vážného charakteru.
Pochází to z něčeho, čemu můžeme říkat "strach". Když vás někdo zastrašuje nebo vás napadá nebo se stanete někým, kdo je
takzvaně na mušce, někým, kdo je utlačovaný agresivními lidmi, je mu vyhrožováno, je zastrašovaný, pak ten člověk začne
ztrácet víru v Matčiny síly. Výsledkem toho je takováto osoba ... To dítě mluví příliš mnoho. Můžete odtamtud odnést to dítě?
Kde je? Venku? Požádejte je, aby děti ukáznili. Musejí poslouchat. Toto je negativní dítě, které mluví. Kdo je to dítě? Čí je to dítě?
Kdo to je? Starejte se prosím o své dítě. To není normální. Normálně děti, které jsou v pořádku, během Mé řeči velmi ztichnou.
Ale vezměte je ven, požádejte ji, aby je odvedla. Musí být postaráno o střední srdce. Ze strachu se dostaneme do levé strany,
pryč od Matky, protože Ona je ta, která nám dává jistotu, odvahu a statečnost. Ale pokud jste vystrašení, pod vlivem strachu, také
můžete být vhozeni do levé strany a můžete dostat různé nemoci, které jsou velmi vážné, nevyléčitelné, jak se jim říká. Jiná věc
je, když vás vaše smysly zavedou k oddávání se požitkům bez dharmy, pak vás také střední cesta vyhodí do levé strany, protože
si nezasloužíte být u lotosových chodidel Matky. Toto centrum je tím - když se bojíme, tak se hrudní kost začne pohybovat jako
dálkové ovládání a informuje všechny gany, že přichází útok. Ale když úmyslně jdete do levé strany a oddáváte se slabosti, tak je
útok nezajímá. Řeknou: „Dobrá, pokračuj v tom, co se ti líbí, můžeš se chovat, jak chceš.“ Tyto různé druhy počínání směrem
doleva vás odvádí od vaší Matky. Řeknu vám příběh o jednom člověku z Ameriky. Je to velmi starý sahadžajogín, Ind. Vyšel ze
svého obchodu, kde pracoval, nasedl do svého auta, ve kterém seděl muž s dýkou. Ten muž ho bodl dýkou do středního srdce.
Sahadžajogín začal krvácet. Řekl: „Nevím, co se mi stalo, Matko, ale dostal jsem takovou sílu, chytl jsem ho, začal s ním bojovat
a vytrhl jsem mu dýku. Jemu zůstalo držadlo a dýka zůstala v mé ruce. Ten chlápek utekl. Neměl jsem kvůli svému krvácení
žádné obavy. Co jsem udělal? Zavolal jsem na svého kolegu, který vystupoval z auta. Běžel jsem k němu a spolu jsme půl hodiny
hledali toho chlápka. Nešli jsme hned na policii.“ Na policii šli až potom. Policisté byli překvapeni, celé triko bylo plné krve. Řekl:
„Nikdo tomu nemohl uvěřit. Dokonce i policisté byli šokovaní: „Půl hodiny jste hledali toho chlápka. Proč jste nepřišli na policii?“
Řekl: „Dojet sem by nám trvalo půl hodiny, tak jsme si mysleli, že bude lepší, když ho najdeme sami.“ Vidíte tu odvahu! Pak ho
samozřejmě odvezli do nemocnice a byl v pořádku. Jen ho zašili. Ale je v pořádku. To je známka člověka, který nikdy nedostane
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žádnou z těch hrozných nemocí, protože v jeho mysli není žádný strach, vůbec žádný. Je Ind. Řekl: „Já jsem nikdy neuhodil ani
svoje děti, nikdy jsem s nikým nebojoval. V žádném případě nejsem zápasník, nic takového. Ale stalo se to. Nevím jak, odkud
jsem získal tyto síly, ani jak jsem to udělal, prostě nevím.“ Existuje hodně podobných příběhů o sahadžajogínech a o mnoha
světcích, kteří se nikdy nebáli zaútočit na někoho, kdo je napadl nebo se odvážně bránili před mnoha hroznými věcmi. Svojí
kuráží. To je něco, čemu občas nemůžeme uvěřit, ale děje se to každý den, dostávám dopisy o tom, jak byli odvážní. Pokud věříte
v Bohyni, pak vězte, že je nesmírně mocná, velmi inteligentní, musí vás ochránit, naprosto vás ochrání takovým způsobem, že
nebudete vědět, jak jste byli ochráněni. Ale tato víra se musí vyvinout. Víra se musí vyvíjet také skrze zkušenosti toho, že jste
vždy ochráněni, vždy podporováni. Způsob, jakým vám vždy pomohla, že jste přečkali mnoho krizí. Pokud se ale přesto
znepokojíte, začnete se obávat, pokud se objeví mraky na obloze vašeho života, pokud vás to znepokojí, znamená to, že jste
stále slabí. Takže v první řadě, pokud opravdu uctíváte Bohyni, pak byste neměli mít vůbec žádné obavy a žádné strachy. Pusťte
se do toho, beze strachu. Ať už děláte cokoliv, dělejte to neohroženě. Ale zároveň vám musím povědět i o druhé straně, a to, že
byste se neměli chovat jako zombie. Neznamená to, že můžete říkat různé pravostranné nesmysly. Pokud ale musíte něco
udělat, udělejte to s jasnými představami a beze strachu. Takže se ve vás začnou projevovat všechny Její síly. Odvážný člověk se
nemusí obávat o svůj spánek, aby se mu dobře vedlo, o nic. Je neohrožený. Opět to říkám "nebojácný". To neznamená, že budete
pokračovat v útocích na každého, vyprávět všechno možné. Znamená to, že jste odvážní, můžete se bránit, vyprávět všechno
možné. Jako v tom příběhu, který jsem vám řekla, protože to nebyla obrana zevnitř, ochrana Bohyně, ale on se opravdu ubránil
sám. Takže síla začala pracovat skrze něho. Měli byste dovolit své mysli, svému tělu ukázat tyto síly. Jinak děláme púdže a
podobně, dobrá a ta síla tam je, ale vaše mysl vám stále namlouvá: „Ne, ne, tak to není“. Existuje tolik příběhů, tolik zázraků bylo
popsáno lidmi. Takže nejprve byste neměli mít z ničeho strach. Pokud jste udělali něco špatného, ale jste na správné cestě, vždy
budete ochráněni. To si zapamatujte. Budete vždy ochráněni. Toto si zapamatujte a věřte v to: „Jsem vždy pod ochranou.“ Toto
je něco velmi obtížného, protože nás možná naše mysl nabádá: „Ó Bože, co se teď stane, co bude dál?“ Takže první a
nejdůležitější věcí je, jak jsem řekla, být odvážní. Tak abychom mohli nechat Bohyni projevit se. Řekněme, že to můžete chápat
tak, že se vás všichni ganové snaží následovat. Pokud je ale vedoucí armády bojácná osobnost, co budou dělat ostatní? A tak se
musíte stát závislí na sobě. Tuto víru si musíte rozvinout. Viděla jsem lidi, kteří, když jsou nemocní, musí přijít ke Mně, protože
nejsou závislí na sobě. Umí se vyléčit. Není důvod, aby chodili za Mnou. Je mnoho případů, kdy se lidé vyléčili sami, vyléčili druhé,
jen pomocí modlitby. Ale pokud není víra vyzrálá, pak si myslí, že bych se měla o ně postarat, měla bych se jich dotknout, měla
bych toto, měla bych ono. Teď jsem s tím přestala. Kdysi jsem to tak dělala. Důvod je ten, že nyní závisíte jen na sobě. Nejen že si
můžete pomoct, ale pomůžete i ostatním. Ale pokud nemáte důvěru v sebe, že se můžete vyléčit, že jste schopni se o sebe
postarat, že se umíte ochránit, pak se celá záležitost přemění tímto způsobem - - Matka musí pořád dělat tu práci. Teď, nejprve,
musíte nakrmit to malé miminko, dobře? Můžete mu pomáhat, dohlížet na něj, dělat všechno. Ale když vyroste, pak nechce, aby
ho jeho matka krmila. Stejně tak sahadžajogíni. Kolik let jsem pracovala? Musíte důstojně vyrůst, vyzrát tak, abyste vy sami
mohli tyto věci dělat pořádně. Zralost máte v sobě, protože vám vaše Matka požehnala. Dala vám všechny svoje síly, všechny.
Ale jedna síla je obtížná, síla trpělivosti. Musíte být trpěliví, jako vaše Matka. Můžete si myslet, že to není snadné, ale zkuste to.
Musíte být trpěliví a to především sami se sebou. Znala jsem mnoho lidí, kteří si mysleli, že po duchovní stránce nejsou nic a
ničeho nedosáhli. To je naprostý útěk před skutečností, je to to, že chcete utéct před svou osobností. Pochopte. Pokud budete
dělat introspekci, zjistíte, že jste se vyvinuli do skutečného duchovního obra. Nikdo se vás nemůže dotknout, můžete dělat
cokoliv, můžete se o sebe postarat, můžete podporovat druhé. Ať už to byly jakékoliv síly těch, kteří včera zpívali, všechny tyto
síly se teď projevují ve vás. Ale ještě dáváte prostor náhodě, měla bych říct, necháváte to na druhých, nikoliv na sobě. A jde o to,
že doposud to nikdo neudělal, tento druh práce. To znamená spojit všechny žáky s Božskou silou. A jelikož je to Božská síla
lásky, musíte vědět, jak milovat ostatní. To je velmi důležité. Ale když se jedná o lásku, budete milovat svoje děti, svou ženu. V
Sahadža józe je to velmi běžné. Jsou příliš spojeni se svými dětmi. Před Sahadža jógou byli známí svou sobeckostí, neměli
žádný vztah k dětem nebo ženě, k ničemu. Ale teď jsou jako lepidlo. Děti jsou k nim přilepeny, žena je k nim přilepena a celá
rodina je velmi důležitá. Toto je další pokušení, ze kterého se musíte vymanit. Neříkám, že se musíte vzdát své rodiny nebo dětí,
ale opakuji, odpoutanost. Odpoutanost je vaší silou. Vše sledujte s odpoutaností. Nepřemýšlejte nad tím: „Ale já jsem se do
Sahadža jógy dostal jen před pár dny“.... ne, takto neuvažujte. „Kdokoliv je hlubší než já, nejsem k ničemu“... Ne. Jen dělejte
introspekci a vnímejte, kolik sil už máte. A čím víc si toho budete vědomi, tím víc budete pokorní. Je to ohromně překvapující.
Stanete se pokorní. Žádný strach nebude existovat. Můžete mít strach, když řekněme máte hodně peněz. Nebo máte dobré
vzdělání. Můžete mít strach ze závisti. Pokud máte jiný majetek, jako například šperky a jiné věci, obáváte se, že přijde nějaký
zloděj. Pokud jste politikem, můžete se obávat, že vám někdo vezme vaše místo, když budete někde pryč. Co se ale týká
Sahadža jógy, tak to funguje obráceně. Kdo vám může ukrást vaši seberealizaci? Řekněte mi! Kdo vám může ukrást vaše síly?



Kdo může ukrást vibrace? Přemýšlejte nad tím. Kdo může ukrást vaši lásku? Protože ta přichází z vašeho Ducha, která je věčný a
její proud neustále proudí. Jen když se od svého Ducha vzdálíte, jen tehdy cítíte ty věci, které můžete pocítit ve tmě. Další
Matčinou silou je, že vám dává stav, ve kterém jste ''sakši". Jste svědkem, vše jen pozorujete. Máte obrovskou trpělivost,
ohromnou trpělivost. Cokoliv se stalo, dobrá, nechte to být. Všechno bude v pořádku. Takže se zbavíte hrozného citu, kterému se
říká hněv. A to vám dá takový pokojný stav svědka, že budete mladší a mladší. Musím vám říct, že jsem některé sahadžajogíny,
kterým jsem minulý rok dala realizaci, nemohla poznat. Najednou omládli o deset let. Je to neuvěřitelné. Já sama se musím
přiznat, že jsem nemohla rozpoznat, zda jste ti samí lidé nebo vaše děti. Stane se vám to, že se stanete klidnou osobností. Proč?
Protože vaše Matka je zde pořád. „Je pořád zde, je pořád s námi, neustále nás ochraňuje. Teď jsme ale dospělí, a tak nám dala
všechny své síly. Všechny síly nám dala, takže čeho se obávat?“ Ale tato víra nesmí být slepá, nýbrž osvícená. Rozdíl je v tom, že
slepá víra má víru, nikoliv síly. Osvícená víra má jak víru, tak všechny síly. Když se vám to stane, začnete růst velmi rychle,
nejdříve v dharmě. Nemáte obavy o svoji mravnost. Kdekoliv budete mluvit o Sahadža józe, dobře to dopadne, zapadne to.
Jakmile nebudete mít žádný strach, celý obraz se stane jasnějším, protože se stanete vizionářem, čemuž v Sanskrtu říkáme
"drištas". Jako například C. S. Lewis uviděl náš průvod. Jak mohl William Blake předpovědět budoucnost? Jak mohl Gjánéšvara
psát o "Pasayadanu", který popisuje všechny sahadžajogíny? Neustále vyzývá: „Teď všichni vstaňte a běžte, udělejte toto, toto
jste, teď to vlastníte.“ V jednom kuse se snaží lidi ujistit. Jak mohl Rabindranath Thákur vidět náš příchod do Ganapatipule? Jak
se to mohlo stát? To se může stát jen tehdy, mají-li osvícenou víru. S osvícenou vírou vám vaše Matka dává další velkou sílu, a to
sílu rozlišení, rozlišování. Někdo za mnou přišel a řekl Mi: „Matko, víte, tento muž je velmi příjemný“... a podobně, ...a nikdo se o
něj nestaral“... atd. „Má dobré vzdělání, je velmi zámožný“... a tak dále. A já na to řekla: „Dobrá, ukažte mi fotografii.“ Jakmile
jsem uviděla fotografii, řekla jsem: „Ne, raději se od něj držte dál. Držte se od něj co nejdál.“ Byli překvapeni: „Jakže, říkáte, že se
ho máme vyvarovat?“ Jen jsem viděla fotografii. Jak by to mohla Matka říct? Cítila jsem vibrace. Okamžitě jsem řekla: „Není v
pořádku.“ Jindy přišel jeden muž a řekl mi, že nějaký Nigériec mu napsal dopis, ve kterém píše: „Vložte třicet pět tisíc liber do
banky", nebo něco v tom stylu, ...a já tam vložím naše peníze, hodně, milióny a vy z toho dostanete jednu třetinu.“ Takže přišel a
řekl mi o tom. Řekla jsem: „Opravdu? Nedělejte to.“ Odpověděl: „Proč?" „Je to podvod.“ Jakmile se vrátil do Ameriky, zjistil, že šlo
o podvod. Zeptal se: „Matko, jak jsi to věděla?“ Řekla jsem: „Můžete vyzkoušet vibrace - tak teplé! Takže je to podvod. Máte
vibrace. Můžete cítit vibrace. Pokud nechcete používat toto nové vědomí, proč být v Sahadža józe?“ Byl velmi rozrušený, když
jsem mu řekla: „Zapomeňte na to.“ Přemýšlel o tom: „Proč to Matka říká?“ Řekla jsem: „Proč potřebuješ ty peníze? Potřebuješ
peníze? Dobrá, my máme. Takové věci nepřijímej.“ Když jsem mu řekla, že je to podvod, měl šok. Když se vrátil do Ameriky, zjistil,
že to podvod byl. Takže na letišti mi padnul k nohám. Řekla jsem: „Co se stalo?“ „Matko, nad Tebe není. To, cos mi řekla, je
pravda.“ Odpověděla jsem mu: „Ale to vibrace Mně řekly, že je to podvodník. Když ti říkal, že ti dá tolik peněz, nebyla to pravda,
protože vibrace byly velmi špatné.“ Tímto způsobem můžete postupně získat zkušenosti. Tyto zkušenosti zkuste vložit do
vašeho srdce a mějte víru ve svoje zkušenosti, v to kým jste, kým jste se stali, v to kolik sahadžajogínských zážitků máte, kolik
máte Matčiny pozornosti. Pokud máte osvícenou víru, osvícenou víru v sebe, stanete se silnými.... Jste bezmocní, protože vaše
víra je taková. Pokud se z vás stane opravu vyvinutá, vyspělá realizovaná duše, všechny síly budou pracovat. V Indii je jeden
rybář, je vystudovaný, ačkoliv je rybářem. Jednoho dne jel lodí na druhý ostrov dělat Sahadža jógu. Když vyšel z chaty, viděl
obrovské černé marky vznášet se na obloze a hru Višnumáje. Postavil se na břeh a řekl Višnumáje: „Prosím, nařiď mrakům, aby
se chovaly slušně. Jedu dělat práci Matky, tak se mně neopovažujte dělat problémy na cestě.“ Tak to řekl. Lidé, kteří s ním byli,
mi řekli, že Hariščandra takto mluvil. Nalodili se. Udělali program a vrátili se domů. Jakmile vešel do domu, začalo pršet.
Prostřednictvím vaší osvícené víry kontrolujete všech pět elementů. Nemusíte o to ani žádat. Síly jsou tak velké, že jednají.
Rozumějte. Dnes, když se blížila púdža, se najednou udělalo příjemně. Nežádala jsem o to. Prostě se udělalo příjemně, je
mnohem lépe jak včera. Mohlo být velmi chladno. Ale musíte mít víru, která je realitou. Pokud si pamatujete, posledně byl silný
déšť a toto všechno se otřásalo a lidé museli držet sloupky u země. Jakmile Mi začali volat "Džej", přestalo to. Tato zkušenost by
vás měla naučit, že nebylo třeba sloupky přidržovat, ale měli jste Mi prostě zpívat "Džej", to je všechno. Namísto toho jste byli
zaneprázdněni držením stanu. Jen jsem se na vás dívala, a nevěděla jsem, co říct. Řekla jsem: „Nechme je se o to pokusit.“ Tyto
zkoušky vás činí vyzrálejšími. Když neexistují překážky, pokud nepřijdou žádné překážky, pak nemáte co překonávat a když je
nepřekonáváte, nepoznáte svoji víru. Člověk stojící na břehu řekne: „Neumím plavat.“ Když ho ale přinutíte skočit do vody, bude
plavat. Pak teprve zjistí, že plavat umí. Protože vy nevíte, kým jste se stali. Nevíte, že umíte plavat. Nevíte, že můžete zachránit
druhé. Pořád jste zaneprázdněni svými malými, malinkatými záležitostmi. Když ale zjistíte, kým jste se stali, pak se naprosto
změníte. Vaše malost, která je jako zrnko prachu, zakryje celou oblohu. Tato vnitřní síla, vám však nedá ego, ale dělá vás
pokornými, to je ten test. Jedním z příznaků je, že vás činí pokornými, neuvěřitelně milujícími a milosrdnými. Tyto síly také
způsobí to, že nebudete druhým ubližovat, to je dalším znakem. Jedná se o Matčinu lásku, sílu Mateřské lásky. Člověk, který má



matku, která je velmi milující a milá, to je psychologický fakt, se sám stává velmi ohleduplným, to je psychologický fakt. Když
poznáte, kým jste, kým jste se stali. Navarátrí púdža, to je důvod, proč je svým způsobem velmi, velmi mocnou púdžou. Protože
ukazuje a otevírá kanály vaší síly. To je důvod, proč je tak důležitá. Od rána se jen vznáším ve vibracích, ohromné, bylo to jako
vodopád vibrací. A po celou dobu vidím světlo, světlo, světlo. Pomyslela jsem si: „Teď ani nevím, o čem mám mluvit!" To je
důvodem, proč jsem zavřela oči, protože po celou dobu budu vidět něco jiného než vás, lidi. Takže jsem si myslela, že lepší bude,
když zavřu oči. Teď jste se ale světlem stali vy. Vy jste světlem. Světlo se nebojí tmy, že? Protože může tmu odstranit. To je to,
kým jste, vy ale nevíte, kým jste, a tak žijete s velmi, velmi malými představami o sobě. Neříkám tím, že byste se měli chovat jako
guruové, dávat velké přednášky, s dvěma rohy na hlavě, to ne. To co vás zdobí, je vaše pokora, laskavost, sladkost a způsob,
jakým jednáte s lidmi. Budete se divit, ale já lidem také řeknu, když je s nimi něco v nepořádku. Také to dělám, bez pochybností,
ale dělám to takovým způsobem, aby ta daná osoba pochopila, že je to pro její dobro. Tak, aby se celá osobnost, celý
temperament, všechno aby se změnilo. Obličej se změní, počin se změní. Způsob mluvy, automaticky se změní celé to soukolí
zevnitř. Zdokonalíte si kvality skutečného mahájogína. Dříve, aby dosáhli stavu mahájogína, museli mnozí lidé projít velmi
těžkým životem. Museli se všeho vzdát, ne jen tak naoko, ale skutečně se z celého srdce museli odpoutat. Museli od všeho
odejít, jít na opuštěná místa, žít na obyčejném jídle. Všechno možné. Dokonce i Buddha tolik trpěl. Kristus také hodně trpěl. Byli
inkarnacemi, a přesto museli tolik trpět. Ráma také velmi trpěl, i Šrí Krišna hodně trpěl, představte ti to. Vy ale trpět nemusíte.
Naopak všichni jste se z útrap dostali, radost, hudba, všechno. Ale to, abychom se mohli těšit ze Sahadža jógy ve stavu
Niránanda - osvobozeni od všeho, kromě radosti - musíte pochopit, že byste se měli vzdát všech mýtů, se kterými stále žijete.
Existuje mnoho mýtů. Někteří lidé žijí v mýtu: „Jsme velmi chudí.“ Jiní v mýtu: „Jsme velmi bohatí.“ Jiní v mýtu: „Jsme velmi
nešťastní.“ Jiní: „Jsme velmi šťastní.“ To jsou různé druhý mýtů. Jsou to všechno mýty. To, o co jde, je úplná prázdnota, naprostá
prázdnota. Ta je radostí. Prázdnota je zaplněná radostí. Naprostá prázdnota. Potom od druhých nic neočekáváte. Vnitřní
prázdnota vlastně dává příležitost milosrdenství a lásce, aby do vás vstoupily. Když už v hrnci něco je, co do něj můžete vlít? Co
tam můžete dát? Pouze, když jste uvnitř naprosto prázdní, není tam žádný nesmysl z minulosti nebo budoucnosti: touhy, ambice,
klam. Když se uvnitř úplně vyprázdníte, je to zaplněno jen radostí, věčnou radostí. Nikdy jste o to nežádali, netěšíte se na to. Je to
tam celou tu dobu. A to je to, co vám přeji, abyste dnes pocítili. Jak víte, záležitosti týkající se Bohyně jsou velmi hluboké a
jemné. To, jak na sebe vzala podobu Matky, jak se starala o Své děti s láskou, to, jak bojovala s démony a také s negativitami.
Dnes ale démoni vstoupili do vašich srdcí, falešní guruové do vašich mozků. Tolik věcí proudí do vás skrze tyto hrozné knihy a
pořád vás napadají. I když tyto démony zabijete, budou přetrvávat ve vašich srdcích. Doopravdy by měli být zabití, ale jakmile si
je uvědomíte, odejdou. Jen tak je možné je zlikvidovat. Pokud si je neuvědomíte, oni odejdou, ale zanechají bhúty ve vašich
hlavách. Jedná se o všechny negativity, které pocházejí z následování všeho falešného, čím jste prošli, ze čtení špatných knih,
ale také po příchodu do Sahadža jógy jste mohli být svedeni z cesty různými lidmi. I to je možné. V tom případě odpusťte takové
osobě. Ten člověk se může zlepšit, ale vy můžete pokračovat dál se stejnými myšlenkami a najednou se mohou vynořit
prapodivnosti. Takže kvalitami jsou soucit a láska, odvaha a nebojácnost a naprostá prázdnota. V této prázdnotě se neobáváte
toho, čeho musíte dosáhnout, kolik lidí musíte získat, kolik jich musí přijít do Sahadža jógy, netrápíte se tím. Stane se to
automaticky, ale vy po tom nebudete ani toužit. Nebudete po tom prahnout: „Ó Pane Bože, není tu dost lidí, co s tím budeme
dělat?“, a tak podobně. V jistém smyslu je to pro nás dobrá zpráva, protože kde by se v nebi vzalo místo pro tolik hloupých lidí?
Takže bychom neměli nadbíhat lidem, kteří jsou negativní a nepoužitelní. Rozhodně se ale musíme ujmout lidí, kteří jsou
skutečně dobří. Chtěla bych vám říct ještě jednu věc a to takovou, že takoví lidé auto- maticky vypadnou ze Sahadža jógy.
Jednou provždy odejdou. Nevydrží, protože si nezaslouží tu být. Nezaslouží si mít Matčiny síly. Takže se to stane velmi hezky a
jemným způsobem. Vždycky chodím pozdě na jakýkoliv program, tak aby ti, kteří jsou k ničemu, zmizeli. Další zmizí na půli cesty,
protože se do jejich hlav nic nedostane, ničemu nerozumí, tak odejdou. Takže ti, kteří zůstanou, jsou skuteční hledači pravdy a ti
všichni dostanou realizaci. V sanskrtu tomu říkají "chayen", což znamená "výběr". To, co se děje, je přirozený výběr, a to, jak lidé
vypadnou a potom se vrátí zpět do Sahadža jógy, je velmi zajímavé. Je to běžná záležitost v Sahadža józe, to vy víte. Nemělo by
vás to rozrušit. Takže když přijde hodně lidí řekněme z Ruska a méně ze Švýcarska, můžete si pomyslet proč, ale teď už to není
tak hrozné. Neměli bychom se tím trápit, protože nejsme ani Rusové ani Švýcaři. Jsme superlidé, jsme sahadžajogíni. Ať už jsou
z Ruska nebo z Indie nebo z některé z afrických zemí, je to v pořádku. Jakmile jsou to sahadžajogíni, měli bychom být spokojeni.
Pokud Švýcaři přijdou do Sahadža jógy, měli bychom být šťastní. Takže tato připoutanost je určitým způsobem dobrá na začátku,
to že chcete přivést do jógy víc Švýcarů, protože chcete mít společnost. Nemůžete žít jen s jedním člověkem v džungli, když ti
všichni ostatní sahadžajogíni nejsou, je to velmi obtížné. Takže chcete společnost. Chcete, aby vás bylo víc a víc. Na tom ale
nezáleží. Tolik, kolik nás je, je dostačující a my bychom se tím neměli vůbec znepokojovat, tím číslem. Chceme se ale podělit o
svoji lásku a cítíme ten nedostatek. Nikoliv proto, že jsme Švýcaři, ale proto, že se nemáme s kým rozdělit. Tehdy se vyvíjí nová



osobnost a tato nová osobnost je ta, která funguje. Myslím tím, že vám nedáváme žádné peníze, žádné ceny. Nedostává se vám
tolik povzbuzení v tom smyslu, že nevyvěšujeme vaši fotografii, nic takového. Dokážete si představit jinou organizaci, kde by lidé
pracovali tolik, jako pracujete vy? Nepředstavitelné. Dávají vám ocenění, bonusy, také vás povyšují, dělají všechno možné, udržují
vás v chodu. My ale nic takového v Sahadža józe neděláme. Co je to, co vás nutí pracovat tak tvrdě v Sahadža józe, co vás nutí
šířit Sahadža jógu? Je to jediná věc, a sice to, že se chcete podělit. Nemůžete si pomoct, stejné je to s opilci. Když mají láhev,
musí mít aspoň jednoho člověka, se kterým se podělí, protože se domnívají, že jinak by to bylo špatné: „Vypadá to, že páchám
hřích, proč se o to nepodělit s druhými?“ Tak se hřích rozdělí napůl. V Sahadža józe se dělíte, chcete to šířit. Protože jste
kolektivní, stali jste se kolektivními, to je ten důvod. Chcete, aby přišlo víc lidí a radovali se. Stali jste se velmi ušlechtilými. Jinak
samozřejmě opilci se dělí, ale předpokládejme, že někdo vyhrál v loterii nebo dostal velký podnik, těmto lidem se nebude líbit
dělit se. Vy ale přemýšlíte jinak: „Proč ne? Když jsem já tolik radostný, proč by neměli být ostatní? Proč by neměli mít ostatní lidé
stejné požehnání jako já?“ Protože jste se stali ušlechtilými, pracujete tvrdě, tak tvrdě, abyste toho dosáhli. Žádná slova
nemohou vystihnout Mou radost, když vás pozoruji, jak spontánně na tom pracujete. Včera jsem viděla film, celý příběh a byla
jsem tak překvapená a dojatá, že tato maráthi hudba přišla až do Cabelly. Dokážete si představit nějakého Itala o tom vůbec
uvažovat? Ani za sto let. Ale jak se to stalo tak spontánně a působí to? Protože je v tom smysl pro kolektivitu. Ta „Nová doba", o
které lidé mluví, je bezpochyby zde. Je to Nová éra a také nové vědomí. A to, co je „nové", je nová kolektivnost a ta působí tak, že
ji chcete šířit. Působí to jako hlad. Je to jiný druh hladu a to takový, že chcete utvářet více sahadžajogínů, chcete mít víc bratrů a
sester. A chcete jim pomoct do té míry, aby mohli chodit na púdže a aby se mohli stát dobrými sahadžajogíny. Tato nová ambice
nebo radost nebo jakkoliv to chcete nazvat, je tím úplným plánem, který se obrazí ve vašich srdcích a také to, že kolektivita
vzkvétá. A to je tím důvodem, proč se nemůžete ze Sahadža jógy radovat sami, sedíce v Himalájích. Ne. Chcete mít další lidi.
Toto je dalším znamením toho, že Matčina láska se zakořenila ve vašich srdcích a toho, že všichni budete šířit Sahadža jógu.
Samozřejmě je mi známo, že někdo v Austrálii za to bere peníze, Austrálie byla vždy problém. Vydělávají na tom. Prostě nevím,
co na to říct. Protože tomuto nedokážu porozumět. Jak je může napadnout vydělávat peníze a jiné nápady provozování dalších
nemorálních věcí? Objevil se další problém, ale na tom nezáleží. Nechte to na Mně. Já se o to postarám, ať už se jedná o cokoliv.
Na vás je, abyste se stali velkými světly své Matky. To je to, o co vás dnes večer žádám. Všechna síla proudí do vás, máte v sobě
světlo, které je osvícené, ale musíte je šířit. Šířit je víc a víc a víc. Budete překvapeni, že Tukarama řekl: „Jsem jako malé zrnko
prachu a zároveň jsem celou oblohou.“ To je to, čím je vaše osobnost. Kéž vám všem Bůh žehná.
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Dnes jsme se zde shromáždili, abychom udělali púdžu k Sadášivovi. Ten, kdo se v nás odráží, je Šiva, který je čistým Duchem.
Tento čistý Duch uvnitř nás je odrazem Boha všemohoucího, Sadášivy. Je jako slunce, které dopadá na vodní hladinu a jasně se
odráží. Když ale dopadá na kámen, neodráží se vůbec. Když máte, řekněme, zrcadlo, nebude na ně slunce pouze dopadat, ale
jeho světlo se v něm bude odrážet. Stejně tak i v lidské bytosti se odráží Bůh všemohoucí podle toho, jakou je osobností. Pokud
je vaše osobnost čistá a průzračná, nevinná, pak Ho dokáže odrážet jako zrcadlo. Proto svatí lidé odrážejí Boha všemohoucího
správným způsobem v tom smyslu, že už se neztotožňují se špatnými věcmi. Když už takové ztotožňování neexistuje a je takový
člověk zcela čistým Duchem a v takovém případě odráží odraz Boha i do druhých lidí. Vy všichni jste naštěstí získali svoji
seberealizaci. To znamená, že odraz Boha již působí ve vaší pozornosti. Pozornost je osvícena silou Ducha. Síla Ducha je taková,
že je odrazem. To znamená, že odraz se nikdy neztotožňuje se zrcadlem nebo s vodní hladinou. Je tu tak dlouho, dokud svítí
slunce, a když není slunce, není ani odraz. Pokud jste tedy v Sahadža józe, vyčistili jste se. Také vaše Kundaliní vás vyčistila a teď
jste čistými osobnostmi. Proto se tento odraz ve vás stává čistším a čistším a lidé ho vidí. Vidí ho ve vašem obličeji, vidí ho ve
vašem těle, ve vaší práci, ve vašem chování všude. Pro lidi je těžké v sebe opravdu věřit, věřit v to, že by mohli být odrazem Boha
všemohoucího. Mají, myslím, nějaké komplexy méněcennosti, protože nemohou pochopit, jak se tak najednou mohli stát
odrazem Boha všemohoucího. Mají ale takovou kapacitu a mohou se stát odrazem Boha všemohoucího. Musí mít ale víru v sebe
sama, víru ve svůj vzestup, aby mohli věřit, že se tím stali. Důvěra je v Sahadža józe velmi důležitá. Bez úplné důvěry nemůžete
dosáhnout svého vzestupu. Víte, že dokonce na přednáškách musím říkat, že musíme mít sebedůvěru. Důvěra ale ani náhodou
neznamená ego, nebo agresivitu. Když si věříte, nejste vůbec agresivní. Vypráví se takový příběh z Číny, velmi zajímavý, že jeden
král chtěl, aby jeho kohouti vyhráli kohoutí zápasy. Někdo mu řekl: „Žije světec, kterému když mu doneseš svoje kohouty, tak je
učiní tak silnými, že určitě tento zápas vyhrají.“ Tak vzal svoje kohouty, dal je tomu světci a povídá: „Chci, abys jim dal veškerou
sílu k vítězství v tomto zápase.“ Za měsíc se král vrátil pro své kohouty. Pak je vpustil do arény, kde už byla spousta dalších
kohoutů. Takže kohouti začali bojovat a napadat jeho dva kohouty. Ti ale jen stáli - velmi trpělivě, absolutně klidně a tiše.
Všechny útoky jen sledovali jako nějakou legraci. Ostatní kohouti se unavili a utekli z arény a tak se stalo, že tito dva kohouti
vyhráli. Z toho bychom si měli vzít ponaučení, že člověk, který je odpoutaný, nemůže být nikdy napaden. Jsme napadáni skrze
mnoho ztotožňování se. Prvně naše rodina, potom naše země, potom náboženství, pak další záležitosti jako rasismus. Všechno
ztotožňování nás oslabuje, protože nás neustále napadá. A všimla jsem si, že vkládá do myslí sahadžajogínů zmatek. Důvodem
toho je, že nemáte důvěru v Sahadža jógu, nemáte důvěru v sebe sama, že jste na správné cestě a nevěříte, že jste teď svatí a
nikdo vás nemůže napadnout, protože jste pod úplnou ochranou Božského. Lidé mohou následovat jakékoli náboženství, gurua,
cokoliv, ale stále mají strach, že budou napadeni. A bojí se říct to, co by říct měli, postrádají soudnost k tomu, aby věděli, co je
třeba říct. Se správným porozuměním faktu, že jste čistým Duchem. Když v to věříte, překvapí vás, vaše důvěra v to, co děláte.
Tím chci říct, že máme další velkou výhodu, a to, že fungujeme jako kolektiv. Snadno zjistíme, jak se v kolektivu chováme. Jak
reagujeme na kolektiv. Velmi subtilní člověk se nemusí v kolektivu moc projevovat, moc mluvit může jen stát, jako ti kohouti, o
kterých jsem mluvila, ale ostatní jeho hloubku cítí. Hodnotu takového člověka cítíte. Tak hluboký člověk nechce nikoho napadat,
cítí se chráněný zevnitř. Takovou ochranu musíme pocítit, nikoli mentálně, ale uvnitř sebe, a jakmile získáte takovou přitažlivost a
ucítíte to, nikdo vás nemůže napadnout. Ten, kdo útočí, je sám nejistý, nebo může být nevychovaný. Možná to ještě není
sahadžajogín a tak na něj musíte pohlížet laskavě, s odpuštěním, tak jako Šiva. Sadášiva je známý tím, že každému odpouští.
Každý, kdo činil pokání, třeba stál na hlavě, na jedné noze, držel hladovku, nebo dělal jakékoli jiné pokání, Sadášiva byl tak
znechucený, že řekl: „Dobře, vezmi si, co chceš.“ Dokonce dal požehnání mnoha rákšasům, to jste už slyšeli. Požehnal mnoha
rákšasům, protože měl až po krk jejich pokání. Existuje tolik příběhů o tom, jak Sadášiva požehnal lidem, dokonce požehnal i
Rávanovi, což je velmi zajímavý příběh. Rávana dělal různá pokání. Nevím, co všechno, jak asi musel hladovět se svými deseti
hlavami... Máte velký hlad, když máte jedna ústa, ale když jich máte deset... Neumím si představit, jaké pokání musel udělat, že
toho měl Šiva po krk. Jeho milosrdenství je tak velké: „Ať si tento muž přeje cokoli, dám mu to.“ A tak šel Rávana za Šivou a Šiva
povídá: „Co chceš? Proč si tak ubližuješ?“ Rávana na to: „Chci tvoje požehnání.“ „Jaké požehnání?“ „Nejdřív mi slib, že mi dáš
vše, o co tě požádám.“ Šiva: „Jistě, bude-li to v mé moci.“ Je to velmi zajímavý příběh. Rávana povídá: „Chci tvoji ženu.“ Protože
věděl, že Jeho žena je Ádi Šakti. A když dostane za manželku Ádi Šakti, může dělat zázraky! A tak žádal: „Chci tvoji ženu za
manželku.“ Pro Šivu bylo velmi obtížné rozhodnout. Dát Svou manželku takovému ďáblovi, ve svém milosrdenství to však udělal.
Všechny tyto události ukazují, jak působí Jeho milosrdenství. Nakonec tedy bylo rozhodnuto, že Jeho žena Párvatí musí odejít s
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tímto strašným mužem. Jenomže bratrem Šrí Párvatí byl Šrí Višnu, který je také Šrí Krišnou a ten si řekl: „Nedovolím, aby moje
sestra odešla s tímto ďáblem. Musím něco udělat.“ Největší rošťák ze všech Bohů je totiž Šrí Krišna. A provedl Rávanovi to, že
najednou se mu chtělo na záchod. A tak se zastyděl, odsunul ženu stranou a šel na záchod. Šiva ho ale předtím varoval: „Dávej si
pozor, protože matkou této ženy je matka Země, a tak Ji nikdy nepokládej na zem, musíš Ji stále nosit na zádech.“ Takže když
Rávana došel na určité místo, tak mu Šrí Krišna provedl tu zlomyslnost a on musel jít na záchod. Tak Ji postavil na zem, jakmile
to udělal, matka Země ji vtáhla a on nevěděl, co má dělat. Zkusil to podruhé. Šel zase za Šivou a povídá: „Podívej, toto jsi slíbil,
ale stalo se tohle.“ Řekl: „Já jsem tě varoval, že Její bratr je velký rošťák, který to zařídil, musíš si dávat pozor! Tentokrát ho
neposlouchej, nepokládej Ji na zem, ať se děje cokoli.“ Takže to zkusil zase a nesl Ji na zádech. Najednou potkal malého
chlapce, byl to sám Šrí Krišna, který se mu smál: Rávana se divil: „Proč se mi směješ?“ „Proč proboha nosíš na zádech tu
stařenu? Nemá žádné ornamenty...“ Rávana: „Je to Bohyně!“ Krišna: „Nemá žádné ornamenty, nic podobného, jak by mohla být
Bohyní?“ Víte, v Indii máme takové rčení, když žena nemá žádné ozdoby, že je jako Lanka Párvatí, protože Rávana Ji nesl na (Srí)
Lanku. A když vzhlédl, uviděl velmi starou ženu bez zubů, jak se směje. Strašně se vylekal a shodil Ji. Ona je Mahámája. Rávana
potřetí řekl: „Raději řekni své ženě, že nemá nikoho poslouchat, a dohlédni na to, abys mi Ji dal.“ Šiva: „Dobře, narodí se na Lance,
můžeš se s Ní oženit.“ Jmenovala se Mandódarí. Tento velký příběh pokračuje. Mandódarí nesmírně uctívala Višnua. A když
Ráma přišel, aby zabil Rávanu, všechno to zařídila samotná Mandódarí. Protože věděla, že když Šrí Ráma zabije Rávanu, tak
bude vysvobozen od svých představ o ženách. To, jak bažil po Sítě a podobné věci... Skutečně si přála, aby se něco stalo, aby se
narodil znovu a zbavil se toho pokukování po krásných ženách, to jak unesl Sítu. Byla proti tomu, ale on to nechtěl slyšet. A tak
došlo k válce a v té válce ho Šrí Ráma zabil. K celé té epizodě došlo díky neomezenému milosrdenství Šrí Šivy. Jeho
milosrdenství může někdy vypadat dost nelogicky. Ale za tím vším je velká logika. Logika je v tom, že ať udělá cokoli, přinese to
řešení určitému problému. Na příklad, jednou došlo k válce, ta válka neměla konce, v té době dělal problémy jeden strašný ďábel,
kterému Šrí Šiva požehnal tak, že ho nikdo nemohl zabít. Šiva ovšem dal také požehnání, jak se říká varadán, jistému světci, který
řekl: „Chci teď spát, ať mě nikdo neruší.“ A tak dostal požehnání: „Stačí, když se jen podíváš na toho, kdo tě vyruší ze spánku, a
bude spálen na popel.“ Požehnání dostali tito dva. Když začala válka, pomyslel si Šrí Krišna, že nejlepší bude zabít toho ďábla s
pomocí požehnání, které dostal onen světec. Tak vytvořil hru a začal utíkat z bojiště, a proto se mu říká “Bojovník, který utekl z
bojiště“, Ranačórdas. Ten, který utíká z bojiště. Když Šrí Krišna utíkal, měl na sobě šál. Vešel po špičkách do jeskyně, kde onen
světec spal a přikryl ho svým šálem. Poté, co na něj položil svůj šál, tak ďábel, který ho pronásledoval ten satanský chlap, doběhl
do jeskyně a uviděl jeho šál a povídá: „Á, teď jsi unavený a teď tady spíš, já ti ukážu!“ Aniž by si uvědomil, kdo to tam spí. Stáhl
spícímu šál a vtom se onen spící světec probudil, podíval se na něho a říká se, že ho spálil třetím okem. A tak se dostavilo řešení.
Tímto způsobem probíhá celá hra za přítomnosti třech sil, jen aby se nakonec ukázalo, že Pravda vítězí. Nejprve je tu Šivovo
milosrdenství, Jeho dobročinnost na jedné straně. Pak je tu hra Šrí Krišny, nebo také Šrí Višnua, ve které jde o neutralizování. A
třetí je hra Brahmy, který tvoří a produkuje věci. Všechny tři síly tu působí jen proto, aby tu pro nás vytvořily atmosféru, ve které
pocítíme, že se musí něco stát s naším lidským vědomím. Všechny tři síly v nás posílily přání hledat Pravdu. Šiva je na jedné
straně neobyčejně milosrdný, dokonce i k asurům, ďáblům, ale na druhé straně může být neobyčejně krutý, může zničit celý
vesmír. Pokud se lidé stanou natolik zkažení, pokud se nedají na duchovní cestu, pokud zcela ztratí svou nevinnost, pokud se
nezbaví všech falešných ztotožnění a představ, které na světě vytvářejí problémy, tak On zničí celý svět. On totiž sleduje hru Ádi
Šakti. Dovoluje Jí dělat všechnu tu práci, tvořit lidské bytosti, dávat jim realizaci, všechno, ale pokud zjistí, že Její děti, tedy lidé,
které zachránila, se chovají špatně, že urážejí, nebo jakkoli ničí Její práci, může se rozhněvat, čímž může zničit celý svět. Ale
nemyslím si, že by teď k tomu měl nějakou příležitost. Protože teď máme sahadžajogíny po celém světě. Na sahadžajogínech
vidím to, že někteří rostou velmi rychle, vytrvale, plnou silou a tak dosáhli Šivova principu. To první, čeho dosáhli je, že začínají být
niterně odpoutaní. Odpoutanost není mentální. Není to mentální. Nejde o to, stát se askety, odejít do Himalájí, vzdát se rodiny a
podobně. Odpoutanost je uvnitř nás. Když odpoutanost začne působit, tak prvním znakem je, že se staneme radostnými.
Staneme se šťastnými. Když se někoho zeptáte: „Proč jsi nešťastný?“ Začne mluvit o své ženě, možná o svém domě, o svých
dětech, o své zemi, možná o společnosti, o všem možném. Takže ho velmi zneklidňuje, činí ho nešťastným to, co vidí kolem
sebe. Je ale realizovanou duší a tak mu to, že je nešťastný, nepomůže. Co je třeba vědět, je to, že teď můžete napravit všechny
špatnosti ve společnosti, v rodině, na celé zemi tak, že měníte ostatní, nikoli špatným pocitem. Když to ale budete dělat, tak to
nejdůležitější je, být odpoutaný. Když jsem začínala se Sahadža jógou, překvapilo mě, jak lidé mluvili o svých vlastních krajanech.
Ohromilo mě, když mi začali říkat, co špatného je na jejich náboženství. Nevěděla jsem toho tolik, kolik mi řekli. A říkala jsem si,
že jen díky odpoutanosti, mohou jasně vidět, co je špatně. Co je špatně se společností, s lidmi, s příbuznými, v rodině, v zemi, na
celém světě. To je ale možné jen tehdy, když se s ničím takovým neztotožňujete. Jinak nikdy neuvidíte ty defekty, nikdy neuvidíte,
co je s tím člověkem špatně, které čakry jsou napadené. Takže to první, k čemu by mělo dojít, je odpoutanost. Jde tedy o to, jak



dosáhnout odpoutanosti. Mnoho lidí se mě ptá: „Matko, jak se odpoutat?“ Ale já nejsem připoutaná, víte? Já už jsem odpoutaná,
nevím, jak toho dosáhnout. Vám bych ale poradila dělat introspekci, abyste porozuměli sami sobě. Snažte se zjistit: „K čemu
jsem připoutaný? Proč jsem tak nešťastný? O koho si dělám starosti? Proč bych si měl dělat starosti?“ Pro některé
sahadžajogíny se něco, co pro ně nikdy nebylo moc důležité, se najednou stává velmi důležitým. Bylo mi například řečeno, že na
Západě se lidé moc o svoje děti nestarají. Jakmile ale dostanou realizaci, tak se ke svým dětem přilepí jako nějakým lepidlem.
Nedokáží se zamyslet nad tím, co je pro jejich děti dobré. Myslí si, že jejich prvořadá povinnost je starost o děti. Nedávno mě
překvapilo, když mi řekli, že rodiče chtějí přijet až po Narozeninové púdže. Byla jsem šokovaná! Púdža se koná přímo na cestě (k
sj. škole), tak proč chtějí přijet až po ní? Mluvila jsem o tom s jogínem a on řekl: „Matko, budeme velmi šťastní, když tady budou.
A měli by tu být. Pomůže to dětem, pomůže to rodičům.“ Jenomže veškerá pozornost rodičů je jen na dětech: „Musíme tam děti
nechat a musíme se o ně starat.“ To jediné je zajímá. Takže připoutanost k dětem vás donutí dělat věci, které nejsou dobré.
Nejsou pro vás dobré. Po příchodu do Sahadža jógy dochází k další připoutanosti, je to běžné. Další připoutanost je k vaší rodině.
Normálně na Západě nic takového jako rodina neexistuje. Lidé tam nejsou moc připoutaní k rodině, pijí, dělají všechno možné.
Najednou, poté co získají seberealizaci, se vracejí zpátky k rodině jako bumerang. Jsou tak připoutaní k rodině, ke svému domu,
ke všemu. Prostě to nedokážu pochopit. Když se stáváte čistým Duchem, tak jste odpoutaní, protože jste jako odraz. Jste
odrazem Boha všemohoucího. A všechno ostatní, s čím jste se dříve ztotožňovali, odpadává. Někdo může říct: „Jak? Jak to
odhodit?“ Nikdy jsem nemusela nic odhodit, přesto vám mohu navrhnout určité věci, které můžete vyzkoušet. První z nich je
meditace. Měli byste přijít na to, co s vámi není v pořádku. Která strana je napadená? Je to pravá, nebo levá? Meditací to můžete
zjistit. Jste připoutaní k penězům? Jste připoutaní k podnikání? Jste připoutaní k rodině? Jste připoutaní ke své zemi způsobem,
který není sahadž? Nebo k vaší kultuře, která není sahadž? V tom případě se snažte zbavit se připoutaností meditací. Víte, jak se
zbavit problémů pravé a levé strany. Tato připoutanost se vám ukáže na špičkách vašich prstů a vy musíte zjistit, jaká centra
máte napadená, kde máte problémy a pak to můžete snadno vyčistit použitím jednoduché sahadža-léčby. Myslím si, že děláme
chybu v tom, že jakmile se k něčemu připoutáme, ani si to neuvědomíme. Myslíme si, že děláme něco velmi důležitého, protože
teď milujeme toho a onoho... Máme kvality Šivy. Síla milosrdenství. A začínáte být připoutaní k lidem. To není žádné
milosrdenství. To není vůbec žádné milosrdenství být k čemukoli připoutaný. Nemůžete mít milosrdenství Šivy. Ač si lidé myslí,
že to, co v nás pracuje, je Šivovo milosrdenství, není to tak. Protože Šivovo milosrdenství je velmi čisté. Jak už jsem vám
mnohokrát řekla, je to jako míza stromu, která stoupá a dostává se k nejrůznějším částem stromu, a pak se buď vypaří, nebo jde
zpátky do matky Země. Není připoutaná. Kdyby se připoutala k jednomu květu, k jednomu listu, nebo jednomu plodu, pak by celý
strom trpěl a dokonce by zmizel i ten květ. Takže připoutanost k určité věci, nebo určité představě není správná. Zjistila jsem, že
v Sahadža józe jsou lidé velmi přizpůsobiví a chápou, co by měli dělat, ale hlavní věc je meditace. Při meditaci na srdce, na Šiva
tattvu, na princip Šivy, se bezpochyby můžete odpoutat. A pak bude cítit maximální radost. Radost bude maximální. Viděla jsem,
že se lidé zajímají, řekněme, o jídlo nebo o oblečení, o dům, a podobně. Můžete se zajímat, měli byste se zajímat, ale v tom zájmu
by mělo být osvícení, že se k tomu nemůžete připoutat. Například někteří lidé z jižní Indie, nemají rádi severoindická jídla. A lidé
ze severní Indie, nemají rádi jihoindická jídla. Velký problém. Ptala jsem se lidí z aerolinek: „Proč nemáte standardní jídlo?“ Řekli:
„Jaké je standardní indické jídlo? Řekněte!“ To byla otázka. Indové si velmi zakládají na chuti a jídle. A je to fakt, nemáme žádné
standardní indické jídlo. Podobně ale můžeme říct, že i na Západě se lidé honí za něčím, co není nutné. Něco dělají jen proto, že
je to v módě, nebo z jiného důvodu, protože jejich osobnost ještě nevyzrála. Když vaše osobnost dospěje, tak všechno vidíte z
vyššího z úhlu než ostatní, a nesplýváte tak s nimi. To, co víte, je mnohem vyšší, mnohem větší a dává to mnohem větší radost.
Lidé si myslí, že jejich připoutanosti jim dávají velkou radost. Když se vám narodí dítě, nebo když dostanete manželku a podobně,
myslíte si, že to dává radost. To je velmi milná představa. Radost přichází z vašeho vlastního zdroje, vašeho Ducha. Jestli je váš
manžel dobrý, jestli jsou vaše děti dobré nebo špatné, ať jsou, jací jsou, nemohou vám dát radost. Jste to jenom vy, kdo se může
těšit sám sebou. A proto člověk začíná všem odpouštět. Na koho se budete zlobit, když vám nikdo nemůže ublížit? To je další
velká kvalita Sadášivy, má ohromnou schopnost odpuštění. Odpouští až do určitého bodu, kdy zničí celou práci Ádi Šakti. Jinak
je ale nesmírně odpouštějící a je v tom obsažena rovnováha. Jednou se Ádi Šakti velmi rozhněvala, celý svět byl tak zkažený,
začala všechno ničit. On Jí ale pod nohy položil malé dítě, v úleku vyplázla dlouhý jazyk, byl to šok, tak přestala ničit. Jeho
metody jsou takové, že člověk, který v sobě má vypěstovat princip Šivy, by měl být extrémně odpouštějící. Vím, že existují lidé,
kteří jsou velmi krutí, kteří trápí ostatní. Jestli to už nemůžete snést, dobře, skoncujte s tím. I v tom jsem při vás. Jestli to ale
můžete snést, je lepší to snést a podstoupit tuto zkušenost, protože něco snést není tak těžké. Je to snazší, než od toho utéct.
Přišla za mnou například jedna žena a povídá: „Rozvedu se se svým mužem.“ Zeptala jsem se: „Proč?“ „Protože domů přichází
velmi pozdě a skoro vůbec se nevidíme.“ Já jí řekla: „Když se s ním rozvedeš, neuvidíš se s ním vůbec!“ Co je to za logiku? „Vidíš
ho, aspoň když je doma, ale rozvod není řešení! Když se s ním rozvedeš, tak ho neuvidíš vůbec! Tak jaký má takový rozvod



smysl?“ Zamyslíme-li se, tak pochopíme, že když jsme odpoutaní, tak nemáme být připoutaní k ničemu! A kdo vám může ublížit,
když nejste k nikomu připoutaní? Nikdo! Když ale cítíte, že byste se měli ohradit, udělejte to, ale odpoutaně. Když něco namítáte,
je důležité být absolutně odpoutaný. Dnes je před námi ale jiný problém. A to, že všichni musíme stoupat. Stoupat stejnou silou.
Vypráví se takový příběh o ptácích, kteří byli chyceni do sítě a tak se rozhodli, že by se z ní měli dostat ven, a zkoušeli to. Každý
se o to pokusil. Žádný to sám o sobě nedokázal. A tak se rozhodli vzlétnout společně, raz, dva, tři, start! A vzlétli i s tou sítí! A říká
se, že pak požádali krysy: „Prosím přijďte a rozkousejte tuto síť.“ A byli volní! Takže když k tomu může dojít mezi ptáky a krysami,
proč ne mezi námi? Překvapí vás, jak si v kolektivu můžeme vzájemně pomáhat a radovat se. Řekněme, že něco není v pořádku s
vaší matkou, otcem, sestrou, kýmkoli. Nevadí. Konec konců kolektiv vám dává oceán radosti a vaše problémy se mohou vyřešit,
pokud je chcete řešit kolektivně. Takže se můžeme spolehnout na kolektiv. Musíme být s kolektivem za jedno. Cítím, že jakmile
jednou skočíte do sahadž moře, tak vás samotná radost přitáhne k sobě. Společné setkání je tak radostná událost. Takových
zkušeností máme mnoho, mnoho sahadžajogínů mi vyprávělo, jak byli šťastní, když se náhodou setkali s dalšími sahadžajogíny.
Pouto mezi sahadžajogíny je skutečně to nejradostnější spojení, které je zdrojem našeho sjednocování. Jakmile se začnete těšit
sebou navzájem... Vyprávěla jsem vám už ten příběh jednoho indického básníka, jmenoval se Námadéva a byl krejčí. A byl tam
také další muž, který byl hrnčíř. Někdy mi chybí, anglický výraz. Tento hrnčíř byl také básník a jmenoval se Ghórakumbha. Když
ho šel Námadéva navštívit, jen světec touží setkat se se světci, podíval se na něj a s údivem ustoupil. Pak pronesl krásný verš.
Řekl: „Přišel jsem, abych spatřil beztvarou čaitanju, ale tady ji vidím zosobněnou.“ Nirgunáčá vétí, áló sagunáči. „Přišel jsem,
abych spatřil Beztvaré, abych spatřil vibrace, ale tady mají tvar (přímo zosobněné).“ Jen světec může tohle říct jinému světci.
Takové ocenění, tak subtilní uznání, je možné jen mezi dvěma světci. Nebo mezi mnoha. Nevnímal, že hnětl hlínu, nebo že měl
špinavé pracovní dhóti. Nevnímal to. Neviděl jeho tělo, obličej, nic takového. Viděl jen zosobněné božství. Taková citlivost ve
vnímání jiných sahadžajogínů by se ve vás opravdu měla rozvinout. Pak se nebudete starat o nesmyslné povrchní věci. A to je
jeden z velkých principů Šivy, nic ho nevyruší. Když se na Něho podíváte, Jeho vlasy jsou celé zcuchané, sedí na rychle
uhánějícím býku s nohama takhle (od sebe), tak jede na svoji svatbu. Umíte si to představit? A všichni Jeho přátelé, všichni Jeho
přívrženci jsou Mu podobní, jeden nemá oko, druhý nemá ruku, další je takto shrbený... Protože Jemu na vnější stránce osobnosti
nezáleží. Na čem Mu záleží, je duchovnost. Je Mu jedno, jestli nemáte jedno oko, nebo máte pokřivené tělo. Pro Něho jsou to
Jeho lidé. Protože nic povrchního Jeho pozornost nepřitahuje. Jeho pozornost přitahuje jen božskost v daném člověku. Je
mnoho cest, jak porozumět Jeho principům, protože je všepronikající. Když k někomu cítíte milosrdenství, tak to působí, určitě to
působí. Nedávno jsme měli takový případ jedné nevyléčitelné choroby, bylo to v Mexiku. A ta Mexičanka, která pracovala a
pracuje v UNO, mi napsala dva dopisy: „Matko, přijdu o syna, protože má tuto strašnou nemoc.“ Jen mi napsala. Měla jsem s ní
takový soucit, protože napsala dopis, který mi vehnal slzy do očí. A představte si, ty slzy toho chlapce vyléčily! Úplně toho
chlapce vyléčily! A pak mi napsala děkovný dopis a já byla ohromena... Protože můj soucit není mentální, prostě jen působí, je tu,
jen teče a působí. Stejně tak i vy se takovými můžete stát. Chci, abyste měli všechny moje síly. Nejpřednější silou je
milosrdenství. Sahadžajogín nemůže špatně zacházet s jiným člověkem. S nikým! Není důležité, je-li to sahadžajogín, či nikoli.
Ale nikdo nemůže napadnout jiného sahadžajogína. I když to není sahadžajogín, sahadžajogín by nikdy neměl nikoho napadat.
To není známka sahadžajogína. Sahadžajogín je jiný. Nedávno jsem někomu řekla: „Jsi velmi vznětlivý.“ „Ano, jsem. Když mě
někdo vyprovokuje.“ Řekla jsem: „Každý se přece rozzlobí, až když ho někdo vyprovokuje. Jenom blázni se rozzlobí, aniž by je
někdo provokoval. Když se rozzlobíš na základě provokace, není to nic úžasného. Dělá to každý. Kdybys řekl, že se nerozzlobíš
ani při provokaci, to je jiný stav.“ Zjistila jsem, že v celé atmosféře dnešní moderní doby dochází k velkému boji, který nemá nic
společného s kulturou Šrí Šivy. Kultura Šrí Šivy je kulturou sahadž. Jste-li sahadžajogíni, měli byste v sobě mít milosrdenství,
pochopení pro city druhých a také byste měli být připraveni starat se nejen o sahadžajogíny, ale i o nejogíny. Pak vaše
milosrdenství přinese výsledky. Jak víte, problém dnešní civilizace je to, že Západní kultura upadá. Když čtete noviny, jste
šokovaní tím, co se děje. Nevím, kolik lidí si to uvědomí ještě před svým zničením. To, co se děje je sebedestruktivní. Na jedné
straně působí ta pohodlná a ke všemu svolná společnost. Na druhé straně je islámská kultura, která se tomu snaží čelit. To je
správné. Je správné postavit se tomu, ale způsob, jakým to dělají , vytváří problémy. Když někoho utiskujete stylem: „Nedělej to,
nedělej ono,“ bude to dělat ještě víc. Dám vám příklad. Když pojedete na sever Indie, tamní kultura je blíže islámu, lidé jsou tam
velmi nemravní, pořád se dívají po ženách. Ne všichni, ale je jich mnoho. I když říkají, že jsou hinduisté, přesto mají tyto zlozvyky,
které pocházejí z islámského útlaku. Když je žena úplně zahalena a nikdo ji nevidí, jsou ještě zvědavější. Několik mužů takto
přijelo do Bombaje. Jeden z nich cestoval se mnou a díval se na všechny ženy na ulici. Povídám mu: „Zlomíš si krk, jak s ním
pořád kroutíš!“ Děje se to tam běžně. Tato zvědavost zachází příliš daleko a lidé se stávají extrémně nemravnými, jako na
Západě. Takže potlačování vašich přání je také špatné. Špatná je i kultura, která navenek potlačuje, ale uvnitř jsou lidé velice
nemravní. Jednou jsem cestovala z Rijádu do Londýna a usnula jsem. Když jsem se probudila, viděla jsem v letadle sedět jiné lidi,



ženy v krátkých sukních a ozdobných vázankách a v tom všem. Zeptala jsem se letušky: „Zastavili jsme někde?“ Povídá: „Ne,
letíme přímo.“ Ptám se: „Kdo jsou tito lidé?“ „Ti stejní.“ „Tak se změnili!“ Ohromilo mě to. Předtím měli oblečené dlouhé čádary a
najednou tu sedí podivně oblečeni. Nedokázala jsem to pochopit, ale bylo to tak. Zvědavost, která vzešla z potlačování, tedy také
ničemu nepomůže. V Sahadža józe není třeba potlačení. Stanete se nevinnými. Prostě se nevinnými stanete. To je princip Šivy.
Sahadž kultura je ve středu. Není v ní ani příliš povolnosti, ani příliš potlačování, je ve středu. Nejvýznamnějším principem Šrí Šivy
je nevinnost. A tato nevinnost ve vás prostě svítí, viděla jsem to. Ať jste předtím dělali cokoliv, vidím, jak jste teď čistí. Nemáte už
ty hloupé nápady chovat se západním způsobem. Také hodně lidí, kteří přišli do Sahadža jógy z islámského prostředí, se stalo
velmi sahadž a vedou velmi dobrý život. Máme několik Íránců, kteří se mi v dopisech zpovídali, byla jsem šokovaná, nikdy jsem je
nečetla. Bylo to na Mě moc. Teď ale vidím, že jsou to ti nejmravnější lidé. Takže jít do jednoho nebo druhého extrému je špatné,
ale být ve středu, sahadž, je ten nejlepší způsob, jak poznat, že v životě je nejdůležitější morálka. A ta vychází z vaší nevinnosti.
Nevinnost je samozřejmě kvalitou Šrí Ganéši, který je synem Šivy. Vaše nevinnost však září skrze nevinnost Šrí Šivy. Myslím, že v
další přednášce o Šivovi budu mluvit o nevinnosti. Tato přednáška je zaměřena na odpoutanost. Odpoutanost, která by se měla
rozvíjet uvnitř vás. Odpoutanost si nemůžete vynutit, ale můžete ji v sobě rozvinout prostřednictvím meditace, dá vám to
skutečnou radost. Je možné popsat mnoho kvalit Šivy a myslím, že jsem o Něm mluvila v mnoha přednáškách. Musím ještě říct,
že by bylo dobré abyste kolektivně meditovali, ve svých ašrámech. Je dobré, vyzkoušet kolektivní meditace. Nemusíte nikomu
dávat vibrace, nemusíte se starat o čakry ostatních, starejte se jen o sebe, o to co je s vám v nepořádku. A měli byste děla vše co
je dobré pro váš vzestup. Protože zodpovědnost za celý svět spočívá na sahadžajogínech. To víte, krom Sahadža jógy neexistuje
jiná cesta. Sahadža jóga přišla na tuto Zemi, aby zachránila lidstvo. Vaší zodpovědností je udržovat se v patřičném stavu co se
týče Sahadža jógy. Zbavit se problémů levé a pravé strany a pak šířit Sahadža jógu. Nepoužívejte k tomu bombastická slova, či
agresivitou, ale lásku a milosrdenství. Jsem si jistá, že jsme toho již mnoho udělali, dostali jsme se daleko. Ale tu a tam jsou
ještě místa, které musím napravit a není to příjemné. Ale ať je to jakkoliv, musím říct, že se to vypracovává, a každý by se měl
podívat sám na sebe a radovat se z cesty, kterou urazil i z cesty, kterou ještě musí ujít. Bůh vám žehnej!
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Dnes je to pro nás, pro všechny sahadžajogíny, velký den, protože v tento den, - měla bych říct, že jsme se opozdili o jeden nebo
dva dny - byla otevřena Sahasrára. Byl to prostě zázrak, protože jsem si nemyslela, že bych byla v bodě, kdy by se to mohlo
podařit. Takže jsem chtěla počkat, ale přihodily se věci, které mě přiměly uvažovat o tom, že je třeba ji otevřít. Bylo to v takové
situaci, že jsem cítila, že když to teď ještě odložím, tak to může pomoci těmto falešným guruům, aby všude šířili své nesmysly.
Je to, řekla bych, zkrátka sahadža způsob, jak něco udělat. Uplynulo 25 let a vy všichni jste se zde během této doby sešli a máme
mnoho dalších lidí, kteří tu nejsou a kteří dosáhli mnoha úspěchů. Ale možná si nejsme vědomi toho, čeho jsme ve skutečnosti
dosáhli. Máte své vibrace, cítíte tuto všepronikající sílu; jak se říká, plavete v oceánu radosti; všichni se těšíte kolektivitou a
překonali jste mnohá svá omezení. To vše se vám přihodilo, protože na to máte právo. Nemám na tom žádnou zásluhu. Pouze
jsem vás celou dobu upozorňovala na jednu věc, že nyní jste vstoupili do Božího království a těšíte se sami sebou. Musíme
kolem sebe vidět, jak se celá příroda těší sama sebou, nic ji netrápí, ničím se nezatěžuje. Nemají realizaci, nepocítili
Paramačaitanju, ale jak to, že vědí, že se máme těšit? Květy, které se objeví na krátkou dobu a uvadnou, ale dokud žijí, jsou velmi
šťastné. Nemyslí na svou minulost ani na budoucnost, ale těší se z přítomnosti. A v přítomnosti se těší tím, že voní a rozdávají
vůni ostatním; jsou krásné a konejší ostatní. Celá příroda je taková. Když se podíváte na ptáky nebo na cokoliv, co nazýváme
přírodou, je vše v jakési meditativní náladě. Všechny ty kopce a mohutné hory vypadají, jako by byly svědky všeho, co se děje.
Nuže, je třeba se ohlédnout za tím, čeho jsme dosáhli. To je důležité, protože když stoupáte na kopec, když se ohlédnete,
dostanete šok a můžete spadnout. Obvykle se tedy říká - nikdy se neohlížej zpět. Ale člověk, který získal nějaký poklad, znovu a
znovu ho přepočítává a zjišťuje, kolik toho má, a pokaždé, když ho vidí, má radost. Takže relativně vědět, co jsme získali a jak
jsme něčeho dosáhli, vám zaručeně dodá větší sílu mysli a větší bohatství života. První věc, která se vám stala a která je velmi
důležitá, je, že jste pocítili tuto všepronikající sílu. To svědčí o tom, že jste museli být velkými hledači pravdy, čestnými,
upřímnými, rozumnými, že jste jen přišli na můj program, pocítili jste vibrace a poté jste se v tom začali upevňovat. Tolik z vás to
najednou pocítilo a byli jste ohromeni, šokováni a překvapeni a chtěli si vyzkoušet, zda je to pravda, nebo ne. Ale pak jste nabyli
jistoty, zjistili jste, že jste ve svém životě zcela jistě získali novou dimenzi a že vnímáte tuto všepronikající sílu Božské lásky.
Udělám jednu přednášku, která postačí k popisu této všepronikající síly. Ale to, co jste z ní získali - její podstatu je třeba znát - což
je naprostá svoboda, získali jste svoji naprostou svobodu. Nejprve k vám přišla svoboda - nejprve, což je nejdůležitější - od
vašeho ega. Překročili jste tuto hradbu ega. Dostali jste se z otroctví svého ega, které pro vás bylo opravdu plné problémů. Toto
ego dělá tolik věcí, kterých si nejste vědomi. Předně člověk, který je egoistický, se neštítí ubližovat druhým. Ubližuje, ale pokud
někdo ublíží jemu, nelíbí se mu to, okamžitě začne brečet. Zejména jsem viděla, že lidé, kteří mají příliš velké ego, jsou velmi
snadno zranitelní, ale nechápou, kolika lidem už sami ublížili a kolik lidí se takového člověka opravdu bojí. Zbavili jste se tedy
svého ega. Je hříchem ublížit druhému člověku kvůli čemukoliv, ať už máte pocit, že byste mu měli ublížit z jakéhokoliv důvodu.
Nejprve je tu pomsta, myšlenka na pomstu - „Musím se pomstít člověku, který mi ublížil nebo mi udělal nějakou křivdu!“ nebo
něco podobného. Tato myšlenka na pomstu přichází, když reagujete. Někteří reagují velmi agresivně. Viděla jsem, jak se někteří
lidé ve jménu pomsty navzájem vraždí, zabíjejí své vlastní příbuzné, zabíjejí své spoluobčany, své krajany. Všude ve světě
existuje nějaká hloupá myšlenka na pomstu. Když ale půjdete k jemné stránce msty, co je to? Jakou pomstu jste vykonali? Dejme
tomu, že je tu někdo, kdo vás trápil, jste na něj rozzlobeni a zabili jste ho, takže jste ho vlastně zachránili! Nemusí ho trápit výčitky
svědomí, nemusí nic dělat, prostě je po něm. Co je to za pomstu? Pomsta by měla být jen taková, díky níž se člověk zbaví svých
myšlenek na zabíjení druhých. Stejně jako meč nikdy nebojuje s mečem, ale se štítem. Stejně tak pomsta, o níž si myslíme, že ji
můžeme provést vůči druhému člověku, není pomstou, protože každý čin, který provedete ve jménu pomsty, se vrátí zpět k vám a
ublíží vám mnohem víc. Tolik věcí se může stát, když člověk začne jednat ve jménu msty. Například, v dnešní době, jak víte, je v
celém světě tolik msty, a to i ve jménu Boha - mstít se za to, že určití lidé vyznávají nějaké náboženství nebo dělají něco jiného,
než děláte vy. Při tomto druhu pomsty dochází k tomu, že prostě zabíjíte a ničíte lidi, kteří ani nechápou, za co se mstíte. Lidé
kladou bomby a všelijaké věci, jimiž zabíjejí tisíce nevinných lidí. Takže jakou pomstu jste vykonali? Oni si žádnou pomstu
nezaslouží. Takže tato pomsta, když exploduje, může zničit tolik nevinných lidí a zcela jistě to na vás bude mít vliv. Nemůže vám
to projít. Proces této pomsty je dlouhodobý. Říkala jsem vám o Bermudském trojúhelníku, kde prý bylo mnoho černochů
odvlečeno do otroctví a utopili se v této oblasti, takže jejich duchové prý pronásledují lidi, kteří plují kolem, většinou bělochy, a
topí je. Takže je to velmi zdlouhavý proces a nemusím to všechno při této příznivé příležitosti rozebírat. Ale musím říct, že když
se mstíme, každá akce má svou reakci. Takže nějak jste se zbavili myšlenky na pomstu - prostě jste se toho zbavili. Je tu jiná věc
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- když se nemstíte a odevzdáte to Bohu, pracuje to. Pracuje to, nejen to, ale Božská síla převezme do své moci i to, jak dát
skutečně dobrou lekci tomu člověku nebo tomu společenství nebo té organizaci, která se vám mstí. Nemusíte se tím trápit.
Musím vám říct, že během těch 25 let, ke mně byli lidé nesmírně nevlídní. Mnoho organizací, mnoho takzvaných 'náboženství',
nejrůznější lidé po nás šli, média po nás šla. Vezměme si například francouzská média, snažili se nás tolik potrápit a snažili se
nám udělat špatné jméno, nevadí. Na lidi z těchto médií - na tři z nich, kteří odjeli do Indie - je nyní vydán zatykač, a pokud navštíví
Indii, budou zatčeni. Já jsem nic neudělala, my jsme nic neudělali. Za druhé, ta samá média, chci říct, ty samé noviny, jsou zcela
na mizině. Nic jste ohledně toho neudělali, nešli jste a neřekli, že by měli zkrachovat, nijak jste se jim nemstili. Proč bychom měli?
Proč bychom se měli mstít? Protože se netrápíme tím, co se děje, netrápí nás, co nám tito lidé udělali. Ale z právního hlediska
jsou do toho teď zapleteni tak, že je na ně vydán zatykač, a pokud přijedou do Indie, budou zatčeni. A celá francouzská vláda je s
nimi, všichni se tak snaží, ale ten trest padá na jejich hlavu. Za jejich života - nemuseli zemřít nebo tak něco - mají to za svého
života. Takže jste získali speciální sílu, díky níž se nemusíte mstít, stačí odpustit. Stačí odpustit a toto odpuštění se postará o to,
aby ten druhý člověk byl přiveden na správnou cestu. Jakmile se zbavíte myšlenek na pomstu, budete se cítit velmi klidně,
nesmírně klidně. Protože tento mír, který v sobě máte, není nepřirozený, není mentální, ale prostě se to děje. - Je to v pořádku, tak
co? Pokud nám řekli, nebo udělali něco špatného, proč bychom se tím měli zabývat? Je tolik věcí, které se vyřešily automaticky.
Řekli mi, že v Turecku je nějaký chlapec z Anglie, který šel a řekl médiím něco proti Sahadža józe a všechno to bylo publikováno.
Ale u soudu se přiznal: „Cokoliv jsem řekl, nebylo správné.“ Nikdo za ním nešel, aby mu řekl, nikdo mu nevyhrožoval, nic. Takže
ze svého úhlu pohledu musíte pochopit, že se nebudete zaplétat do žádných pomst, protože patříte k Boží vládě a tato vláda je
nesmírně bdělá, velmi opravdová a také nesmírně účinná; a pokud jde o vás, jste občany tohoto velkého Království. To, čeho jste
dosáhli, je občanství v tomto velkém Božím království, kde byste se měli cítit v naprostém bezpečí. Člověk, který se cítí bezpečně,
se nikdy nebojí, nikdy nemá strach. Takže jste se rovněž zbavili strachu. Nevím, proč se lidé bojí toho a onoho, proč se obávají
toho a onoho. Je to něco překvapivého, jak se strachují o své zdraví, strachují se o svou rodinu, o své děti, domy, o všechny
možné věci. Ale sahadžajogíni to nedělají, nedělají. Nemáme žádné obavy. Všechno se vyřeší, proč bychom si měli dělat
starosti? Tento nástroj obav je pryč, skončil; myslím, že přestal fungovat. A nyní jste ve stavu, kdy prostě nemáte čas dělat si
starosti, protože se těšíte sami sebou. Tento strach, jak jsem viděla, působí na lidi tak, že ze strachu dostávají tolik nemocí, tolik
nemocí. Zejména většinu těchto levostranných nemocí lidé dostávají ze strachu. Čeho se bát? To je, jako byste tloukli Matku
Zemi a říkali, že je tam had, Žádný had tam není, ale vy to tak možná jen cítíte a můžete v tom strachu pokračovat. Jakákoliv
představa o přízraku, nebo o nějakém velkém ďáblovi, který někde stojí - to všechno je nesmysl! Pro vás to neexistuje. Řekněme,
že jdete ve tmě, a tak vidíte formy a věci, a někteří lidé říkají: „Viděl jsem to na stromě, nějaký přízrak.“ Ve skutečnosti to
neexistuje. Neexistuje to, ale tento strach způsobuje, že si to člověk myslí. Bojí se toho a onoho. A výsledkem je, že ztrácí
svobodu, stává se otrokem, otrokem tolika lidí, kterých se bojí - že ten a ten člověk mi ublíží, bude mi dělat problémy. A celý tento
koncept strachu zničil náš rodinný život. Například žena je dominantní, manžel je dominantní není se čeho bát, není čeho se bát.
Strachem jim pouze nahráváte do karet. Takže dejme tomu, že manželka je dominantní - udělejte si z toho legraci. Pokud si
nemůžete udělat legraci v přítomnosti manželky nebo manžela, udělejte si ji raději venku: „Jé, podívejte se na to!“ Je to vaše
speciální schopnost, díky níž se nyní můžete skutečně zcela zbavit strachu. Proč se bát manželky nebo manžela? Co vám může
udělat? Nanejvýš vás zabije, no a co, zemřete tak jako tak! Takže strach ze smrti je další nesmysl, který lidé mají. Když jsem
začala svoji práci, všude se mě ptali: „A co smrt?“ Řekla jsem: „Ale právě teď žijete, proč se ptáte na smrt?“ Mnoho lidí se mě
ptalo: „A co naše smrt?“ Ale proč o ní chcete vědět? Povím vám o dnešku, o tom, co je právě teď. Takže to je další bláznivá
představa, že bychom měli vědět o své smrti, co se bude dít. Jakmile jste mrtví, tak jste skončili, pak už nemusíte nic dělat! Tak k
čemu je dobré vědět, co se s vámi stane, až zemřete? Cokoliv se má stát, stane se! Nikdy se neptáme: „Co se mnou bude, až
usnu?“ Nebo ano? A tohle je trvalý spánek a my se tím tolik trápíme, že bychom měli vědět, co bude po smrti. Člověk musí zemřít
tehdy, když přijde jeho čas, protože cokoliv se zrodilo, musí zemřít. Ale vy víte, že jste získali věčný život. Nikdy nemůžete zemřít.
Smrt neznamená, že zmizí toto tělo. Smrt je, když žijete naprosto bez jakékoliv kontroly nad svou duší. Jakmile jste realizovanou
duší, máte veškerou kontrolu, veškerou moc vzít svou duši, kamkoliv se vám zachce - narodit se, chcete-li, nechcete-li, nenarodíte
se. Narodit se mezi lidmi v rodinách, v komunitách, kdekoliv chcete. Vím, že je mnoho velkých duší, které se odvážně zrodily do
společností, které, řekla bych, velmi upadají a hrozí jim, že budou zničeny, protože dělají hlouposti. Takže to, že se bojíme smrti,
je pro sahadžajogíny naprosto absurdní. Proč vůbec přemýšlet o své smrti? Nic jako smrt pro vás neexistuje, protože jste získali
věčný život. Není to tak, že byste pokračovali ve stejném těle, můžete se převléknout, ale žijete, jste si vědomi a víte, že i když
toto tělo nebude, budete tu stále k dispozici pro Sahadža jógu, pro vše, co je třeba udělat ve jménu reality. Takže jako věčná
bytost musíte znát svoji pozici - co je vaší prací, co je vaším cílem, co máte dělat. Takže člověk se musí zbavit myšlenky na smrt,
protože pro vás neexistuje. Skončila. Navíc všichni takoví lidé, kteří se bojí smrti, si nechávají dělat pojistky, tohle, tamto, všechny



bolehlavy! A co se nakonec stane? Všechny tyto světské věci zde necháte a odejdete. Nemyslím si, že by si někdo mohl odnést
byť jen zrnko prachu s duší, která odchází. Ale ve vašem případě, když už nejste více takzvaně na této Zemi, tak si nenesete
žádné hmotné věci, protože jste se jich už vzdali, nezajímají vás, nejste materialističtí. Takže váš duch je svobodný, a když
zemřete, tak se vám stane velmi jednoduchá věc a to, že se cítíte naprosto osvobozeni. A pak cítíte svoji svobodu, úplně, a
můžete se rozhodnout, co chcete dělat. Je to všechno pod vaším vedením, vaše vlastní přání, všechno funguje. Necítíte, že jste
vystoupili ze svého těla, a právě to by vám mělo napovědět, že ze smrti byste neměli mít strach, ale naopak ji vítat. Protože se
budete cítit mnohem svobodnější, mnohem klidnější. Nebudete mít žádné problémy, které byste museli kvůli tomuto tělu řešit na
tomto světě - musím si vzít lék, musím si vzít vitamíny - nic si nemusíte brát! Nic nepotřebujete. To, že je tělo pryč, je velmi dobrý
nápad. Je to tak obtěžující. Navzdory tomu, že můžete říkat - na tomto těle mi nezáleží - a podobně, toto tělo vás neopustí. Je to
ta nejpřilnavější věc, kterou máme - naše tělo! Takže zapomenout na smrt by pro vás mělo být to nejjednodušší. Zbořili jsme
mnoho hradeb, jak dobře víte, překonali jsme podmíněnosti, které jsme měli. Je to velmi překvapivé - viděla jsem lidi, kteří když
získali realizaci, okamžitě poté se začali dívat kolem sebe. Okamžitě vám řeknou, co je špatného na jejich náboženství, pak vám
řeknou, co je špatného s jejich zemí, co je špatného s jejich kulturou. Díky nim jsem se toho tolik dozvěděla. Nevěděla jsem, že to
tak je, ale oni sami nám to řekli. Vezměte si třeba Francouze. Když Francouz získá realizaci, tak se o Francouzích všechno
dozvíte. To, co si ani nedokážete představit, jací jsou to lidé, řeknou vám úplně všechno. To stejné jsem viděla s Angličany.
Angličani si ze sebe můžou dělat legraci, dobře, ve skutečnosti ale, když se stanou realizovanými dušemi, tak vám dají kompletní
obrázek o Angličanech - jací jsou to lidé, co je na nich špatného, jak jsou egoističtí a podobně. Byla jsem ohromena, nikdy jsem
nevěděla tolik věcí, kolik jsem se jich dozvěděla díky sahadžajogínům, kteří získali realizaci. Protože všechny tyto věci viděli
velmi důkladně a zblízka a věděli, o co jde. Nyní, když se stanete tak čistými, očištěnými, máte naprosto očištěnou mysl od všech
druhů podmíněností, budete jako zrcadlo, nádherné zrcadlo a v tomto zrcadle lze vidět úplný obraz společnosti, v níž žijete, úplný
obraz vlády, která vám vládne, všechno! Tak jasně. A je to absolutní, není to předpojaté. Například někoho se na něco zeptáte,
řekne: „Jaká je vaše politická příslušnost?“ Když řeknu, že žádnou politickou příslušnost nemám, řekne: „Co? Nemáte politickou
příslušnost? Jak můžete žít bez politické příslušnosti?“ „Žádnou politickou příslušnost nemám.“ Tak vám budou dál klást otázky,
které vám nic neříkají. Ale pro realizovanou duši je to přesně naopak. Nejenže chápe, ale také ukazuje a projevuje se velmi jasně.
Byla jsem ohromena tím, jak jasný obrázek lidé dávali o společnosti, ve které žijí a o zemi, kterou zastupují. Takže ztotožňování
se zmizelo, celkové ztotožňování se zmizelo. Necítíte se příliš ztotožnění, jen vidíte, co je špatně. Pak je tu další bod, kdy začnete
vidět, jak můžete pomoci, co byste měli udělat, jak to můžete vypracovat. A důležitost toho se stává vaší hlavní životní náplní.
Včera jsem viděla, jak jste přinesli všechny ty vlajky a všechno ostatní, za těmito vlajkami jsem viděla, že si všichni přejete, aby v
těchto zemích zavládl mír, aby se jim dostalo veškeré radosti a krásy Sahadža jógy. Jaký je to pocit! Není to tak, že se sami
stanete sahadžajogíny a budete sedět v koutě, ne. Chtějí to dělat pro země, se kterými nejsou ztotožněni, ale bez ztotožňování se
mají ten hluboký pocit, že to musí vypracovat, napravit. Rozvinete si úplně jiný typ osobnosti. Normálně, když řeknete na adresu
někoho: „Podívej, ve tvé zemi dělají tohle.“ - „O čem to mluvíš? A co tvoje země?“ Okamžitě! Nikdy to nepřijmou. Když se jen
pokusíte říct jediné slovo proti jejich zemi nebo jejich vládě, která může být tou nejprohnilejší vládou, ale ne, stále: „Co? My jsme v
pořádku!“ Tento druh hloupého ztotožňování se, který vás drží zcela přilepené k dané společnosti. Jako když někteří lidé řeknou:
„Ne, ne! Já musím jít do hospody!“ Já na to: „Proč? Proč musíš jít do hospody?“ „Je to naše společnost, naše kultura! Musíme jít.
Musíme jít do hospody, opít se a spadnout pod stůl, všichni dohromady. Takoví už jsme. Nemůžeme si pomoct, tak to prostě je!“
Řekněte komukoliv: „Proč to děláte? Proč to musíte dělat?“ „Víte, protože v této společnosti musím žít. Koneckonců patřím do
této společnost a prostě si nemůžu dělat, co se mi zlíbí.“ Když ale získáte realizaci, můžete si dělat, co chcete. Můžete dělat, co
se vám líbí, protože se vám líbí jen to, co je správné, co je dobré, co je konstruktivní, co je užitečné. Takže můžete dělat, co se
vám líbí. Po realizaci pro vás neexistuje žádné omezení. Všechna omezení 'nedělej to, nedělej tamto...' vás opravdu zotročují,
myslím, že vás velmi zotročují. Ale po realizaci jste volní jako ptáci a nic vás nemůže zotročit. Například je mnoho kazatelů, kteří
kážou: „Neměli byste pít, neměli byste kouřit, neměli byste brát drogy, měli byste dělat to a ono.“ Ale nic to nezastaví. Nepomáhá
to. Lidé bojují, zkoušejí všechno možné a nakonec spáchají sebevraždu. Ale nemohou se zbavit těchto návyků. Zatímco vy jste
teď tak mocní, že se na vás nic nemůže nalepit. To je ona čistota vašeho charakteru, která se projevila. Nedovolí, aby se na vás
nalepily jakékoliv nesmyslné věci. Tolik sahadžajogínů mi řeklo, jak se jejich oči ustálily, jak se stali tak čestnými, jak se stali tak
čistými, a nemohli to pochopit. Řekli: „Matko, je to Tvá čistota, kterou jsi nám dala? Nebo je to naše čistota, kterou jsi v nás
probudila?“ Samozřejmě vaše, o tom není pochyb. Všechny tyto věci máte a začnete si je uvědomovat. A tak se dostanete do
naprosto chybné identifikace, řekla bych, se všemi těmi nesmyslnými věcmi, a nelíbí se vám to. Prostě se vám to nelíbí a
pokračujete v jejich kritice. Byla jsem ve všech těchto zemích i dříve a setkala jsem se s lidmi, kteří byli velmi ztotožněni; a
diplomaticky jsem jim nesměla říct absolutně nic, co by v nich vyvolalo pocit, že dělají něco špatně. Ale po Sahadža józe nám to



ti samí lidé říkají a dělají si z toho všeho legraci. Například jsem slyšela, jak si nějací sahadžajogíni povídají. Jeden řekl: „Víš, v mé
zemi se dějí takové hlouposti!“ Druhý na to: „Nikdo nemá na moji, je mnohem horší!“ Je to velmi běžné soupeření mezi
sahadžajogíny. Takže musíme zjistit, nakolik jsme se stali čistými. A v této čistotě nemáme rádi nic, co je špinavé, kalné, cokoliv,
co tuto čistotu kazí. Nemáme to rádi. Jsme omyti, vyčištěni zevnitř a nic takového už v sobě nebudeme chtít přijmout. Pak jsem
také viděla, jak se lidé stávají milosrdnými. Je to velmi překvapivé, jak se stali milosrdnými k sobě navzájem. Byli například dva
sahadžajogíni, kteří se navzájem moc nemuseli, nebyli 'kompatibilní'. Nevěděla jsem, jak je přimět, aby cítili, že ten druhý
sahadžajogín je v pořádku, koneckonců o co jde? „Ne, tohle se mi na něm nelíbí!“ A ten druhý by řekl: „Mně se na něm nelíbí tahle
věc!“ A tak to šlo dál: „Nelíbí se mi to.“ - „Nelíbí se mi to.“ Chci říct, že viděli vady toho druhého, nebo jak to nazvat. Takže co?
Řekla jsem: „Dobře, můžete teď nějakou dobu meditovat?“ Tak znovu meditují, meditují. A povídám: „Nuže, milujete mě?“ Jeden
řekne: „Miluji Tě víc, než on.“ Řekla jsem si: „To je obtížná situace!“ Jak je nyní přimět, aby pochopili, že svoji lásku nemůžete
vážit, nemůžete z ní udělat graf. Je to něco uvnitř vás, a když někoho milujete, tak se tím těšíte, chci říct, nemůžete ji hodnotit,
nemůžete ji vyčíslit. Ale stále to mezi těmito dvěma pány vzájemně pokračovalo a přemýšlela jsem: „Co teď? Jsou velmi důležití
a stále mezi nimi není žádné porozumění.“ Takže do toho vstoupila Božská síla, myslím. Jeden z nich náhle velmi onemocněl.
Také jsem mu poslala vzkaz: „Budeš nemocný, dávej si pozor!“ Ale mysleli si, že ten druhý se možná snaží být vtipný nebo
podobně. Nebylo to pochopeno. Velmi onemocněl. Když onemocněl, ten druhý k němu pocítil tak obrovskou lásku. Nikdo to
nedokázal vysvětlit, že šel a seděl u tohoto pacienta 24 hodin a řekl: „Kdybys potřeboval nějaké peníze, tak já mám.“ Platil, kde se
dalo. Takže tento pán, který byl sám o sobě velmi citlivý a rozumný člověk, pocítil tuto lásku, tuto náklonnost k tomuto přísnému
mistrovi, k tomu druhému, a vzniklo mezi nimi takové porozumění. Myslím, že je to božská hra, že je svedla tak blízko k sobě, a
takové milosrdenství. Takže síla milosrdenství uvnitř vás je tak velká. Je velmi jemná, nevidíte ji. Protože na mentální úrovni jsem
jim domlouvala, diskutovala jsem, zkoušela uklidnit toho, uklidnit tamtoho, ale nedařilo se to. Ale když tato síla milosrdenství
začala najednou v jednom z nich působit, ten druhý uviděl toto milosrdenství, čisté milosrdenství a prostě se z nich stali velcí
přátelé. Takže člověk musí uvnitř sebe cítit milosrdenství. Mnohokrát jsem viděla, že - je mnoho sahadžajogínů a někdy je musím
opravit, nebo jim něco říct - okamžitě se ozve další: „Matko, můžeš mu odpustit? Neodpustíš mu?“ Řeknu: „Odpustila jsem, nic
neříkám.“ „Prosím, odpusť mu, prosím.“ Jsem tak šťastná, když to slyším, že v jednom bodě, v jednom případě, když jde o
sahadžajogína a vy ho podporujete dokonce i proti mně, cítím se šťastná. Svědčí to o tom, že jste nejen šlechetní, ale že jste
naplněni svým milosrdenstvím. Takže tento zdroj milosrdenství, který je uvnitř vaší bytosti, ve vašem srdci - musíte pouze otevřít
své srdce. Když otevřete srdce, je to jako otevřít Sahasráru. Budete překvapeni, jak dokážete lidem odpustit a jak s nimi dokážete
žít. Mám zprávy, které mě mnohokrát zneklidňují, že lidé vytvářejí různé skupiny a mají různé ašrámy a nechodí do kolektivu a
podobně. Velmi mě to znepokojuje. To, co chybí, je... samozřejmě jsou i lidé, kteří si myslí, že musí mít samostatnou, vlastní
organizaci, a proč by měli být v kolektivu a podobně. Takže je zcela jisté, že takový člověk ještě nedosáhl tohoto stavu
milosrdenství. Ve stavu milosrdenství jste rádi, když vám někdo řekne: „Neříkej nic tomu člověku. Nechci, abys mu to říkal.“ Dává
mi to ohromnou radost. Měli jsme třeba jeden pár, který se celý čas hádal. Posílali mi dopis za dopisem. Měla jsem toho plné
zuby. Jeden telefon za druhým, stále se oba hádali. Hádali se tak moc, že jsem nevěděla, co s nimi mám dělat. Tak jsem si řekla,
že bude lepší, když se rozvedou a skoncují s tím, a řekla jsem jim každému zvlášť: „Raději se rozveďte a jděte od toho. Ty vaše
stížnosti jsou takové, že se nedají vyřešit!“ Řekla: „Jak to?“ - „Říkáš, že ti manžel nevěnuje dost času, je stále pryč, a netráví s
tebou žádné hezké chvíle, nechodíte ven a podobné stížnosti.“ A manžel říká: „Pořád mě trápí, že ji musím brát ven a že musím
dělat to a ono. Chci to udělat, ale nemůžu.“ Tak jsem řekla: „Ale když se rozvedeš, už nikdy nebudeš moci nic nárokovat. Manžel
bude navždy ztracen a ty budeš ztracena, tak proč chceš udělat takovou věc?“ Okamžitě toto milosrdenství začalo pracovat. Pak
jsem poznamenala: „Řekněme, že někdo z vás zítra onemocní, tak kdo se pak o vás vzájemně postará? To je jednoduše dostalo.
Víte, v životě sahadžajogínů přicházejí takové malé, drobné okamžiky, jak jsem viděla, že se jim najednou otevře srdce a díky
tomu pokoří všechny ty malicherné nesmyslné představy, které je drží mimo, mimo sebe navzájem a mimo kolektiv. Největší
radost mi dělá, když vidím, jak se máte rádi, jak se o sebe staráte, jak spolu žertujete a tancujete. To je ta největší věc, která mě
těší. Nechci se zbavovat této své představy, navzdory tomu, že je kolikrát těžko uvěřitelné, jak se sahadžajogíni mohou takto
chovat a pokoušet se vytvářet rozepře a propasti mezi lidmi, kteří jsou realizovanými dušemi. Protože realizované duše kdekoliv
na světě, když je vidíte, se navzájem respektují; nejen respektují, ale starají se a nikdy nemluví špatně o jiné realizované duši.
Nikdy! Nevím, jestli jste věděli o soukromém životě těchto světců, ale v Indii, kde jsme jich měli tolik, když vidíte, jak se k sobě
navzájem chovali, jak se o sebe starali, je to tak krásné, tak ušlechtilé; jako by jim záleželo na druhém sahadžajogínovi, jogínovi
nebo realizované duši víc než na sobě samých. A celé to ve vás vyvolává pocit, že jste v novém světě nových lidí, kterým záleží
na pocitech druhých a ne na tom, co sami chtějí říct nebo co sami chtějí mít, nebo že jsou něčím výjimeční. Také v Sahadža józe,
teď když jste přišli, jste ztratili svou výjimečnost. Někteří z nich si myslí, že jsou velmi výjimeční. Dejme tomu, že pozvu nějakou



ženu, aby mi na nohy nanesla, řekněme, altu (kumkum). Začne si myslet, že je velmi výjimečná. Ale já jsem ji pozvala jen proto, že
vím, že má příšernou ádžňu a že ji musím vyčistit! A když mi někdo řekl: „Matko, ona si myslí, že je něco výjimečného,“ řekla
jsem: „Opravdu, proč si to myslí?“ „Protože jsi ji zavolala, aby Ti dala na nohy altu.“ Řekla jsem: „Zavolala jsem ji jen proto, že má
tak hrozně odpornou Ádžňu, že bude všechny trápit, a tak ji chci vyčistit.“ Tak buď jsem jí měla říct: „Jsi velmi egoistická, hrozná.“
A vůbec všechna slova, která jsou možná, jinak to nepochopí. Je to tak překvapivé. Jedna paní byla opravdu velmi protivná na
příbuzné, ke kterým se přivdala, a na všechny v Indii a přišla za mnou. Zavolala jsem si ji. Vlastně jsem jí vynadala, řekla jsem:
„Co tě to napadlo se tady takhle chovat? Tvůj otec, který byl takový rasista, nikdy jsi proti němu neřekla ani slovo, a proč tak
mluvíš proti těmhle lidem?“ Vynadala jsem jí. Vyšla ven a řekla: „Podívejte se, Matka si zavolala mě! Nikdo Ji nesmí vidět.“ Řekla
jsem: „Co to má znamenat?“ Někdy mám pocit, že je to s lidmi velmi zvláštní situace, když si myslí, že jsou něčím výjimeční a že
by ze sebe měli dělat něco výjimečného. Začíná to být opravdu složité. Nuže, jen abych ukázala svou lásku, abych ocenila něco,
co lidé udělali. A když tomu člověku dáte nějaký dárek nebo o něj projevíte zájem, protože udělal nějakou dobrou práci nebo něco
podobného, začne si myslet, že je něco výjimečného. Vždyť je to naprosto nemožná situace! Protože já očekávám, že když jsem
tomu člověku prokázala něco dobrého nebo jsem nějakým způsobem naznačila svůj zájem o nějakého člověka, ten člověk se
musí stát velmi dobrým sahadžajogínem, ve smyslu nejpokornějším a nejupřímnějším a nejlaskavějším člověkem, jinak to nemá
žádný význam. Nemá smysl být k někomu dobrý, pokud to znamená, že se ten člověk vrhne do pekla. Takže tohle je také další
představa o výjimečnosti, že ztratili smysl pro výjimečnost. Když se kapka stane oceánem, stala se oceánem, ale už to není
kapka. Pokud si někdo myslí, že je výjimečný člověk, pak vězte, že už nejste oceán, jste stále kapka! Protože pokud nejste
kapkou, jak můžete mít pocit, že jste něčím výjimečným? Takže jste ztratili svou výjimečnost, ztratili jste ji; protože všechny tyto
představy o výjimečnosti pocházejí z vaší minulosti. Kdysi dávno jsem potkala jednu paní, byla to velmi hrubá, pyšná a arogantní
žena. Bylo to v Dillí, kde si lidé velmi zakládají na práci svých manželů. Já jsem ani neznala místo určení nebo ani označení
pozice svého manžela. Byla na mě velmi hrubá. Řekla jsem jí: „Co je to s vámi? Proč jste tak hrubá? V čem je problém?“
Odpověděla: „Vy to nevíte? Já jsem manželka toho a toho!“ Jste manželka manžela. „Jsem manželka toho a toho!“ Zeptala se
mě: „Co vy tu děláte?“ Odpověděla jsem: „Jsem žena v domácnosti.“ Pak přišel můj manžel. „Znáte ho?“ zeptala se. Řekla jsem:
„Ano, znám! Proč?“ Pomyslela jsem si, že i v tom musí být něco špatně! Tak řekla: „Ne, jenom chci vědět, odkud ho znáte?“ Jako
bych byla nějaký zločinec nebo co. Řekla jsem: „Je to můj manžel.“ „Proboha! To je váš manžel!!!“ Co se stalo? Jako by ji uštklo
deset hadů! Možná byl její manžel na mnohem nižší pozici než můj manžel, možná něco takového, co si vůbec neuvědomuji. Ale
tohle je to: „Jsem něco výjimečného!“ Tuto hloupou představu o tom, že jsem výjimečný, je třeba v Sahadža józe zcela potlačit.
Ne mentálně, ne mentálně. Mentálně, když si budete neustále opakovat: „Nejsem výjimečný, nejsem výjimečný,“ jako mantru,
budete mnohem víc, protože řeknete: „Tuto mantru jsem řekl 23000krát! Kdo to může říct jako já?“ Takže tato myšlenka „jsem
něco zvláštního, jsem něco velkého, jsem něco nevídaného, něco nadřazeného ostatním“, prostě zmizí. Jak jsem řekla, jste jen
kapka v moři. Stali jste se oceánem, ale už nejste kapkou, abyste to měli jako relativní hodnotový systém. Žádný relativní
hodnotový systém neexistuje. Neexistuje žádný systém, podle kterého byste mohli říct „já jsem vyšší“ nebo „on je nižší“. To
všechno vytvořilo všechny problémy světa od našeho kastovního systému v Indii, sociálních systémů na Západě, rasismu na
Západě, také pocit „moje náboženství je lepší, tvoje horší, my jsme nejlepší“. Všechny tyto věci způsobily problémy. Nepřineslo to
nic dobrého. Pořád dokola to selhává. Tak alespoň do Sahadža jógy už tuto nemoc nepřinášejte, že „já jsem lepší“, „naše země je
lepší“. Této výjimečnosti byste se měli vzdát a ukáže se skutečná krása vaší osobnosti. K tomu nepotřebujete speciální barvu
pleti, nepotřebujete speciální tělo, nepotřebujete speciální okouzlující vzhled, co potřebujete, je krásné srdce. A řeknu vám, že je
to krásné srdce, které přitahuje, nic jiného. Je to krásné srdce, které chcete mít. Znám takové lidi, mnoho takových: jeden pán se
rozvedl se svou první ženou. Možná nebyla tak hezká, možná byla ošklivá nebo tak. Pak si vzal jinou pohlednou ženu a utekl z
domu. Tak jsem se ho zeptala: „Proč? Tamta se ti nelíbila, protože byla ošklivá nebo co. Tak proč teď utíkáš od téhle?“ „Ona
nemá srdce. Nemá srdce.“ A to je to, co vy máte - velmi velké, velkorysé, krásné, dharmické srdce. Dostali jste ho jako dar od
Božského a musíte si ho vážit. Měli byste na něj být hrdí a těšit se z něj, stejně jako byste se měli těšit ze své velkorysosti, měli
byste se těšit tak, jak se těší celá tato příroda. Být velmi puntičkářský, neustále opravovat ostatní, to je bolehlav, je to bolehlav.
Nejlepší je opravovat sám sebe a smát se sám sobě. To je nejlepší způsob, jak to můžete udělat. Každý je v jistých věcech trochu
legrační. Já také, musím říct. A těším se tím, protože si myslím, že se snažím a snažím, ale vždycky zapomenu - například brýle.
Vždycky je zapomenu. Než přijdu, musím je vždycky zapomenout. Říkám si, že je potřebuju, že bych si je měla vzít, musím si
vzpomenout, ale vždycky zapomenu. Nevím proč. Neobejdu se bez nich, ale přesto zapomínám. Je tolik věcí - například neumím
počítat peníze. Když mi třeba dáte 100 rupií, spočítám je jako 200 rupií. Řeknu vám, že jsem dobrá v matematice, ale neumím
počítat. Neumím podepsat šek, věřili byste tomu! Neumím to podepsat. Musíte ten šek vypsat za mě, jinak to nejde. A když mě
někdo požádá třeba o 100 rupií, dám mu 500 v celku a zapomenu na to. A ten člověk řekne: „Matko, dala jsi mi 500.“ - „Ne, ne



100.“ „Ne, dal jsi mi 500.“ Přišla jsem domů a zjistila to. To je v pořádku. Koneckonců, když je nepoctivý, je nepoctivý, když je
poctivý, je poctivý, tak proč se trápit tím, kolik jste dali peněz apod. a pečlivě všechno takhle zjišťovat? Viděla jsem, že všichni tito
puntičkáři vždycky selžou, protože jejich mozek si s nimi pohrává. Například jeden člověk mi řekl: „Velikost vašeho auta je taková
a taková, dobrá, takže velikost garáže by měla být taková a taková.“ - „Dobře.“ Když jsme postavili garáž, auto se do ní nevešlo!
Říkám si: „Takový pečlivý architekt a takový známý člověk, který má tolik ocenění, tohle, tamto, jak mohl udělat takovou chybu?“
Pořád jsem tomu nerozuměla. Řekl mi: „Tak si raději kupte menší auto.“ Řekla jsem: „Aspoň teď tu garáž pořádně vyměřte, jinak
zase, když si něco koupím, tak se to tam nevejde!“ Takže co tím chci říct - jsme tak puntičkářští, tak pečliví. Podívejte se na tyhle
malé, maličké kvítky, které tu vidím. Ty nejsou puntičkářské. Rostou samy od sebe, volně. Všechny dostávají sluneční paprsky a
jsou docela spokojené. Ale my jsme takoví puntičkáři. Lidé, kteří jsou velmi puntičkářští, jsou sami sobě bolehlavem. A nakonec
zjistí, že to tak není. Ztratili jste to, ztratili jste toto puntičkářství. Vím o jedné sahadžajogínce, která vedla obchod a řekla: „Matko,
věděla jsem všechno, věděla jsem každou cenu a všechny položky v obchodě, ale od té doby, co jsem získala realizaci, jsem
všechno zapomněla.“ - „A jsi šťastná, nebo nešťastná?“ - „Jsem velmi šťastná!“ - „Proč?“ - „Protože teď mám velký zisk!“ Zisk je to
hlavní. Proč byste se měli snažit pamatovat si každou věc? Takže být velmi pečlivý, být velmi systematický... Svět je - když se
podíváte kolem, žádný strom není systematický. Je nesystematicky systematický. Některé listy jsou na téhle straně, některé jsou
na tamté straně, některé větve jsou na téhle straně. Není tam žádný systém, protože pak se z vás stane armáda, když vytvoříte
systém. Takže v Sahadža józe není žádný systém. Jsme mimo čas, jsme mimo všechny druhy systémů. Nemáme žádný systém.
Veškerý náš systém je v jednotě uvnitř nás samých. Jako tyto dvě ruce, nemají v sobě zabudovaný žádný systém, nic, ale
pohybují se, zvláště v Itálii - obě ruce se neustále takhle pohybují. Nevím, co to znamená, ale všichni dělají totéž. Ale není v tom
zabudovaný žádný systém. Nikdo jim neřekl: „Dělejte tahle gesta a podobně.“ Ale oni to dělají a dělají to přirozeně, všichni
dohromady, bez jakéhokoliv systému. Takže budovat mentální systémy je špatné a je to proti Sahadža józe. Někteří lidé mi psali:
„Matko, chceme překládat záznamy Tvých přednášek, chceme dělat to a tamto.“ Řekla jsem: „Zapomeňte na to! Zapomeňte!“
Protože když začnete plánovat, určitě, určitě se dostanete do pasti systémů. Budete se muset řídit systémy: „Tenhle systém je
dobrý, tenhle je dobrý, proč to neudělat takto?“ Neříkám, že je to špatně, protože jste byli zvyklí na systémy. Zejména na Západě
jsou lidé příliš systematičtí, přehnaně systematičtí. Ve všem, například budou mít sestavené chody: pak lžíce, vidličky, jak se
pohybovat a co jíst a jak jíst. Chci říct, že je to příliš! Když máte jíst jídlo, je to jednoduché, můžete ho jíst rukama. Není potřeba
žádný systém. Všech těchto systémů a norem je na Západě příliš mnoho a měli byste se je snažit omezit. Důsledkem toho
vznikla antikultura a všechny ty nesmysly - další druh hlouposti, kde se budoval další druh systémů. Pak si řekli: „Teď jsme
hippies!“ Takže museli mít vlasy, které si nikdy nemyli, nikdy nečistili, plné vší, a všechno to muselo být, dá se říct, ve stylu
Šankary (Šrí Šivy). Takže všichni je musí mít takto - opět systém. Neexistuje žádná rozmanitost - jeden hippie jako druhý.
Nedokážete je od sebe odlišit. Když si sem někdo dá kroužek, dají si ho všichni. Když si dá kroužek sem, dají si ho tam všichni.
Bez jakéhokoliv rozumu, bez jakéhokoliv pochopení. A to mluví o individualitě a osobnosti! Kde je ta individualita? Žádná
individualita tam není. Protože přijímáte vše, co vaše parta, můžete říct, nebo můžete říct davy, přijímají. 'Velmi módní.' Když v
Indii řeknete, že je to velmi módní, znamená to, že je to velmi drahé a velmi krásné a je to velmi 'elitní', špičkové. Ale když se
řekne: „Tohle je velmi módní,“ znamená to, že se to každému líbí. Může to být pankáčská věc nebo cokoliv jiného - je to módní -
hotovo! Je to móda. To znamená, že nemáte žádnou vlastní představu, vlastní osobnost, vlastní individualitu. V Sahadža józe
nejste vázáni žádnou módou, žádnou módou. Pokud se vám to líbí, noste to nebo ono, cokoliv se vám líbí. Můžete si dělat, co se
vám líbí. Můžete nosit, co se vám líbí. Ale jak jsem již řekla, budete si vládnout sami, budete svým vlastním guruem, budete svým
vlastním mistrem a budete dělat to, co je dobré, co je slušné, co se bude líbit božstvům. Prostě to tak budete dělat, protože teď
jste sahadžajogín. Takže život se stane mnohem jednodušším; mnohem jednodušším. Neděláte si starosti ohledně věcí, které
neexistují, a ani ohledně těch, které existují. Protože něco vidíte a říkáte si: „Dobře, teď mám tuhle pěknou věc, musím si ji pro
někoho nechat. Musím to někomu dát.“ Dostala jsem prsten, který byl dost velký, a tak jsem přemýšlela: „Komu ho mám dát?
Kdo má silné prsty?“ Tak jsem se začala každému dívat na prsty. „Kdo má silný prst, tomu ho dám.“ Chci říct, že ta myšlenka byla
přesně opačná. Dejme tomu, že nejste sahadžajogín, pak si řeknete: „Á, takový velký tlustý prsten! Proč si nevzít nějaké zlato a
nepoužít ho, neprodat ho?“ Anebo: „Je možné odtud vyjmout kámen.“ Budou vás napadat různé nesmyslné věci, ale nenapadne
vás, že byste to měli někomu dát, protože to nemůžete nosit, je to pro vás moc velké. Proč to nedat někomu jinému? Co je na
tom špatného? Koneckonců vám nesedí, tak ho dejte někomu jinému. Ale to je možné pouze v Sahadža józe. Viděla jsem lidi,
velmi milé, velmi, velmi milé lidi, kteří k sobě byli velmi laskaví. A přesně to, co chce druhá osoba, koupí a dá jí to, nebo řekne: „Ale
ne, mám jeden, dám ti ho!“ Dělají to takhle. Po celou dobu myslí na druhé: 'Co bych mu měl dát? Co bych měl udělat?' Je to projev
této radosti, milosrdenství ve vás, ke kterému používáte hmotu, pořád, pořád. Jako když komusi v Kanadě vykradli dům. A tak mi
píše: „Díky Bohu, můj dům je teď vyklizený! Nevěděla jsem, co s tím harampádím.“ Takže přichází postoj, že pokud máte někomu



něco dát, dejte to někomu, kdo je sahadžajogín, abyste vyjádřili svou lásku. Ale lidé obvykle použijí jakékoliv harampádí v domě,
cokoliv, co je shnilé, zničené, a dají to jako dárek. Ale když jste sahadžajogín, chcete dát něco opravdu výjimečného. Protože celá
bytost se stala tak krásnou, jako květina, která chce neustále rozdávat vůni ostatním, vůni svého milosrdenství a lásky,
náklonnosti a bezpečí. Říkají, že je to nový věk, ale já bych řekla, že je to nový člověk, který je přede mnou. A celá tato novost má
tolik krásných faset, že se opravdu třpytí jako diamanty, o tom není pochyb. Mým jediným požehnáním pro vás je, abyste v ní
rostli a rostli a stávali se stále většími a většími lidmi nikdy si nemyslete, že jste větší než ostatní, nikdy si nemyslete, že jste
výjimečnější než ostatní. To vás určitě zcela zklidní. Možná vám někdo někdy ublížil, na tom nezáleží. Někdo vám určitě někdy
vynadal, na tom nezáleží. Vaší schopností je milovat druhého člověka a být k němu laskaví a milí. Opravdu mě udivuje, jak těch
25 let uplynulo s různými hloupými problémy a pěknými věcmi - taková směsice. A všechny ty věci mě nikdy neznepokojily. Nikdy
jsem nebyla znepokojena. Někdy jsem se chovala tak, jako bych byla rozhněvaná, nebo jsem někdy řekla věci, které bych
normálně neměla, ale bylo třeba je říct. Ale celkově jako bychom seděli na velké lodi, můžeme říci, jsme všichni povzneseni do
říše Božské lásky, a to je to, z čeho se člověk musí těšit. Jeden člověk, pokud má tuto lásku a milosrdenství a tuto čistou lásku,
pak ji může vysílat k ostatním a souznění tohoto milosrdenství je nesmírně krásné, a ani se nedá popsat slovy. Třeba včera jsem
nemohla mluvit, protože jakými slovy bych mohla vyjádřit své pocity? Říkala jsem si, že na této Zemi ještě neexistují slova, která
by vyjádřila můj hluboký pocit z toho, jak dobře jste vy, lidé, přijali Sahadža jógu a pochopili ji. Nechť vám všem Bůh žehná!
Sahasrára púdža je krátká. Pro Sahasráru nemáme příliš dlouhou púdžu, protože víte, že Sahasrára se otevře během chvilky!
Takže to není příliš dlouhá púdža, ale je velmi hluboká a nakonec se opět otevírá poslední čakra, která je zde, což je srdce. Takže
při Sahasrára púdže se otevírá naše srdce, to je to hlavní. A to je to, čím se člověk musí těšit - otevřením svého srdce. Nestarejte
se o žádná božstva, o žádné rituály, o to či ono, ale jen otevřete své srdce. Nejsme ničím svázáni. Jen otevřete své srdce.



1995-0716, Upevněte pozornost (12 min)

View online.

19950716 - Upevněte pozornost

Měli bychom se opravdu pomocí introspekce pokusit zjistit: „Jsem svým vlastním guruem, nebo ne?“ Protože předtím byla vaše
mysl na jedné straně a vaše srdce bylo na druhé straně a vaše pozornost byla v jiné dimenzi. Tyto tři věci ve vás tedy vyvolávaly
zmatek. Když porozumíte lidským bytostem, překvapí vás zjištění, jak tyto tři věci v člověku pracují odděleně. Někdy mezi sebou
dokonce bojují. V prvé řadě váš intelekt, vaše mysl. Zadruhé vaše srdce, vaše city, vaše emoce. A to třetí je vaše pozornost. V
této moderní době dosahuje toto zmatení vrcholu, protože vaše pozornost je neustále vně. Může směřovat ke krásným věcem,
krásným ženám nebo pohledným mužům, ke všem možným druhům nesmyslného plýtvání vaší energií. Taková pozornost se
pak chová jako splašený kůň. Takovou pozornost nedokážete kontrolovat. A taková pozornost pak samovolně přeskakuje z
jedné věci na druhou. Stalo se to módou. Je docela populární udržovat pozornost neustále v pohybu. Jenže ta pozornost, která
má směřovat k Bohu, směřovat k Všemohoucímu, je prostě promrhávána. Pak si pozornost nevypěstuje vlastní kořeny. Nejprve
tedy vysledujte, kam se vaše pozornost ubírá, co vám pomáhá chtít si hlídat pozornost, starat se o ni. Víte, taková pozornost
pramení z mnoha problémů. Například z vaší výchovy, když nad vámi nebdí žádná kontrola, nebo to může být vaším
vzděláváním, může to být kvůli atmosféře, ve které žijete, nebo kvůli vašemu vlastnímu egu a podmíněnostem. Vaše pozornost je
tedy napadána všemi těmito vnějšími energiemi nebo negativními silami a ona se do toho zaplete. Tak jako se řeka, jejíž tok
vede přímo do oceánu, může ztratit ve vyprahlé pustině. Stejným způsobem se tato pozornost, která má směřovat k Bohu,
promrhá a ztrácí se. Tato chabá pozornost vás nemůže přivést k Bohu. Nakonec zjistíte, že veškerou takovou pozornost úplně
pohlcují nebo rozptylují všechny ty nesmysly kolem vás. Naneštěstí nebo naštěstí jste se narodili v této moderní době, ve které,
jak víte, vládnou velmi chaotické podmínky. V těchto chaotických podmínkách nevíte, co je správné a co špatné. Nabízí se tu tolik
lákadel, které mohou vaši pozornost pohltit, a zredukovat tak energii vaší pozornosti. Děje se to víc lidem, kteří jsou velmi
pravostranní. Levostranní lidé však také mohou být velmi zasaženi. Pravostranní lidé, jak víte, se v určitém bodě změní v
extrémní suchary, kteří mají na všechno svůj názor a jsou agresivní. Celá jejich pozornost směřuje k agresi. Zatímco lidé, kteří
jsou na levé straně, příliš zabředávají do svých rozmarů a tužeb a do toho, co je svádí. Obě strany mohou promarnit svoji
pozornost, která je tou nejdůležitější věcí. Tou nejcennější věcí je vaše pozornost. Pozornost ale nemůže ovládat člověk, který
má slabou mysl nebo slabé srdce. Vezměme si například člověka, který je velmi inteligentní. Inteligentní člověk věnuje veškerou
svou pozornost k upoutávání pozornosti druhých. Nevím proč, ale je to určitý druh paradoxu, že člověk, který má v sobě sám tolik
agresivity a podobně, se snaží být k lidem velmi příjemný a velmi milý, jen aby si udržel dobré vztahy nebo řekněme dobré
chování k lidem, jen aby mu věnovali pozornost. Je to velmi subtilní. Oni si toho ani nejsou vědomi, že něco takového dělají, jen
aby na sebe upoutali pozornost druhých. A proto v této moderní době vidíme, že lidé dělají tolik hloupostí, jen aby na sebe přitáhli
pozornost druhých. Většina módních výstřelků, které se v moderní době rozbujely, vznikla jen proto, aby se dalo dělat něco
hloupého, aby jim lidé museli věnovat pozornost. Samozřejmě, že sahadžajogíni takoví nejsou. Ale jen upozorňuji na to, že v
moderní době musíte být velmi opatrní, abyste se nepokoušeli upoutávat pozornost druhých. Namísto toho byste naopak vy měli
věnovat pozornost druhým, velmi subtilním způsobem. Bez jakéhokoli očekávání, že když někomu věnujete pozornost, on by měl
věnovat pozornost vám. Člověk, který je v opravdovém spojení s Božským, naprosto neřeší, jestli se mu lidé věnují, ale
automaticky má pozornost na druhých. Je to velmi, velmi jemné, velice subtilní. Nedokážete poznat, že pozornost takového
člověka směřuje na vás. Ale pracuje a funguje tak krásně. Dostáváme se tedy k srdci, v němž sídlí náš Duch, jak dobře víte. Když
je to tedy srdce, co musí mít navrch nad vaším mozkem a co má pracovat, stane se z vás zdroj lásky a milosrdenství. Říkám
„zdroj“. Od nikoho se ničeho nedožadujete. Neříkáte: „Tolik jsem toho pro tebe udělal, a jak se chováš ty ke mně? Kolika způsoby
jsem se ti rozdal a ty jsi takový, že na mě zapomínáš, vůbec nic pro mě neuděláš.“ Když je tam tedy očekávání nějaké návratnosti,
pak musíte vědět, že za to může vaše mysl, která vám dává tu představu a ponouká vás, abyste měli pozornost na množství
lásky, kterým vám druhý oplatil tu vaši, kterou jste mu věnovali. Je to velmi subtilní. V Sahadža józe byste tedy sami sebe měli
vnímat jen jako zdroj lásky, která prostě proudí. Pak neříkáte, že musíte mít tohle nebo tamto, ani že musíte dosáhnout tohoto
cíle nebo že se musíte něčím stát. To přestane. Jakmile se jednou stanete zdrojem, jak byste se chtěli stát ještě něčím jiným? Je
to tak, že ti, kteří čerpají ze zdroje, chtějí dostat něco na oplátku nebo být nějak rozpoznáni. Když se chováte tímto subtilním
způsobem, máte velmi vychytralou mysl. V Sahadža józe máme velmi chytré, inteligentní lidi. Ale s takovou myslí musíte být
velmi opatrní, protože tahle mysl vás dokáže podvádět. Zeptejte se tedy své mysli: „Proč jsi v Sahadža józe? Z jakého důvodu
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děláš Sahadža jógu?“ Mysl postupně ztichne. A pak se musíte zeptat sami sebe: „Co si přeju teď dál? Co chci? Čeho chci
dosáhnout? Proč jsem v Sahadža józe?“ Když si položíte tyto otázky, uvidíte, že se prostě rozpustíte, budete bez myšlenek.



1995-1001, Bezmyšlenkové vědomí versus přemítající mysl (10 min)

View online.

19951001 - Bezmyšlenkové vědomí versus přemítající mysl, Cabella, Itálie
Jakmile jste tedy jednou v bezmyšlenkovém vědomí, stane se to, že žádné myšlenky nebombardují vaší mysl. Ať jste kdekoli,
třeba v Americe, kdekoli, nebombardují vás myšlenky. Co to tedy znamená? Velmi jednoduše můžeme říci, že to znamená, že nic
neřešíte. Nemáte reaktivní mysl. Tohle je hlavní problém dnešních sahadžajogínů, který by měl každý zkusit odstranit. Tím, že o
ničem nepřemítáte. To je jediný způsob, kterým lze dosáhnout stability. Například jsem viděla lidi, kteří se z ničeho nic začnou
smát. Pro nic za nic. Někoho uvidí a okamžitě přemítají: „To bylo hezké, ale ne zas tak moc.“ Začnou mít na všechno své názory,
obzvlášť na Západě. Každý se zdá velmi znalý, začne radit, co je nejlepší, co nejlepší není a co není dobré. A jakmile začnou takto
mluvit, mysl se stane reaktivní. Když mysl nepřemítá, jste v bezmyšlenkovém vědomí. Když něco vidíte, jen se dívejte. Jen
pozorujete. Bez přemýšlení. Když používáte svou mentální sílu, pak tato síla poklesá. Toto je velmi běžný nedostatek lidí, snad
proto, že si myslíte, že jste více inteligentní, přemýšliví. Nebo možná, že jste vzdělaní. Nevím, co si myslíte. Jenže tato přemítající
mysl je pro duchovnost velmi nebezpečná. Nikdy neporostete. A navíc s reaktivní myslí máte nejrůznější emoce, když přemítáte
o druhých. Když je to váš syn nebo dcera apod., ztotožníte se s nimi. Ztotožňovat se s někým je umělé. V realitě to neexistuje. Ale
protože tato mysl přemítá, ztotožňuje se. Mnohá ztotožňování se jste už opustili. Například svoje předsudky ohledně
náboženství, ras, možná národů, toho jste zanechali. Přesto bych však řekla, že stále přemítající mysl je neustále v chodu, a to je
největší překážka dnešních sahadžajogínů v jejich zdokonalování se. Přemýšlím o tom, proč je reaktivní mysl dnešních
sahadžajogínů tolik aktivní. Kdybyste mohli přestat přemítat, okamžitě se upevníte v oceánu míru. Když se na něco díváte, jen se
dívejte. Ve vaší mysli není žádná myšlenková vlna. Pak začnete být nesmírně kreativní. Začnete být nesmírně dynamičtí. Začnete
být nesmírně soucitní. Nemáte žádný strach. Někteří lidé si myslí, že kdyby byli soucitní, druhý by je mohl lynčovat. Vy se nebojte.
Všechny dobré vlastnosti, ze kterých se máte radovat, si můžete užít jedině, když nepřemýšlíte. To znamená, že přenecháte
všechno Božskému. Vy to tu neřídíte. Nemáte pocit, že byste měli o něčem přemítat. To je ta největší síla, kterou máte -
nereagovat, nedívat se na druhého tímto způsobem. Vidím ale, že to stále ještě přetrvává. Snad je to tím, že jsem vám o tom
nikdy neřekla. Možná je to jeden z důvodů. Neříkám, že je to jen vaše chyba, možná Moje, protože jsem nemohla přijít na to, co je
přesně špatně, že to je to vaše přemítání o ostatních. Pak jsem vám říkala, abyste dělali introspekci. Při introspekci můžete zase
přemítat. Ale tehdy vám to alespoň dává představu, jak na tom jste. Filozofováním o sobě se však můžete také dostat do
extrémní deprese. Můžete se odsuzovat. Pak nepochopíte svou osobnost, jaká opravdu je, a budete v tom pokračovat a díky
tomu určitým způsobem ztrácet vibrace, ztrácet síly, protože nad sebou nemáte kontrolu. Když introspekce vyvolává depresi a
sebeponižování, pak je lepší také ji nedělat. Protože všechny tyto mentální aktivity, jak jsem viděla, vytvářejí problémy. Ale ve
stavu, kdy jste v bezmyšlenkovém vědomí, k vám introspekce přichází automaticky. Vnímáte ji automaticky. Porozumíte tomu
automaticky. Bez přemýšlení, prostě to k vám přijde. Uvidíte celý obraz a budete v míru sami se sebou. Nikdy nejste rozrušeni,
nikdy v potížích. Pak se nerozčilujete, neargumentujete, nediskutujete, jako byste byli ponořeni do oceánu vědomí. Pak už se
nemusíte starat o to, jak něco vyřešit. Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že tato síla funguje. Zdá se, že si vzájemně odporuje
tvrzení, že musíte plánovat, ale nesmíte o ničem přemítat. Takže, když přemítáme, absorbujeme. Když o něčem přemítáme,
vstřebáváme tu věc. A naši pozornost většinou přitahují defekty druhých. „Tenhle člověk je špatný, tohle není dobré, její vlasy
nejsou v pořádku, sárí nemá v pořádku.“ To a ono, všechny ty nesmysly. Takže tím vstřebáváme všechny tyto špatné věci. A když
něco obdivujete, tak pak snad nevstřebáte to špatné a alespoň jste na lepší cestě. Ale přesto, obdiv v bezmyšlenkovém vědomí
je opravdu velmi hluboký. Viděla jsem to v očích toho slavného vědce. Byl se Mnou naprosto zajedno a jeho oči byly jako oceán
míru. Jen se na Mě nějakou dobu díval a pak ho napadla myšlenka, kterou Mi řekl: „Tohle můžeme udělat s Vaší fotografií.“
Hloubky tedy dosáhnete jen tehdy, když nepřemítáte. U lidí, hlavně na Západě, je to však velmi běžné. „Tenhle koberec není
dobrý, tohle je špatné, něco tady nevoní, co je to támhle,“ vždycky se snaží posuzovat ostatní a věci okolo. Je to důležité? Co je
tak důležité? Jestliže sedíte v zahradě Boha, co záleží na tom, na čem sedíte, co děláte? Toto přemítání nám vkládá do mysli vlny
myšlenek. Už jsem to jednou znázornila kresbou. Jak energie, která dopadá na pravou stranu, přechází na levou a ta, která
dopadá nalevo, přechází na pravou stranu. Přechází na druhou stranu kvůli dvěma druhům buněk, které máme. Pak část této
energie, která přichází napravo a která jde nalevo, je částečně vstřebána do sympatiku. A vše, co zůstane mimo, je to, co přemítá.
A proto stále pokračuje přemítání. Kdybyste tedy všechnu tu energii dokázali vstřebat do sympatiku, pak by veškerá naše energie
byla tisíckrát větší.
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1996-0303, Mahášivaratri púdža 03/03/1996, (nekontrolováno) Sydney, Austrálie

View online.

Dnes budeme dělat púdžu k Šivovi, ke Šrí Šivovi. Jak víte, Šrí Šiva je odrazem Sadášivy v nás. Už jsem vám o tom odrazu říkala.
Sadášiva je Bůh Všemohoucí, ten, který se dívá na hru Ádi Šakti. On je ale Otec, který dává pozor na každé Své či Její stvoření.
Jeho podpora Ádi Šakti je naprostá, zcela podporující. V Jeho mysli nejsou žádné pochybnosti o schopnosti Ádi Šakti. Zjistí-li
však, že ve hře Ádi Šakti se Ji lidé světa, jakožto takoví, pokoušejí rušit nebo ničit Její práci, dostává se potom do Své rozhněvané
nálady a všechny takové lidi zničí a možná zničí celý svět. Na jedné straně je nepochybně hněvivý, na druhé straně je oceánem
odpuštění a radosti. Proto když se v nás zrcadlí, získáváme svoji seberealizaci. Získáme světlo svého Ducha a dostáváme se do
oceánu radosti. On je také oceánem vědění. Takže ti, kteří se seberealizují, dostávají Božské vědění, které je velmi subtilní, které
proniká do každého atomu a molekuly a je tam síla tohoto poznání. Jeho styl je takový, že ve svém milosrdenství odpouští
dokonce velmi krutým rakšasům, pokud se Mu sami oddají, jelikož Jeho milosrdenství nemá žádné hranice. A někdy stejní lidé,
kterým On požehnal, se pokoušejí soužit oddané Ádi Šakti. Ale to jen kvůli tomu, aby se vytvořilo drama, událost. Dokud a pokud
nenastane nějaké drama, lidé to nepochopí. Museli jsme mít Rámajánu, museli jsme mít Mahábháratu, museli jsme mít
ukřižovaného Krista, museli jsme mít mučeného Mohameda. Veškeré to drama se stalo proto, že bez událostí si lidé nepamatují.
Takže v duchovním životě lidí se odehrála spousta dramat mezi požehnáním Šivy a silami Ádi Šakti. Jak plynul čas, byl dnes v
historii duchovnosti učiněn velký objev. A sice ten, že lidé mohou dostat svoji realizaci kolektivně, masově. Tisíce mohou dostat
realizaci. Měli bychom tedy vědět, co jsme v té realizaci získali. Co to znamená a jaký je ten vrcholný bod. Nejdřív vám musím
říct, že mysl, o které mluvíme a na kterou spoléháme, je mýtus. Nic takového jako mysl není. Mozek je skutečnost, nikoliv mysl.
Mysl je vytvořena reakcí na vnějšek. A to tak, že buď reagujeme podle zvyklostí, nebo podle našeho ega. Takže tato mysl je
vytvořena jako bubliny v oceánu skutečnosti. Ale to není skutečnost. Víme, že cokoliv touto myslí rozhodneme, je velmi omezené,
zdánlivé a někdy šokující. Mysl se vždy pohybuje v přímém směru, a protože v ní není skutečnost, zpětně se odráží a vrací se jako
bumerang. Takže se zdá, že všechny podniky, všechny návrhy, které jsme doposud udělali, se nám vracejí. Cokoliv jsme objevili,
se nám vrací jako velká ničivá síla nebo velmi velký otřes nebo velmi velký otřes. Musíme se tedy rozhodnout, co udělat,
abychom se z této dráhy naší mysli dostali. Řešením je Kundaliní. Když se probudí, odnese vás. S tímto probuzením vás odnese
nad vaši mysl. První věc je dostat se nad vaši mysl. S myslí naděláte mnoho věcí, ale neuspokojí vás to, nebude to řešení,
nepomůže vám to. A začínáme-li příliš záviset na své mysli, rozvíjíme všechny druhy tělesných, rozumových, emocionálních
problémů. A ten poslední je stres. Tento stres nemá, jak se říká, žádné řešení. Ale v Sahadža józe jsme objevili řešení, že totiž
tuto mysl překročíme. Je to jako překážka pro náš pokrok. Když získáte realizaci, musíte pochopit, že vaše Kundaliní vynesla vaši
pozornost nad mysl. Takže tato reakce na vnějšek přišla, jelikož my, lidské bytosti máme mozek nebo můžeme říci lebku, ve
tvaru hranolu. Když do ní ta energie vstoupí, jak jsem vysvětlila ve svých knihách, rozdvojí se nebo můžete říci, že se láme. Tím
jde naše pozornost do vnějšku a my reagujeme. Když reagujeme přespříliš, pak ony bubliny vytvoří velmi hroznou mysl, která
může vést ke všem možnostem. Sama se ospravedlňuje, hýčká vaše ego. To ego a ty podmíněnosti, které tuto mysl tvoří, začne
tato mysl používat pro naplnění svých potřeb, veškerého jejího hromadění nápadů a myšlenek, které nemají žádný podklad, které
v ní nemají žádnou realitu. Je to tak, jako když vytvoříme počítač a nakonec se staneme otroky toho počítače. Sami vytvoříme
hodinky a pak se staneme otroky těch hodinek. Takovým způsobem to ovládá lidské bytosti. A když se nějaká osoba, která má
velmi silnou mysl, rozhodne ničit, jako to dělal Hitler, který s nějakou idejí mohl pokračovat v ničení, potom to má velmi
dalekosáhlý účinek na naši kulturu, na naši duchovnost. Takže první krok je stát se bezmyšlenkově vědomým, čímž překonáte
svou mysl. Jdete nad svou mysl. Mysl vás nemůže ovlivnit. To je to první stádium, které nazýváme bezmyšlenkové vědomí. To
druhé nastane tehdy, jakmile začnete vidět práci Paramačaitanji, té všepronikající síly a začnete si uvědomovat, že v tom, co
Mátadží říká, je spousta pravdy. Že je tam tato síla, která vypracovává mnoho věcí. Zpracovává pro vás zázračně tolik věcí. Dává
vám požehnání, vede vás, pomáhá vám, tolika způsoby vám pomáhá. Dává vám dobré zdraví, pěkný majetek a také velmi dobrou
společnost velmi krásných lidí v kolektivu. To vše můžete jasně vidět, že se tu děje. Tedy tento průběh získání bezmyšlenkového
vědomí je velmi jednoduchý a snadný, ale udržet to je obtížné. Stále reagujeme a přemýšlíme. Ať cokoliv vidíte, reagujete. Dostat
se do toho bodu v bezmyšlenkovém vědomí je první, jak změnit vaši pozornost. Takže například jednou jsme šplhali na velmi
vysokou horu, abychom uviděli jeden chrám, zvaný Palitana. Já, Můj zeť a Moje dcera. A byli jsme opravdu unavení, protože jsme
museli lézt - nevím, kolik schodů. A když jsme vyšplhali nahoru, byl tam malý přístřešek, vytvořený z krásných mramorových
řezeb. Tak jsme se prostě položili. Oni byli velmi unavení a říkali: „Jaký je to druh chrámu?“ Byli nevrlí. Zatímco Já jsem se dívala
a viděla spoustu vyřezaných slonů. Řekla jsem tedy svému zeťovi: „Podívej se na ty slony. Všichni mají ocasy různých typů.“ Řekl:
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„Mami, my všichni umíráme, jak můžeš dívat na ty ocasy slonů?“ Řekla jsem jim to ale jen proto, abych odvrátila jejich pozornost
od té únavy. Proč se nedívat na ocasy těch slonů, které jsou velmi odlišné? Co se tedy stane, když zaměřujete svoji pozornost po
celý čas příliš na vnějšek? Tehdy musíte ze všeho nejdřív také odvést svou pozornost. Například tady vidíte tyto krásně vytvořené
věci. Vaše pozornost je na něčem jiném. Pokuste se jen těšit z krásy těchto věcí. Podívejte, tady jsou nádherné koberce, jen se na
ně podívejte bez myšlení, protože vám nepatří, patří někomu jinému, je to velmi dobré. Jinak pokud patří vám, začnete přemýšlet:
„Ó, můj Bože, my jsme je tady rozložili, co se stane, musí se pojistit“, nebo něco takového. To je běžná lidská reakce. Ale když
vám to nepatří, můžete to pěkně pozorovat. Tedy to pozorujte a nemyslete, užasnete, když uvidíte tu nádheru, která je do toho
vložena. Uvidíte umělce, který do toho vložil svou radost, svou bohatost. A užasnete, jak vás po realizaci tato bohatost naplní a
dostaví se u vás chladný druh uvolnění a tato Kundaliní stoupne a vy se ustálíte ve svém bezmyšlenkovém vědomí. Tak kdykoliv
se na něco díváte, dívejte se na krásné věci. Ba dokonce řekněme dnešní volby. Jen pozorujte člověka, který je zvolen (John
Howard). To samotné pozorování mu dává požehnání, dává mu dobré myšlenky. Vy také získáte myšlenky, které pocházejí ze
skutečnosti, které tam jsou - - jak toho člověka učinit úspěšným nebo tuto zemi úspěšnou demokracií. Všechny tyto věci se dějí,
pokud se vaše pozornost odvrátí od kritizování, od reagování. Prostě pozorujte, staňte se svědky, snažte se být svědky všeho.
Pokud jsem viděla, ještě se to příliš nepraktikuje že i když dokonce máme, dostali jsme svou realizaci, neuvědomujeme si, že
musíme být svědky všeho. Když začnete být svědkem svého Ducha, pak nevidíte ty špatné věci na ostatních, ale vidíte ty dobré
věci. Vybereme jen člověka s dobrými vlastnostmi. Jakmile vidíte, že stav svědka se rozšiřuje a začnete se radovat z druhé
osoby, začínáte se radovat ze všeho, co tam je. Dokonce i malé stéblo trávy může potěšit, když máte tuto schopnost. V
Japonsku začal tímto způsobem zenový systém. On vytvořil - Viditama byl tou osobou, která s tím začala. Vytvořil zahradu z
mechů, různých mechů, velmi malou, malinkou. Byly tam také malé, malinké květinky. Zahrada měla stěží asi 5 stop. Můžete říci,
že byla ve tvaru otazníku. Musíte jít na výtah a dosáhnete této plošiny na vrcholku nebo na hoře, kde to uvidíte. Jsou tam všechny
malé, malinké mechy a vy uvidíte různě uspořádanou krásnou zahradu. Když se na to začnete dívat, vaše myšlenky se zastaví.
Protože když zaměříte pozornost na takovou úžasnou věc, na ten výtvor, vaše myšlenky se zastaví. Tak musíte cvičit, jak zjistit,
co zastavuje vaše myšlenky. Co z vás dělá svědka? Když si jednou tento zvyk zdokonalíte, budete pěkně usazeni v
bezmyšlenkovém vědomí. Pak začnete sledovat, jak vám Sahadža jóga pomohla. Jaká je to blaženost. Čeho jste Sahadža jógou
dosáhli. Užasnete, když to pouze začnete všude pozorovat, budete užaslí, jak Paramačaitanja působí. V poslední době se tato
Paramačaitanja stala aktivní kvůli Kritá juze. Můžete to vidět na způsobu, jakým si pohrává s vibracemi kolem Mě. Viděli jste tolik
Mých fotografií, kde tyto vibrace jsou. Také jste viděli fotografie mnohých sahadžajogínů, sedících přede Mnou, jak je nad jejich
hlavami Moje jméno napsané v arabštině. Viděli jste tolik způsobů, ze kterých můžete zjistit, že je tam hra Božského. Tedy ta
mysl se stále snaží říkat nějaké věci. Neposlouchejte, jen pozorujte. Měli byste pozorovat účinek Sahadža jógy na sobě, na svém
těle. Nepřemýšlejte o tom, ale pozorujte to a budete udiveni, jak jste se změnili. Abych byla upřímná, když každoročně přijíždím
do Austrálie, někdy vás dokonce nerozpoznám. Vypadáte mnohem mladší, mnohem lepší, mnohem šťastnější a Já nemohu
poznat, kdo tito lidé jsou. Je to tento stav svědka, který vás přemístí do jiné říše, které říkáme bezmyšlenkové vědomí. V tomto
stavu se můžete stát tak mocnými, že můžete dát realizaci ostatním. Můžete dát realizaci druhým. Můžete dát úplné poznání o
Sahadža józe, můžete jim to říkat. A také vyzařujete. [Šrí Mátadží mluví stranou v hindštině]. Vidíte, když pozoruju, absorbuju
teplo, což je Moje potíž. Tak se celý váš stav, váš duchovní stav, stává tak velice báječným. Stáváte se tak mocnými. Stáváte se
tak soucitnými a tak milujícími, tak vyrovnanými, zcela vyčištěni od všech ničivých nápadů, které máte, všech depresivních
myšlenek, které máte a pak skutečně vystupujete jako velký sahadžajogín, který může vykonat obrovskou práci. Tak jako jsem
nedávno slyšela, že se teď Němci a Rakušané chystají do Izraele, protože si myslí, že jejich předci Židy zabíjeli. A nyní začalo v
Izraeli velké centrum. Jen si představte, jak tito lidé najednou dosáhli toho stavu, že jdou do zemí na vlastní pěst, že toho tolik
udělali. Totéž v Turecku, totéž v místech, která jsou ohromně vzdálená v Jižní Africe. Protože se v nitru stali naprosto
spokojenými v bezmyšlenkovém vědomí, stejně jako jsou vědomí bez pochybností. Ale když nyní začnete růst meditační
pozorností, co se stane, když se vaše pozornost osvítí? Teď je úkol vaši pozornost motivovat. Není to jen těšit se, ale motivovat ji,
soustřeďovat ji na problémy. Tedy předpokládejme, že máte nějaký problém na vnitrostátní úrovni. Můžete na to zaměřit svou
pozornost a věci se vyřeší. Protože jste kanál této všepronikající síly, která se snaží vytvořit nový svět pro vás, pro nové lidské
bytosti. A tato evoluce může nastat velmi rychle, pokud se všichni rozhodnete, že tím, co nyní máme v sobě, bychom ji mohli
motivovat. Že bychom ji měli nasměrovat a tuto pozornost věnovat určitému použití. Nemělo by to být promarněno. Ať máme
jakékoli bohatství, nemělo by být promarněno. Nyní dnešní hlavní otázka, o které se vám chystám říci. O tom, co je realizace
Boha (uvědomění si Boha). První je seberealizace a je mnoho ctižádostivých lidí, kteří se chtějí stát božsky realizovanými. V první
řadě bychom měli vědět, že lidské bytosti se nemohou stát Bohem. Toho dosáhnout nelze. Také jste se tímto způsobem nestali
Duchem, protože ten Duch vychází z vás, používá vás, vše vám dává, stará se o vás. Pokud se stanete Duchem, už nebude žádné



tělo, nic nezůstane. Tak váš Duch působí prostřednictvím tohoto těla, které zůstává neporušené, dává vám všechno světlo. Ale
člověk se nemůže stát Všemohoucím Bohem, tomu musíme velmi jasně porozumět. Ale to, co je Božská realizace, je uvědomění
si Boha. Víte, znát o Bohu, „uvědomit si Boha“, znamená vědět, jak pracují Jeho síly, jak řídí. Tím, že se stanete nedílnou součástí
Boha Všemohoucího. Jako Můj prst neví nic o Mém mozku, ale koná podle Mého mozku. Ten prst se nemůže stát mozkem, ale
musí pracovat naprosto podle Mého mozku, protože je tak propojen, je tak sjednocen. Když máte Božskou realizaci, pak o
mozku víte, víte o Bohu, víte o Jeho silách, znáte o Něm všechno. Co se týká Mne, je to pro vás těžký oříšek, protože Já jsem
Mahámája. Je to velmi těžká úloha, znát o Mně všechno. Jsem docela těžko pochopitelný člověk, jak to dobře víte, a cokoliv
dělám, či čehokoliv dosáhnu, je pouze pro vás, abyste to viděli a pochopili, že po tom všem je to Ádi Šakti a Ona všechny tyto věci
dělat může. Můžete také všechny ty věci dělat, ale nemůžete se stát Mnou. Musíte ale vědět, vědět prostřednictvím lásky,
pomocí zbožnosti, pomocí modliteb, vědět, že Božské síly jsou ten způsob, kterým jste získali Božskou realizaci. Pak můžete
ovládat přírodu, můžete řídit všechno, pokud v sobě máte tyto znalosti o Bohu. K tomu je zapotřebí naprostá pokora, že se
nemůžete stát Bohem, nemůžete se stát Bohem Všemohoucím. Nemůžete se stát božstvy, ale rozhodně můžete mít Boží
realizaci. Rozumí se tím, že Bůh vaším prostřednictvím koná, užívá vás jako svoji sílu, jako svůj kanál a že si uvědomujete, že víte,
a že si uvědomujete, že víte, co pro vás dělá, co říká, jaká je Jeho vize a jaká je informace. To spojení je takovéto. Mnoho lidí v
Sahadža józe má výhody, vím. Ale oni nevědí, že ty výhody mají. Co to vyřešilo. Jak se to zpracovalo. Jak jim jejich spojení
pomohlo. Jakmile to děláte, jasně to víte, jak se věci vyvinuly, s jakými silami jste toho dosáhli, pak je to Boží realizace. Takoví
lidé se stávají obzvlášť mocnými ve smyslu, že mohou řídit mnohé věci. Bylo mnoho svatých tohoto druhu, ale někdy i klesli a
vyvinuli své ego. Neměli svoji vlastní pokoru, kterou mít měli, onu oddanost, to odevzdání. Selhali a vidíte je - viděla jsem některé
z nich, jak se stali docela pyšnými na svoje úspěchy a nikomu to nechtějí předat. Myslí si, že toho dosáhli s velkými obtížemi a
proč by to měli ostatním dávat. Takoví lidé se příliš vysoko nepozvednou. Ale lidé, kteří realizaci dostali a kteří jsou pokorní, ti
znají, že pouze z této vaší pokory dosáhnete své odevzdanosti. Islám znamená odevzdat se. Mohamed Sáhib hovořil o islámu, ve
smyslu „odevzdáváš se.“ Pokud se nedokážete odevzdat, nikdy Boha nepoznáte. Je jasně řečeno, že: „Dokud a pokud nepoznáte
sebe, nebudete vědět o Bohu.“ Tedy jako sahadžajogíni musíte znát všechny malé, malinké věci, všechny velké věci a všechny
velké vize, které můžete uskutečnit v důsledku milosti Boha, v důsledku Jeho požehnání, v důsledku Jeho lásky k vám, že jste
vstoupili do království Boha. Já mohu říct, že jste vstoupili, mohu říci, že jste toho stavu dosáhli. Mohu to říct. Ale stále tam
nejste. Je to, jako když někomu řeknu: „Teď jsi v Austrálii.“ On není v Austrálii, ale Já mohu říct, že jste v Austrálii. Tak on věří:
„Jsem v Austrálii“, tak to není. Musíte být v Austrálii, pak musíte o Austrálii vědět. Musíte vědět, jaký druh podnebí má, jaké jsou
to věci. Zjistila jsem, že i zde musí rodiče mluvit se svými dětmi. Není vztah rodičů vůči dětem. Ve škole se o ně řádně starají a
chtějí toho spoustu dělat, ale rodiče se také musí zapojit, když sem děti přijdou, aby viděli, že si rozvíjejí řádnou kázeň, správný
smysl. Nevázat se na ně, aby je zničili. Pokud se přilepíte, pak je zničíte. Jednou ze Šivových vlastností je naprostá odpoutanost
a to je to, co musíte rozvinout, že se stanete zcela odpoutanými. Odpoutanost neznamená, že něco zanedbáváte. Mnohokrát
jsem vám vysvětlovala, jak stoupá míza ve stromě, jde na různá, rozličná místa a pak se vypařuje nebo se vrací zpátky k Matce
Zemi. Vaše odpoutanost by měla být stejná. Pokud jste připoutaní, protože je to váš syn nebo pokud jste připoutaní, protože je to
Australan nebo že patří k určité rodině nebo k určité třídě, pak jste stále omezení. Pokud se máte nad to dostat, všechna tato
omezení musí odpadnout. A všechna tato omezení vytvářejí takové velké břemeno, že se mohu pokusit o cokoliv, vy můžete
zkoušet cokoliv, a přesto nedokážete zůstat zůstat v bezmyšlenkovém vědomí. To je velmi nádherný stav, ve kterém byste měli
být všichni. V něm ani nevládnete ani neděláte ústupky. Stojíte na svých vlastních nohou a přesně víte, že nejste nakloněni žádné
myšlence nebo nějaké nadvládě nebo jakémukoli svému podřizování se někomu. Stáváte se naprosto volným ptákem, naprosto
volným ptákem a pak se stane vaší úlohou dosáhnout svého letu. Jeden let je až k bezmyšlenkovému vědomí. Ten druhý je k
vědomí bez pochybností a ten třetí je k Boží realizaci. Viděla jsem lidi, kteří jsou Mi velmi blízko, že také neporozuměli. Chovali se
takovým způsobem, jakoby se teď stali Bohy. Tak egoisticky, že jsem z nich ohromena. Pak museli Sahadža jógu opustit. Takže
víte, že když vás dokonce velice chválím, když něco říkám příliš, neměli byste se rozmazlit. Je to zkušební pole. Nebo také jinak,
když vám řeknu, že: „Toto není dobré, měl by ses v tom zlepšit“, neměli byste se zlobit, protože to musím udělat, je to Moje práce.
A vaším úkolem je Mě poslouchat. Protože Já od vás nemusím nic získat. O nic nežádám. Co chci je, abyste všichni získali
všechny Moje síly. Nemůžete se stát tím, čím jsem Já, souhlas, ale prosím, snažte se získat všechny síly, které mám. Což není
obtížná věc. To je to, co je Boží realizace. To je to, co znamená poznat Šivu a Sadášivu. Prostřednictvím Šivy poznáte Sadášivu.
Vidíte odraz a z odrazu víte, kdo je originál. Poznáváte z odrazu. Takže dosáhnete toho stavu, kdy si myslíte, že nyní jste s
konečnou platností usazeni v království Boha a že můžete Boha vidět, můžete Boha cítit, můžete Bohu porozumět. A můžete
Boha milovat. Tak nechť vám Bůh žehná!



1996-0303, Mysl, reakce, bezmyšlenkové vědomí... (13 min)

View online.

19960303 - Mysl, reakce, bezmyšlenkové vědomí přesměrováním pozornosti, stav svědka

Nejprve vám musím říct, že mysl, o které mluvíme a na které závisíme, je mýtem. Nic takového jako mysl neexistuje. Mozek je
skutečný, ale mysl ne. Mysl se vytváří našimi reakcemi na vnější svět. Buď reagujeme podle svých podmíněností, nebo egem.
Tato mysl se pak vytváří jako bubliny na oceánu skutečnosti. Ale není to skutečnost. Když se o čemkoli rozhodujeme touto myslí,
víme, že je to velmi omezené, iluzorní a někdy šokující. Mysl se vždy pohybuje lineárně, a protože v ní není nic skutečného, vrací
se zpět, jako bumerang. Zdá se, že díky tomu se veškeré naše podnikání a naše dosavadní plánování obrací zpět proti nám.
Cokoli vědci objevili, se k nám vrátilo s velkou destruktivní silou nebo jako veliký šok. Člověk se tedy musí rozhodnout, co s tím,
jak se dostat z kolejí své mysli. Kundaliní je řešením. Když je probuzena, svým probuzením vás vyzdvihne nad mysl. Prvořadé
tedy je dostat se nad mysl. S myslí toho zvládnete hodně, ale nebude to uspokojující, nebude to řešením, nepomůže vám to. A
když začneme příliš záviset na své mysli, rozvineme si nejrůznější fyzické, duševní a emocionální problémy. Nejnovějším je stres.
A říká se, že stres nemá řešení. Ale v Sahadža józe jsme řešení našli - být ve stavu nad myslí. Po realizaci si tedy musíte
uvědomit, že Kundaliní vzala vaši pozornost nad mysl. Toto reagování na vnější svět přichází proto, že lidé mají mozek, nebo
spíše lebku ve tvaru hranolu. A když do ní proniká energie, jak jsem to vysvětlila ve svých knihách, dojde k rozdvojení - k lomu,
čímž se naše pozornost vychýlí a my reagujeme. Když reagujeme přespříliš, pak tyto bubliny vytvářejí hrůznou mysl, která nás
může zavést kamkoli. Odůvodní i sebe samu, hýčká vaše ego. Pak ego a podmíněnosti, které mysl vytváří, začnou tuto mysl
používat k naplňování všech svých nahromaděných nápadů a myšlenek, které nemají žádné opodstatnění, které v sobě nemají
nic skutečného. Prvním krokem tedy je dosáhnout stavu bez myšlenek, kde překročíte svou mysl, kde se dostanete nad mysl, kde
už na vás mysl nemá vliv. To je první stupeň - bezmyšlenkové vědomí. Druhý stupeň je, když si začnete být vědomi práce
Paramačaitanji, této Všepronikající síly, a začnete si uvědomovat, že je mnoho pravdy na tom, co Mátadží říká, že je zde síla, že je
zde síla, která toho spoustu vypracovává. Vypracovává pro vás přímo zázračně mnoho věcí. Dává vám požehnání, vede vás,
pomáhá vám v tolika směrech. Dává vám dobré zdraví, dobré finanční zázemí a také velmi dobrou společnost. Dosažení
bezmyšlenkového vědomí je velmi prosté a snadné. Ale setrvat v tom stavu je obtížné, stále reagujeme a přemýšlíme. Cokoli
vidíte, reagujete na to. Abyste se dostali do stavu bezmyšlenkového vědomí, je třeba nejprve změnit pozornost. Když stále
dáváte příliš pozornosti na to, co se děje vně, pak ze všeho nejdříve musíte svou pozornost otočit zpět. Když zde například vidíte
tyto krásně vyrobené věci, zkuste si svou pozorností tu krásu jen užít. Například tyto krásné koberce, jen se na ně dívejte bez
přemýšlení. Když vám nepatří, nemusíte mít starosti. Jsou někoho jiného, to je jen dobře. Protože kdyby vám patřily, hned byste
začali přemýšlet: „Ó, Bože, položil jsem je tu, co s nimi bude, musím je pojistit.“ Nebo nějak podobně. To je běžná lidská reakce.
Ale když vám nepatří, můžete je v klidu pozorovat. Tak je pozorujte a nepřemýšlejte. Budete překvapeni, až si všimnete té krásy,
kterou do toho umělec vložil, ucítíte radost a nadšení, které do toho dal, a s úžasem zjistíte, že po realizaci tato radost přejde do
vás a naplní vás chladivé uvolnění a vaše Kundaliní vzestoupí a bude vás udržovat v bezmyšlenkovém stavu. Ať už se tedy díváte
na cokoli, na jakoukoli krásnou věc, nebo dokonce na dnešní volby, jen pozorujte toho muže, který je zvolen. Jen tím, že jej
pozorujete, k němu proudí požehnání, lepší nápady. Vy také dostanete nápady, které pochází ze skutečnosti, které jsou v ní, jak
pomoci tomuto muži být úspěšným nebo našemu státu k úspěšné demokracii. Tohle všechno přichází, když se vaše pozornost
přesměruje od kritizování, od reagování. Jen sledujte. Staňte se svědky, zkuste být všemu jen svědkem. V praxi se to ale stále
ještě moc nepraktikuje. Zatím jsem viděla, že i když získáme svou realizaci, neuvědomujeme si, že všemu musíme jen přihlížet.
Když začnete pozorovat svým Duchem, pak nevidíte na druhém to špatné. V Japonsku na těchto základech začal zen. Jeho
zakladatel Vidhitáma vytvořil zahradu z mechu, z různých mechů, velmi maličkých. A také z malých květinek. Jen asi metr a půl
zahrádky, která byla ve tvaru otazníku. Musíte vyjet na plošinu na vrcholu kopce nebo hory, odkud to vidíte. Jsou tam samé
maličké mechy, a vy se kocháte zvláštním naaranžováním překrásné zahrádky. Když začnete jen pozorovat, vaše myšlenky se
zastaví, protože je to tak rozkošná věc. Když se na ni zaměříte, jak to vytvořili, vaše myšlenky se zastaví. Musíte to tedy cvičit a
hledat, co zastavuje vaše myšlenky, co vám pomáhá být svědkem. Jakmile si rozvinete tento zvyk, snadno se upevníte v
bezmyšlenkovém vědomí. Pak začnete vidět, jak vám Sahadža jóga pomohla. Můžete si všimnout hry vibrací kolem Mě. Viděli
jste spoustu Mých fotek, kde jsou vidět vibrace. Také jste viděli fotku, kde přede Mnou sedí mnoho jogínů a nad jejich hlavami je
napsáno v arabštině Mé jméno. Mohli jste si všimnout tolika věcí, díky nimž můžete poznat, že se zde odehrává hra Božského.
Ale mysl se přesto bude snažit něco říkat. Neposlouchejte, jen sledujte. Potom váš stav, duchovní úroveň, bude nesmírně
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blaženým stavem, budete tak silní, stanete se tak milosrdnými, tolik milujícími, tak vyrovnanými, naprosto očištěni od všech
destruktivních nápadů, které jste měli, od všech depresivních myšlenek. Pak povstanete jako velcí sahadžajogíni, kteří mohou
udělat ohromnou práci. Protože zevnitř se stanete naprosto sebejistými, v bezmyšlenkovém vědomí, a ve stavu bez pochybností.
Jakmile však díky meditativní pozornosti začnete růst, vaše pozornost se stane osvícenou. Pak budete mít za úkol svou
pozornost motivovat. Nejen být v radosti, ale také ji motivovat. Zaměřovat ji na problémy. Například máte nějaký problém na
národní úrovni. Vy všichni na to můžete zaměřit pozornost a věci se vypracují, protože jste kanály této Všepronikající síly, která
se pro vás snaží vytvořit nový svět, nové lidstvo. A tato evoluce může nastat velmi rychle, když se vy všichni rozhodnete, že: „To,
co v sobě máme, bychom měli motivovat a směrovat tak, abychom svoji pozornost využili smysluplně.“
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Dnes oslavujeme otevření Sahasráry, které se odehrálo k tomuto datu. Musím říci, že to byla velmi významná událost pro celé
lidstvo. Bylo to dosažení něčeho úžasného, co jsem si dříve ani neuvědomovala. Teď vidím, že bez seberealizace by nebylo
možné hovořit k lidem. Po té události jsem si říkala: „Jak bych o tom s lidmi mohla mluvit, vždyť by tomu nikdo nerozuměl.“ Z Mé
strany by byla velká chyba zmiňovat se o Sahasráře. Protože o Sahasráře se ani v žádných Písmech... Něco málo bylo popsáno,
ale byl to velice neurčitý popis, řekla bych, podle něhož se lidé nedokázali dovtípit, že nad Sahasrárou je další svět, do kterého je
třeba se dostat, do říše reality. To, co jsem tehdy viděla kolem sebe - cítila jsem, že je to všechno temnota a že dokud nebude
mnoho světel, lidé si nikdy neuvědomí, jak je důležité mít světlo. Je to typická chyba lidí, že pokaždé, když někdo něčeho
dosáhne, postaví si tu osobnost na piedestal. Například Krista - dobrá, byl to Kristus, což my nejsme. Mohamed Sáhib byl
Mohamed Sáhib, my nejsme Mohamed Sáhib. Ráma byl Ráma, Krišna byl Krišna, tímhle my nejsme. Jak by někdo mohl čekat, že
lidské bytosti budou jako Oni? Oni jsou totiž naprosto odlišní. Božské osobnosti jsou na hony vzdálené lidským osobnostem.
Bylo to jen o zbožňování, řekla bych, o víře, ale když říkali, že je zkouší následovat, nedokázali to. Nešlo je následovat, mám totiž
za to, že lidský pohyb probíhá paralelně s Božskou úrovní. A tyto úrovně se nesetkají, dokud jim nedáte realizaci. Lidská úroveň
běží v jiné rovině a musí se dostat na vyšší rovinu, aby lidé pochopili, že to, co dosud znají, není realita. Neuváděla bych, co je k
tomu zapotřebí. Z vlastní zkušenosti totiž vím, že do Sahadža jógy přišli nejrůznější lidé. Lidé považovaní za velice zlé, kruté,
další velmi nemravní a podobně, jiní podvodníci... Až jste si Mi stěžovali: „Matko, oni jsou příšerní!“ Ale Já jsem viděla, že každý
člověk je stvořen podle stejné přirozenosti, co se týče Ducha. Navenek mohou působit rozdílně, mohou mluvit rozdílně, jejich
způsoby mohou být různé, jejich záliby mohou být jiné. Ale uvnitř jsou všichni nádherní. Přicházela jsem na to u jednoho po
druhém. A neumíte si představit, kolik Mi to dávalo radosti, a nejen radosti, ale i povzbuzení, podpory a trpělivosti. A teď vidíte,
jak se Sahadža jóga rozrostla. A to nejlepší, co se stalo, co jsem si uvědomila a z čeho mám velkou radost, je, že sahadžajogíni
cítí za Sahadža jógu velkou zodpovědnost. A cítí, že toto osvícení musí šířit všude. Šířit Sahadža jógu je teď jejich niterná touha.
Nejprve si přáli stát se Duchem. Ještě před tím tu byli i lidé, kteří v podstatě Ducha nehledali. Ale i z těch se stali sahadžajogíni. A
někteří z vás Mě překvapili, protože bych nikdy nečekala, že se dostanete tak daleko - najednou přijde zpráva, že někdo jel tam a
tam, udělal tohle, udělal tamto. Když jste se tedy dostali do říše reality, nevím, který princip jste přijali nejdřív, to se řídí vaším
vlastním chápáním. Jedno vám ale došlo, že jste rozhodně spojeni s Božským. Někteří měli úžasné prožitky, někteří jen slabé, ale
většina z nich, jak jsem viděla, začala věřit v sebe sama, začali rozumět sami sobě a získali sebejistotu. Protože existuje velmi
mnoho mýtů o Bohu, o náboženství, o guruech, takže když spatřili světlo Ducha, které jim dalo smysl pro realitu, povedlo se jim
ustálit mysl, ustálit sebe sama. Tohle všechno se stalo, musím říci, během velmi krátké doby. Neřekla jsem, že Mi to trvalo hodně
dlouho nebo že jsem musela projít mnoha různými zkušenostmi. Protože pro Mě jsou všechny takové zkušenosti bezvýznamné.
Když je loď hotová k vyplutí, dokáže čelit všemožným přílivům, nejrůznějším žralokům, čemukoli, bez sebemenších potíží.
Protože je schopna plout po moři. Takový pocit jsem sice neměla, ale cítila jsem, že když přecházíte z lidské úrovně do úrovně
duchovní, Božské, když přecházíte, tak něco z toho předešlého stále přetrvává, něco z toho ještě zůstává. Musí se to vyčistit,
musí se to, řekněme, prosvětlit nebo zcela osvítit. Na Sahadža józe je však skutečně skvělé to, že jste to všechno udělali vy sami.
Je hezké, že říkáte: „Matko, Ty jsi udělala to a ono.“ Snad tu část s osvícením. Řekněme však, že jsou zde lampy, ale pokud
nejsou udržované a nikdo se o ně nestará, pokud do nich nikdo nedolévá olej lásky, jak by mohly stále svítit? To je něco, co
musím uznat, že jste nějak dokázali pochopit, jak důležité bylo, abyste se stali dobrými sahadžajogíny. Možná díky introspekci,
možná vám to někdo poradil, možná jste to pochopili sami, ať to bylo jakkoli, všichni jste se snažili být dobrými sahadžajogíny.
Samozřejmě jsou i lidé, kteří se na Mě někdy hrozně zlobí: „Proč jsi nevyléčila mou sestru?“ Nebo: „Proč jsi nevyléčila mého otce,
jestliže jsi Bůh?“ a tak podobně. Ale Mně to vůbec nevadí. Jsou velmi frustrovaní, velmi rozrušení, proto tak mluví. Takoví se
najdou jeden nebo dva, tu a tam, ale tady jsou tisíce překrásných lidí! Úplné osvobození této Země, planety Země, zcela jistě
nastane, jestliže vy všichni převezmete zodpovědnost. Se zodpovědností jsou určité potíže, o kterých bychom měli vědět. Když
cítíte zodpovědnost, musíte si uvědomovat, že vy to neřídíte. To zaprvé. Zadruhé si musíte uvědomovat i to, že tu jsou mnohé
další síly, mnoho andělů a ganů, kteří jsou s vámi. Nejste sami. Myslet si tedy, že něco děláte, z vás možná udělá egoisty. Tehdy
je nejlepší říct si: „Dobrá, já nedělám nic, to Božské to vypracovává.“ Ne že by Bůh chtěl, abyste Ho za to oceňovali, ale když si to
budete říkat, ten balón ega se nenaduje a vy budete pokorní. S touto pokorou se rozhodně ozdraví ten velkolepý strom
duchovnosti uvnitř vás. Zcela jistě vás to učiní velmi vyspělou osobností, o tom není pochyb. Především si však musíme říct: „Já
nedělám vůbec nic.“ Je tak důležité poznat, kdy máte duchovní pravomoc konat. Není to zkouškové období, opravdu. Hodně lidí
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si myslí: „Matka nás zkouší.“ Já nikoho nezkouším. Sami se zkoušíte. Neříkám: „Nedělej tohle, nedělej tamto.“ Vy sami se
zkoušíte a teď si musíte uvědomit, že se nacházíte v překrásné zahradě reality, kam se jich dostalo jen pár. A když vstoupíte do
té zahrady, co uvidíte? Že vše je plné krásy, každý člověk má v sobě něco milého. Protože všichni ostatní sahadžajogíni mají
stejný prožitek této reality, kterou nelze popsat slovy, začnete však cítit tu jednotu, tu vzájemnou blízkost, to přátelství, bez
sebemenšího očekávání. Začínáte cítit: „Ó, to je sahadžajogín.“ Jako byste se stali kompletně integrovaným organismem, nebo,
řekla bych, organizací, která je živoucí. Pak nikdo necítí, že byste byli jakkoli odděleni - žádný sahadžajogín, ať už má vysokou
pozici, nebo toho v životě mnoho nedosáhl. Tato integrace, tato jednota, tento pocit sounáležitosti s druhými vás tolik vyzdvihuje,
jste tak jedineční, tak významní a tak mocní. Nejste sami a říkáte si: „Já nedělám nic.“ Stanete se tedy tak pokornými, že se
oprostíte od všech těch falešných idejí o kastovním uvědomění, o náboženském uvědomění, od všech těch různých uvědomění,
ani nevím, co všechno lidé mají. Moc se nevyznám ve všech těch uvědoměních, která člověka postihují, ale viděla jsem, jak k
tomu dochází. A když se ta pokora stane vaší přirozeností... Ne, že máte pokoru proto, že je třeba něco udělat. Vy jste pokorní!
Když lidé například v něčem podnikají, budou extrémně pokorní a milí, ale jinak umí být velmi nepříjemní. Tady se pak ale stáváte
zcela pokornými, protože ve vaší osobnosti už není žádná dualita. To ale neznamená, že se stanete slabými. Pokorní mohou být
jen lidé, kteří jsou silní, protože nepotřebují nijak reagovat, nepotřebují se ničím chránit. Jejich pokora je navíc udržuje pod velkou
ochranou. Začnete si tedy myslet... spíš cítit, myslet je trochu zavádějící, cítit, že jste nepatrnou částečkou prachu, a zároveň
cítíte, že jste celou oblohou. To záleží na vás, kde jste, co děláte, co vidíte, čemu jste svědkem. Někdy máte pocit, že všichni ti
velcí Arnoldové jsou úplně k ničemu. Cítíte, že byste se jimi neměli zabývat, že jsou velice přízemní. Ale vedle jiných si připadáte
maličcí. Rozvinete si až tak flexibilní povahu, a ta vás zjemní, budete čím dál jemnější. Protože dokážete proniknout do čehokoli,
do jakéhokoli tématu, do každé osobnosti, každého porozumění, do každé knihy, do čehokoli, do každé činnosti velmi subtilním
způsobem a okamžitě poznáte, co je třeba udělat. Protože budete tak subtilní. A pak, když se stanete opravdu velkými, pak vás
začne napadat, tedy spíš budete cítit, co můžete dělat - pomoci mnoha lidem, vykonat tuhle ohromnou práci, udělat tamto. Když
se s vámi tohle stane, nikdo si nebude myslet, že máte ego. Ani byste se ale sami neměli cítit maličcí. Jste teď jen a jen Duchem
a Duch je velmi subtilní. Je to velmi subtilní světlo, které však dokáže proniknout do čehokoli, které se dokáže kamkoli rozšířit,
dokáže setrvávat kdekoli, ale může se z čehokoli vytratit. Tuto subtilní osobnost, kterou jste, což je váš Duch, vy ani nepoužíváte,
to on neustále používá vás. Používá vás, aniž byste o tom věděli. Zadruhé byste si neměli určovat, co budete dělat. „Co budu
dělat? Když jsem se rozhodl pro tohle, musím dělat tohle!“ Ať jste se rozhodli pro cokoli, v pořádku, ale jestliže se to neuskuteční,
není proč si dělat starosti, není proč se rozrušovat, není důvod být kvůli tomu zbytečně nervózní. Dám vám příklad. Jednou jsem
jela do Ameriky a víte, jak to chodí, všichni sahadžajogíni znervózní: „Matka teď musí jet do Ameriky,“ tak se začnou nervovat.
Hlídají čas, teď je tolik hodin, teď tolik... Já se jen smála. Řekla jsem: „To Já musím jet do Ameriky, proč se nervujete vy?“ A náhle
dcerka jedněch sahadžajogínů upadla a zlomila si ruku a nemohla hýbat prsty. Zrovna jsem byla na odchodu. Ale jakmile ji ke
Mně přinesli, řekla jsem: „Teď na letiště nepojedu.“ Byli tak rozrušení: „Tak, a Ona teď nejede na letiště!“ Jako by měla spadnout
nebesa, či co. Řekla jsem: „Nechte Mě teď podívat se na to dítě,“ a vyléčila jsem ji. „Dobrá, tak teď pojeďme na letiště.“ Začali:
„Matko, to letadlo už určitě odletělo.“ „Nevadí, pojeďme.“ Dorazili jsme na letiště a to letadlo, kterým jsem měla letět, tam stále
bylo, protože mělo nějakou poruchu. A bylo tam další letadlo, do Washingtonu, a Já jsem popravdě chtěla letět právě do
Washingtonu, ne do New Yorku. A tak jsem spokojeně letěla do Washingtonu. Musíte prostě vědět, že vy nekonáte. Všechno je
zařízeno a naplánováno a pěkně to na vás čeká. Když se pro něco rozhodnete, dobrá. Pokud bylo vaše rozhodnutí správné,
jestliže to máte udělat, bude to fungovat. Ale jestli to nedopadlo, tak to tak ani nemělo být. A to je ten rozdíl mezi realizovaným
člověkem a člověkem bez realizace. Člověk, který je realizovaný, se nestará o to, co by chtěl, co by rád, co ho těší. On se nestará.
Je spokojen s čímkoli. Jak to vidím tady, kde spíte pod tak příšernou střechou, myslím tím... Není tu žádná pořádná organizace,
nic, nevím, jak to tu zvládáte, ani nevím, co s tím. Snažíme se získat pozemek, ale ten majitel je takový chamtivec. Nevadí Mi jeho
hamižnost, ale on nám ten pozemek ne a ne dát. No dobrá, co naděláme? A vy si to užíváte. Vám to nevadí. Běžně by totiž lidé
začali: „Víte, chci takový a takový pokoj, požaduji takový typ domu a podobně.“ Vy můžete žít v jakýchkoli podmínkách, protože
se už nestaráte o pohodlí svého těla. Už sledujete jen svůj duchovní komfort. Viděla jsem lidi, sahadžajogíny, tak krásné, i děti,
které když sledují film, ve kterém se objeví něco nekalého, hned všichni zavřou oči: „Tohle vidět nechceme!“ Nikdo jim to nemusí
říkat, víte, protože si v sobě vybudovali tu jemnější osobnost, která nesnese nesmysly. Možná nic neřeknou, nebudou vyvádět, jen
se tomu vyhnou a odejdou z takového místa. Automaticky. Tu novou osobnost je tedy možné popsat takto. Jak to vidíme zcela
jasně v přírodě. V přírodě si můžeme všimnout, že když roste strom, musí se rozvětvit. Ale když to není možné, tak to neudělá.
Když bude moci, rozvětví se. A také se všemožně snaží vystavit všechny své listy slunečním paprskům. Neřekla bych ale, že
stromy mají dostatek inteligence, aby si to naplánovaly. Je tu však něco, co je tak nádherně řídí. Přitom to není jen jeden strom,
ale tisíce a tisíce a tisíce. Ten, kdo to všechno dělá, je ten, s kým jste ve spojení. Stromy nejsou. Ony jen spolupracují s přírodou.



Nemohou však ovládat, řídit tuto Boží sílu, ani jí rozumět. Nemohou. Zvířata také ne. Ani lidé nemohou. Ale vy můžete, protože
jste překročili toto lidské omezení a teď jste prostě něco jako významní občané velkolepé říše Božského. Proto vám tato Boží síla
pomáhá, vše pro vás vypracovává. Ona se vás ujala, vede vás, řídí vás, od vás je tedy zapotřebí, abyste zůstávali otevření tomuto
vedení. Zároveň ale musíte jednat, protože to vedení přijde také z nitra; díky němu budete vědět: „Tohle je to, co mám dělat.“
Řekněme však, že se přesto trápíte kvůli něčemu, čeho jste nedosáhli. Že nevíte, proč jste dosud nedostali to, o co jste usilovali.
Zkuste pochopit, že to je pro nás to nejlepší. To ovšem nikdy neznamená, že se máte vzdát, že byste si neměli přát. Viděla jsem,
že přání sahadžajogínů jsou mnohem mocnější než Moje. Je to proto, že Já po ničem netoužím. Nemám žádná přání jako
taková. Zkuste na to přijít, odhalit, jestli mám nějaká přání. Vím, že žádná nemám, vůbec žádná. Žádné Mé přání není vroucné.
Může vás napadnout, že to je velmi lehkomyslná nátura. Ale s vámi lidmi je to úplně jiné. Vy lidé jste stvořeni úplně jinak. Protože
vy jste něčeho dosáhli. Já nedosáhla ničeho. Jsem tím, čím jsem. Protože vy jste něčeho dosáhli, víte, jací jste byli předtím a jací
jste teď. Zřejmě díky tomu, že jste něčeho dosáhli, jste získali požehnání, že cokoli si přejete, se vypracovává. Protože jste
pracovali tak tvrdě, máte odměnu, mimořádné požehnání, ať si přejete cokoli. Tolikrát jsem vám už říkala: „Nepřejte si nic, co
není správné, protože cokoli si přejete, to se splní.“ A bude to působit. Zkuste tedy pochopit, že už nejste obyčejní lidé. Překročili
jste to omezení. A teď už nejste ani v Sahasráře, ale nad ní. Sahasrára je limbická oblast. A tato limbická oblast je uzavřena, jako
lotos. A když do ní vstoupí vaše Kundaliní, pak se ten lotos takto otevírá. A to je to, co se píše v Bibli: „Zjevím se vám jako
plamenné jazyky.“ To jsou Boží slova. Tyto okvětní plátky nejsou tedy nic jiného než nervy, které jsou osvícené. Právě jako tyto.
Vypadají jako plameny. Tyto plameny však v sobě nemají žádné horko. V sanskrtu se tomu říká „tápa-hína“ - bez horkosti.
Nesmírně ochlazující, konejšivé, překrásně planoucí. Když se tedy tento lotos Sahasráry otevře, pak vaše Kundaliní projde skrze
vaši fontanelu a vy získáte realizaci. To je to, co se s vámi stalo. Teď jde jen o to, udržet tento lotos otevřený. A v tom selháváme,
někdy, protože v nás stále setrvávají některé lidské pocity. Především je to každopádně překryto egem a podmíněnostmi, tedy
superegem, dvěma balóny. Tyto dva balóny se stále znovu snaží Sahasráru uzavřít. Musíte být tedy... musíte se mít na pozoru:
„Co uzavírá mou Sahasráru?“ Především je to ego, které útočí. Protože chcete zaútočit na své ego, a to můžete zas jen skrze ego.
Je to jediný nástroj. Proto máme stav nirvičára, bezmyšlenkové vědomí, do kterého se musíme uchýlit. Je však třeba dělat
jednoduchou věc, velmi praktickou, zkoušejte zjišťovat, proč jste egoističtí, na koho se zlobíte, proč se zlobíte, proč máte
tendenci někomu dominovat nebo někoho ovládat, případně někoho kontrolovat. Proč? Mysl vám neodpoví. Když dokážete dělat
tuto jednoduchou věc - kdykoli vás něco nahněvá nebo způsobí, že jste namyšlení, zkoušejte pochopit, že vám se nic nevyrovná.
Nic není větší než vaše láska. Nic není větší než vaše milosrdenství, protože v tom všem proudí světlo Boží. Když někoho
nesnášíte, na někoho se zlobíte, jen si připomeňte, že ho máte milovat. A jak toho člověka milovat? Na to není žádné měřítko, ale
láska sama vám to ukáže, podle toho, nakolik budete spokojení, nakolik budete šťastní. Dám vám příklad. Jednou jsem dostala
opravdu hodně provokativní dopis od někoho z Polska, že její matka dostala rakovinu nebo něco podobného, ve kterém Mě
opakovaně napadala: „Jestliže jsi Bůh, musíš vyléčit mou matku, jestliže jsi Bůh, udělej to a ono.“ Skutečně vydařený. Řekla jsem:
„No dobrá.“ Zaměřila jsem na tu paní pozornost, možná se matce ulevilo. Ale místo toho, abych se rozzlobila, řekla jsem si: „Je
tak frustrovaná, tak rozrušená, plná obav. I když na Mě útočí, jestli jsem Bůh, je to v pořádku, o nic nejde. Jestli Mi říká Bůh, nebo
ne, nic to nemění. Jsem tím, kým jsem.“ Takže místo toho, abych se na ni rozzlobila, cítila jsem k ní ohromný soucit. Je to lidská
bytost a její matka je tak nemocná, její jediný smysl života, pak dokážu pochopit, proč je tak rozrušená. Když se tedy jen
pokusíte... což vám půjde opravdu velmi snadno, není to těžké, protože jste realizované duše, mluvím k světcům. Když prostě jen
zaměříte pozornost na člověka láskyplně, pak se stane to, že budete mít pochopení, že tomu člověku porozumíte. Uvědomíte si...
jako byste se s tím člověkem ztotožnili, uvědomíte si: „Kdybych byla na jejím místě, jako lidská bytost, co bych cítila? Tuhle
beznaděj, tuhle zlost. Kdybych byla jí, kdybych byla stejný typ člověka, se stejnými problémy, co bych dělala?“ A to ten problém
vyřeší. Takže to ztotožnění se... Máte takové síly, jak jsem vám říkala, můžete pronikat. To ztotožnění se s druhým je tedy velmi
důležité. Dokážete to. Jste totiž realizované duše, proto to umíte. Jen si představte sami sebe v situaci, v jaké je ten druhý. A pak
poznáte, že máte síly lásky. Myslím, že ztotožnění se je jediný způsob, jak se dá porozumět lásce. Tohle ego okamžitě splaskne,
jak jen na toho člověka zaměříte láskyplnou pozornost. Během života uděláte tolik takových zkušeností, že užasnete sami nad
sebou: „Jak to všechno zvládám?“ Díky tomu, že jste realizované duše. Také, jak jsem už řekla, když se s druhým ztotožníte,
předáte toho člověka do Boží péče. Jen tím vnímáním jednoty. Někdy máme skutečně naprosto klamné představy o sobě i o
druhých. I v maličkostech, máme na ně své vlastní názory. Řekněme, že někteří lidé vyžadují určitou životní úroveň: „To máme
rádi. Tohle nemám rád! Tohle mám rád, tohle rád nemám.“ Světec ale ne. Světec tohle neřekne nikdy. Když tohle říkáte,
nesprávně se ztotožňujete s badhou jiného člověka. Například, řekněme, někdo udělal takhle krásnou květinovou výzdobu. Místo
abyste to ocenili, užili si to, přijdete a řeknete: „Mně se to nelíbí, mohlo to být lepší.“ Jen aby ukázali... Nevím, proč lidé takhle
mluví. Když se však ztotožníte s tím, kdo to vytvořil, užijete si to stejně jako ten, kdo to tvořil. Ale protože myslíte jen sami na



sebe, máte sebestředné smýšlení. Proto vás napadá, že tohle neudělali dostatečně dobře, že to či ono mohli udělat lépe... Kdo
jste, abyste kohokoli soudili? Tato kritická povaha vzniká obrovským nepochopením sebe samého. Kdo jsme? Proč bychom měli
soudit kohokoli jiného? Je to snad naše povolání? Proč tedy plýtvat energií na souzení druhých? Měli bychom se zaměřit na to,
co je v každém dobré, protože ve sféře reality je vše dobré a v pořádku, vše je prvotřídní. Když se snažíte vidět, co je na ostatních
špatné, pak nejste v realitě. Můžete pozorovat, být svědkem, ale nerozčilujete se kvůli ničemu, ani neříkáte nic, co by druhé
znepokojilo. Díváte se na všechnu tu krásu. Chci říci, že radost toho člověka, který to sem dal, všech lidí, kteří to tvořili, všechny
tyto krásné věci, z toho přímo čiší. Ale dokud se neztotožníte s těmi, kteří to vytvořili, mohli byste říkat, že to či ono by mohlo být
lepší. Můžete se dostat do stejné pozice. Řekněme, že něco uděláte a někdo spustí: „Ó, tohle si měl udělat tak a tak.“ Plýtvání
energií pro nic za nic! Naše energie je duchovní energie. Znovu říkám, že budete jak nebesa, ti nejvyšší. Jste příliš vysoko, než
abyste se starali o takové věci. Je to plýtvání energií na velmi triviální věci, na zbytečnosti kdy jen srážíte sami sebe. Když se
však tato duchovní energie používá... Protože vy ji můžete používat, vy jste ti jediní, kteří s ní mohou nakládat, ne stromy, ani
květiny, pak dokážete vytvořit oceány radosti. Pak se dostáváme k sahadž. Co sahadž dalo vám, to je v pořádku. Ale co jste dali
Sahadža józe vy? Co jsem dal Sahadža józe já? Vytvořil jsem pro ostatní oceány radosti? Jakou laskavost jsem prokázal? Jaké
soucítění jsem projevil? Kolik lásky jsem projevil? Dobrá. Cokoli nám dala Sahadža jóga, to jsme vzali za samozřejmé. Jak
přijdou do Sahadža jógy, mají pocit, že je to kontrakt, už podepsaný. A když se něco nevypracuje, pak se diví: „Měli jsme přece s
Bohem smlouvu!“ Říkají: „Nebyli jsme plně doceněni, za vše, co jsme vložili, za to, kolik jsme toho udělali.“ Ale co jste udělali v
této říši reality? Těšili jste se realitou? Cítili jste radost z té opravdové Boží lásky? Jste v ní rozpuštění? Nebo stále jen pozorujete
z břehu? Vy můžete tvořit! Máte dostatečné schopnosti vytvářet obrovskou radost, nesmírné štěstí a mír. Podívejte se, v jakém
stavu je dnešní svět - naprostý chaos, zmatek, korupce všeho druhu a neustávající destrukce. Svět tolik zošklivěl! Dokážete ho
zkrášlit? Dokážete. Protože umíte lidi transformovat. Ale pokud sami nejste krásní sahadžajogíni, jak byste mohli? Je tedy třeba
mít pozornost na sobě samých, když se připravujeme na to, že musíme přivést ostatní do této říše reality. To je tedy jedna
stránka nás samých, že musíme poznat svou vlastní subtilnost, a ta druhá je, že se stále ztotožňujete s věcmi, s nimiž bychom se
ztotožňovat neměli. Můžeme na to prostě přijít. Ztotožněni s určitými nápady, ztotožněni s jakýmsi uvědoměním... Všechny tyhle
věci, když budu opravdu upřímná, z vás dělají hlupáky. Všichni hlupáci, víte, kteří mají podmíněnosti, jsou skutečně... ani nevím,
co na ně říct, protože jsou jako vlak bez strojvůdce. Bůhví, kdy vykolejí. Protože takoví lidé, kteří jsou podmínění, znám... Jistě jste
také viděli ty, kteří chodí do kostela. Pěkně se vyfiknou, jdou do kostela, posadí se tam, zazpívají chvalozpěvy, jdou domů a zas
se hádají a perou. Ale když vidí kostel, pokloní se. Nic si z toho kostela ale neodnesou. Jsou všichni stejní, jako, víte, jistě jste
viděli, že židé mají zeď nářků, před kterou se postaví a dělají všechno možné, a k čemu jim to je? K ničemu. Stejně tak
muslimové. Jsou tak podmínění! Jejich podmíněnosti prostě ani nelze popsat, tak jsou hloupí. A tyhle podmíněnosti stále
pokračují a dělají z nás hlupáky. Poznala jsem tolik takových lidí! Jednou jsem zažila, že byl u nás jeden příbuzný, který měl ve
zvyku vstávat ve čtyři ráno a zpívat něco jako „Ráma rakša“. Celý dům spí, děti spí, ale on křičí z plna hrdla. Ptala jsem se: „Co se
to děje? V tuto dobu nejspíš ještě spí i Ráma.“ Ale on bude vyřvávat. A další věcí byly jeho koupele. Každý věděl, že se koupe,
protože pořád zpíval další a další verše. A jednou se stalo, že jsem byla ve vedlejší místnosti a uslyšela jsem nějaké bouchání,
rány, zděsila jsem se, co se děje. Napadlo Mě, že má epileptický záchvat, či co. Běžela jsem tedy říct ostatním, že ten pán má
epileptický záchvat. Prý ale že ne, že nemá. Ptala jsem se: „Tak co to je, ten zvuk?“ „Ne, ne, on jen dře čandan, víš, santálové
dřevo.“ Pokaždé praštil kamenem o zem s takovým bouchnutím, že jsem myslela, že má epilepsii. „Ať mu řekneš cokoli, nebude
Tě poslouchat, dělá to tak každý den.“ Co je to? Tomuhle říkáme stupidita. Když vidíme ostatní, když vidíme lidské bytosti, ale i
realizované duše, které jsou v říši reality, občas akceptovat nereálné věci. Kvůli podmíněnostem z dávné doby, protože vaši
předci byli takoví, otcové i předci předků, tak se vás to stále drží a říkáte tomu geny. Díky Sahadža józe se ale i takové geny mění.
Takže takové podmíněnosti, které stále ulpívají na vašich tělech, ve vašich myslích, ve vašich emocích, je třeba uvidět a vyčistit.
Protože zabíjejí radost. Znemožňují plně prožít realitu. Jestli chcete naplno zažít krásu reality, musíte se vysvléct ze všech těchto
věcí, které z vás skutečně dělají hlupáky od rána do večera. Tento typ lidí ostatní hodně zneužívají, jak jsem už řekla, například
podnikatelé. Přijdou s určitým druhem módy a všichni to pak nosí. My ale nejsme lidé bez mozku. A nejenže máme mozek, my
máme osvícený mozek. Nenásledujeme věci, které jsou pouhou módou nebo něčím podobným. My ne. Jak to děláme my?
Držíme se své vlastní módy. To není o egu. To je ztotožnění se se svým vlastním Duchem. Nedáte se na něco hloupého a
nesmyslného, když v sobě máte moudrost svého Ducha. V říši reality máme tedy všech sedm čaker zcela osvícených, jednotných
a vyživovaných. A z této pozice, vnímáme sami sebe, jak jsem říkala, jako něco nekonečného, bez jakéhokoli omezení. I když jen
něco vyslovíme, tak pronikáme, opravdu. Když řekneme, že se rozšiřujeme, je to tak. Stejně tak u smršťování se. Je to absolutně
flexibilní osobnost, osobnost, která vytváří mír, radost a pohodu. Jsem si jistá, že díky otevření Sahasráry se jednou celý svět
sjednotí a my porozumíme těm problémům, které máme kvůli stupiditě. Jsem si jistá, že to sjednocení nastane. A až to nastane,



uvidíte, že život v Bohu bude zářit natolik jasně, že zastíní všechnu tuhle temnotu a destruktivní síly. Stane se to. Protože když se
podařilo otevřít tolik Sahasrár, proč by nešlo otevřít i Sahasráru celého světa pro pravdu a realitu? Stane se to. Dnešní den je pro
nás tedy velmi významný. V historii duchovnosti je to podle Mě velmi důležitý den, kdy bychom si měli uvědomit, že jsme
osvícení. Jsme světlem radosti, světlem milosrdenství, světlem lásky. Tak jako tiché plameny Sahasráry, hrající všemi barvami v
překrásném tanci. Pak poznáte, co je to radost v realitě. Bůh vám žehnej!
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Dnes večer uctíme princip Lakšmí uvnitř nás. Lakšmí je bohyně blahobytu, prosperity a také zdraví. Vaše země je ve skutečnosti
už požehnaná, protože zde máte tolik věcí. Zaprvé tato země má takovou spoustu ropy, a budou-li další objevy, najdou jí
mnohem víc. Zadruhé tu máte krásné stavební dřevo. Zatřetí máte mnoho oceli, velmi mnoho oceli, velmi dobré oceli. Též máte
diamanty. Máte tolik věcí, a kromě toho máte tak velké srdce! Také máte zlato. Takže všechny tyto věci jsou v této zemi v
nadbytku. To jediné, co vám zatím chybí, je někdo, kdo zvládne, aby se to dostalo k vám, lidem. Jsem si jista, že se to podaří. V
Sahadža józe však musíme vědět, že nám tento Lakšmí princip dává velkou spokojenost. Když nemáte spokojenost, pak vám
žádné množství Lakšmí nemůže pomoci. Člověk se stane velmi lakomým. Něco máte, chcete však mít víc a víc. A člověk kvůli
tomu přijme všechny možné metody a způsoby. A tak zde teď máte ten strašný systém mafie, který je velmi hrabivý.
Sahadžajogíni si musí uvědomit, že nemusí ničeho dosahovat, že už toho dosáhli. Nejprve se lidé snažili hledat něco k snědku,
v Nábhí čakře. Pak jedí, to je Svaha, a potom je to uloženo v těle. Řekněme, že někdo začne velmi lačnit po jídle, onemocní a bude
mít problémy. Jde však do dalšího stádia, vyživování, což se nazývá Svadha. Jí, protože si myslí, že jako lidská bytost má
povinnost jíst, to je vše. Ne pro chuť, ne pro nenasytnost, ne proto, aby se předváděl. Jí velmi jednoduše. Na Západě jsem viděla,
že lidé velmi dbají na to, kam položit lžíci a kam položit to a ono. Utratí tisíce nakupováním těch příborů. Tím nejhorším pro
Lakšmí je pití alkoholu. Je to alkohol. V Indii říkávají, že z jedné strany přichází láhev a druhými dveřmi utíká pryč Lakšmí.
Sahadžajogíní tedy nepotřebují pít alkohol. Vzdávají se pití, takže Lakšmí princip se může upevnit mnohem snáz. A nyní, proč
bychom měli mít Lakšmí. Lakšmí bychom měli mít z důvodu, který můžete vidět v symbolu Lakšmí. Především, Lakšmí má v
rukou dva krásné, růžově zbarvené lotosy. To symbolizuje, že člověk, který má peníze, by měl mít velice pohodlný dům, který
velmi láká, zve. Růžová barva je pro lásku a pozvání. Pak přijde do lotosu brouk a má na těle mnoho různých ostnů. Brouk přijde
do lotosu, aby sesbíral nějaký med, ale má na těle ostny; lotos to však akceptuje. Lotos ho zve, je velmi šťastný, že má toho
brouka uvnitř. Brouk hledá med, pak se unaví a usne uvnitř lotosu. A lotos tomu broukovi poskytne krásnou korunku, lůžko k
spánku a všechnu svou vůni až do rána. Potom, až si brouk dobře odpočine, dostane svůj med a odletí pryč. Poeticky to můžeme
vyjádřit tak, že lotos brouka respektuje, protože brouk hledá med. Přestože má ostny, nevadí to. Tak jako vy lidé, kteří hledáte
pravdu, jste ji obdrželi ve své Sahasráře, která je také jako lotos. Ať už jste udělali cokoli, měli jakoukoli minulost, to není důležité.
Získáte svou důstojnost, protože hledáte pravdu. Také když jsou lidé přesyceni Lakšmí, jak jsem to viděla na Západě, začnou
hledat.

Začnou být znechucení, protože materiální věci nejsou Lakšmí. Nedávají žádnou spokojenost. Takže další věcí, kterou Lakšmí
dělá, je, že dává ruku takto. A ta ruka naznačuje, že osoba, která má peníze, musí dávat a dělit se. Ne si je nechávat pro sebe.
Pokud se lidé nedělí, nemohou se těšit principem Lakšmí, kdy dávání ostatním je tak radostné! Druhá ruka je takto. Tato ruka
Bohyně naznačuje, že těm, kteří jsou pod vaší ochranou, vašim příbuzným, vašim přátelům, všem těmto lidem musíte plně
poskytnout svoji ochranu. Ať už se ve vaší rodině stane cokoli, nebo když se něco stane vašim příbuzným či přátelům, musíte
stát při nich. Někteří lidé se snaží pomoci svým příbuzným, řekněme, tak jak to dělá mnoho politiků - podváděním. Když však
podvádíte, kazíte tomu příbuznému život. Ve skutečnosti mu nepomáháte. On pak ztratí své jméno, důstojnost, všechno, zvláště
pak svůj morální charakter. Mít Lakšmí princip tedy znamená, že vaše morálka musí být bez úhony. V zemi, jako je dnes
například Amerika a všechny podobné, vznikají hrozné filmy a lidé se uchylují k vědě. Říkáme tomu a-Lakšmí. Člověk, který má
Lakšmí, by se měl oblékat patřičným způsobem, jak ženy, tak muži. Vidím, že po ulici chodí ženy ve velmi krátkých šatech. Takto
bude vaše Nábhí čakra napadena a budete mít problémy s penězi. Bohatství, které máte, by tedy mělo být vidět ve vašem
temperamentu, ve vaší povaze, ve vašem chování, v tom, jak žijete. A navíc člověk, který má Lakšmí, musí být velmi pokorný.
Kupříkladu, Šrí Lakšmí stojí na lotosu. Lotos je nejlehčí květina, protože plave na vodní hladině. Takže Její povaha by neměla být
příliš vážná, ale velmi radostná. Ona se nepředvádí, protože stát na lotosu je tak prostá věc. Takže lidé, kteří mají peníze nebo
bohatství, by se neměli pokoušet předvádět velkými auty a podobně. To ovšem neznamená, že byste se měli stát sanjásíny.
Naopak, měli byste být velmi důstojnými osobnostmi. Měla by zde však být odpoutanost. Jak jste viděli, Rádža Džanaka byl
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králem, a přesto byl tak odpoutaný, že se všichni světci přicházeli dotknout Jeho chodidel. Existoval člověk jménem Načiketa,
který se zeptal svého mistra: „Proč se dotýkáš Jeho chodidel? On je král.“ Mistr řekl: „Dobrá, jdi se s ním teď setkat.“ A Načiketa
viděl, že Džanaka měl veškerý luxus života. Žil v paláci a při procesí na něj tisíce lidí házelo perly. Načiketa si pomyslel, že by
alespoň jednu perlu chtěl získat. Druhý den šel k Rádžovi Džanakovi a požádal Ho: „Dejte mi seberealizaci.“ Rádža Džanaka řekl:
„Můžu ti dát celé své království, ale ne seberealizaci, to je velmi těžké, protože jsi posedlý představou peněz. A taková osoba
nemůže dostat realizaci.“ Načiketa řekl: „Dobrá, budu zde žít, dokud nedostanu realizaci.“ Druhý den ho Rádža Džanaka vzal s
sebou vykoupat se v řece a užíval si koupání. Přišli k němu lidé a řekli, že v jeho paláci hoří. Rádža Džanaka však meditoval,
nenechal se rušit. Pak mu řekli, že lidé, kteří byli v paláci, utekli pryč. Pak někdo řekl, že nyní se ten oheň blíží k nim. Rádža
Džanaka stále meditoval. Načiketa však vyběhnul z vody, protože jeho věci byly venku a on je utíkal zachránit. Rádža Džanaka se
však ani tehdy nenechal vyrušit. Když vyšel z vody ven, řekl: „Načiketo, toto všechno je Mahámája.“ Takto jsi testován. Pokud jsi
orientován na peníze, nemůžeš získat seberealizaci. Ona je Tou, která testuje. Všichni nenasytní lidé, všichni lidé, kteří pro peníze
dělají všechny možné věci, tak jako zde máte mafii, ti všichni budou potrestáni. V žádném případě to nejsou šťastní, spokojení
lidé, neustále si dělají starosti.

Takže první věc, kterou musíte mít, je spokojenost. Toto je velmi důležitá věc, kterou je v moderní době třeba pochopit. I
v ekonomice se říká, že potřeby nejsou všeobecně uspokojitelné. Dnes chcete koberec, dobrá, mějte ho. Pracujete velmi tvrdě,
šetříte peníze, abyste si koupili koberec. Potom máte koberec, ale chcete mít dům. Nikdy nemáte radost z koberce, kvůli kterému
jste tak tvrdě pracovali. Pak máte dům, a když máte dům, tak chcete mít auto. A po autě chcete, myslím, helikoptéru, možná
letadlo. Takovým způsobem to pokračuje a vy tak tvrdě pracujete a nemáte žádnou spokojenost. Kvůli tomu jsou lidé v této
moderní době extrémně neklidní. Ve vašem srdci není žádný mír. Když však v sobě máte tento Lakšmí princip, budete se cítit
neobyčejně spokojení se vším, co je materiální. Pokud máte, velmi dobře, pokud ne, také velmi dobře, protože potom se ve vás
tento Mahálakšmí princip probouzí, tím že začnete hledat. A to je vám pak, jak jste viděli, později, také dáno, protože získáte svou
seberealizaci. Není tedy proč napodobovat ty hrozné, materialistické lidi. Musíme však být spokojeni s tím, co máme, a měli
bychom vyjadřovat svou lásku dáváním něčeho čehokoli, osobě, která má nouzi. Co se týče Mě samotné, pro Mě je těžké koupit
si něco pro sebe. Pokud je to drahé, říkám si, že bych si to neměla kupovat. Jednou jsem šla do obchodu, chtěla jsem si koupit
jedno sárí, ale protože jsem si myslela, že je příliš drahé, nekoupila jsem ho. Byl tam se ale Mnou jeden sahadžajogín, který šel,
koupil ho a dal Mi ho k narozeninám a Já jsem se prostě rozplakala. Víte, bylo to příliš. Podobné příběhy máme i v naší
Rámajáně, kdy Šrí Ráma snědl kyselé plody - bobule. My tomu říkáme „bér“, nevím, vy tomu taky říkáte „bér“, máme takový
příběh. Jedna žena řekla Šrí Rámovi (byla to stará žena z nižších vrstev společnosti): „Ochutnala jsem všechny, všech jsem se
dotkla svými zuby, víte, a zjistila jsem, že žádná není kyselá.“ V Indii nikdo nejí nic, čeho se někdo dotkl ústy. Jakékoli takové jídlo
se považuje za „utišta“, za něco špatného. Šrí Ráma si však hned vzal a řekl: „Ach, jak milé, že jsi to kvůli Mně ochutnala.“ Jeho
bratr Lakšman se však rozzlobil, nelíbilo se mu to. Šrí Ráma jedl a řekl: „Nikdy jsem nejedl tak výborné bobule.“ A tak Jeho žena
Síta řekla: „Dej Mi také trošku, jsem Tvá „polovina“, měl bys Mi dát.“ Když Jí Šrí Ráma dal, snědla je a řekla: „Svatá dobroto, jaké
skvělé ovoce!“ Lakšmana tedy řekl: „Proč nedostanu také?“ Požádal svou švagrovou: „Dej mi taky.“ Ona však řekla: „Nedám,
protože ses tak hněval.“ Pak ale Lakšmanovi dala a on řekl: „Nikdy jsem nejedl tak výborné ovoce.“ U těch bobulí šlo v podstatě
jen o to vyjádřit touhu té staré paní dávat. Ona neměla co dát, byla to chudá žena a udělala všechno pro to, aby je dala Šrí
Rámovi. Takže dělit se o své věci dává extrémní radost. Jindy jsme přivezli nějaké dárky, myslím, že to nebylo nic velkého, ale
měli jste z toho radost a i Já jsem si to užila.

Takovým způsobem musíme žít my všichni. Takto my všichni musíme žít spolu, o vše se dělit. Nemyslete na sebe, myslete na
ostatní. Myslete na to, co mají rádi druzí. V Indii jsou Gruha Lakšmí po této stránce velmi dobré. Ony vědí, co rádi jíte. Takže když
jdete do jejich domu, ihned požádají: „Prosím, přijď na večeři.“ A uvaří to, co bych si ráda dala, co bych ráda jedla. Udělají pro to
první a poslední. Ale nejen pro Mě, pro kohokoli. Vařit pro druhé dává takovou radost! Takže z principu Lakšmí je možné se těšit,
když to sdílíte s ostatními. Můj otec byl velká realizovaná duše a nikdy nezavíral na noc okna ani dveře. A jednoho dne přišel
zloděj a odnesl gramofon, který patřil otci. Otec byl velmi smutný, že ten zloděj odnesl gramofon. „No a co gramofonové desky?
On si je nemůže koupit, co si bude přehrávat?“ Matka si dělala legraci, že by se mělo dát do novin: „Zloději, který odnesl náš
gramofon - - Přijďte prosím a odneste si i gramofonové desky.“ Toto je projev principu Lakšmí. Ten, kdo je spokojený, je
nejšťastnější, když může něco dát. Když dáte jednou rukou, dostanete z deseti dalších. Takže se musíme naučit dělit se. Vždyť
dáváte ostatním tu nejvyšší věc, kterou je seberealizace. Co víc můžete dát? Určitě jste si všimli, že když dáváte seberealizaci,
cítíte se šťastní. Největší štěstí a největší radost je dávání realizací druhým. Viděla jsem, jak se lidem mění obličej. A obličeje lidí,



kteří dávají realizaci, jsou také plné světla. Jsme nová společnost, jsme lidé nového věku, kdy naše spokojenost přichází
z vyšších věcí. Je tu mnoho sahadžajogínů, kteří pracují a dávají realizace, ale je mnoho těch, kteří je nedávají. Dokud se o svou
radost nebudete dělit s ostatními, nebudete šťastní. Onehdy Mi jedna paní řekla, že její otec a matka jsou proti Sahadža józe.
Zeptala jsem se jí: „Jaký je tvůj vztah k nim?“ Řekla Mi: „Nemluvím s nimi, nemám je ráda za to, že jsou proti Sahadža józe.“ Řekla
jsem jí: „Změň svůj postoj, vezmi jim nějaké květiny, nějaký dárek, mluv s nimi velmi sladce. Nemají rádi Sahadža jógu, protože se
z tebe stala strašně suchá osoba.“ A fungovalo to, pracovalo to a její rodiče jsou nyní v Sahadža józe. Takže postoj
sahadžajogína k nesahadžajogínovi by měl být o pomáhání, podporování a dělení se. Musím vás ale varovat. Existují
sahadžajogíni, kteří se pokusí mít svou vlastní skupinu. Jsou velmi orientovaní na moc. Budou mít svoji výlučnou skupinu. To je
nebezpečný úkaz – to je rakovina. Všechno by mělo být kolektivní. Měli byste vědět, že ten, kdo dělá takové věci, je posedlý. A
budete-li takového člověka následovat, ublíží vám to. Všichni jsme kolektivní, musíme o sobě navzájem vědět všechno a musíme
žít jako jedna rodina. Nejen v Rusku, ale na celém světě. Jakmile si rozvinete tento druh lásky pro každého, budete překvapeni, že
jste se stali velkou osobností. To znamená, že kapka se stává oceánem. O Lakšmí principu mohu mluvit celé hodiny. Existuje
devět Lakšmí, ale to vám povím příště. Jedna z nich je Gruha Lakšmí, to je hospodyně, a další je Rádža Lakšmí, která je silou
krále nebo člověka, který je správcem nebo nějakým funkcionářem. Chtěla bych vás požádat, abyste pochopili, že jste dostali to
největší bohatství, které získalo jen velmi málo lidí na světě. Vyživte ho svou láskou. Dejte mu výživu svým milosrdenstvím a
míruplnou existencí. Pokud náhle vyvstane nějaký problém, cokoli, musíte se zklidnit uvnitř. Pak ihned najdete řešení, přijde k
vám. Toto je subtilnost Lakšmí principu. Doufám, že si ho všichni rozvinete a budete se jím těšit. Doufám, že než příští rok
přijedu, uvidím, že jste všichni, každý z vás, dali realizaci alespoň sto lidem. Dostali jste síly, dostali jste síly, máte vědění,
nepromarněte to! Musíme zachránit svět. Nuže, kéž vám všem Bůh žehná.
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Dnes uctíme Šrí Krišnu. Víte, jak chladno bylo kolem třetí. Důvodem toho bylo, že Šrí Krišna udělal malou zlomyslnost Indrovi.
Indrovi, který je polobohem, jenž se stará o déšť. Takže se Indra velice rozzlobil. Chápejte, všichni tito polobohové jsou velice
citliví. Rozzlobí se kvůli maličkosti. Jsou podrážděni a začnou užívat svých sil k vyjádření svého hněvu. Stejně tak začal sesílat
déšť na všechny gopi i na Šrí Krišnu, který se staral o krávy. Déšť byl tehdy tak silný, že si mysleli, že celá krajina bude úplně pod
vodou. Indru velmi těšilo, že může ničit hru Šrí Krišny. A myslel si, že jeho pokus byl velmi úspěšný. Pak Šrí Krišna vyzvedl horu
jedním prstem a všichni lidé, kteří byli promáčeni, se šli pod ni schovat. To je styl Šrí Krišny. Můj styl je jiný. Řekla jsem Indrovi:
„Vůči mně se nemůžeš chovat špatně. Zatím jsem tě nijak nepoškodila, ani nepodráždila. Jistě, bude se konat púdža ke Šrí
Krišnovi, to ale neznamená, že bys mi měl předvádět své síly.“ Někdy si lámu hlavu nad tím, zda jsou tito polobohové realizovaní,
či ne. Proč se hned tak rozzlobí kvůli maličkostem? Ať je to jakkoli, usmířilo ho to a musím říci, že se teď oteplilo. Díky Sahadža
józe můžete dělat hodně věcí. Musíte ale vědět, co všechno dokážete udělat. Krišna je toho velmi dobrým příkladem. Začal
sahadž kulturu. Kulturu. Nedával nikomu realizaci, ale utvářel představu o sahadž kultuře. Jak? Před ním přišel na zem Šrí Ráma,
který byl maryáda purušótama, ve všem byl precizní. Například poslal pryč svoji ženu, protože byl králem a král si nemůže dovolit
skandály, zvláště ne kvůli své ženě. Tak ji poslal pryč, protože tehdy nebyla Kali juga. Také mu otec nařídil, spíš mu to nařídila
nevlastní matka, aby odešel do vyhnanství a žil v lese a Ráma souhlasil. Byl konec konců maryáda purušótama. Ať řekl otec
cokoliv, poslechl. Cokoliv matka řekla, poslechl. Odešel do lesa a žil tam 14 let. Tak vypadá poslušnost otci. Nebylo to zapotřebí,
jeho otec nebyl bohem, to Ráma byl bůh. Ale v té době bylo důležité, aby lidé své rodiče nejen ctili, ale aby je i poslouchali.
Taková byla doba. V té době žilo hodně muniů, světců a hodně hatha jogínů. A ti, ještě před Rámou, učívali lidi držet se velmi
přísné disciplíny. A když tuto disciplínu nedodržovali, museli dělat hodně pokání. A tak hodně lidí nikdy nedosáhlo cíle duchovní
cesty právě kvůli té přísnosti a tvrdé disciplíně. Nedávno jsem četla knihu “Mírumilovný bojovník“. Popsali tam Američana, který
hledal Pravdu. Jeho guru ho nutil k tak hrozně krutým úkolům, že Moje vnučka říkala: „Velmi se zlobím na takového gurua.“ Bylo
to pro ni nesnesitelné. Nakonec (ten Američan) zjistil, že i on je tou “Existencí“. Takové praktiky lidé následovali po Šrí Rámovi.
Lidé opouštěli své ženy, děti, odcházeli do Himalájí, seděli tam a cvičili se v meditaci. Byla to přísně vedená, velice morální
společnost. Velice morální, ale důvodem oné morálky byl strach. Celá morálnost pocházela ze strachu, což se opakovalo i v
dalších náboženstvích. Řekla bych, že dnes tuto formu nabral Islám. Je to strach. Nedělají to svobodně. Totéž platí o křesťanech.
A hinduisti, nevím, napůl tak a napůl jinak. Dokonce i sikhové dodržují přísnou disciplínu. Zachází to tak daleko, že jako trest musí
čistit boty všech lidí. Nevím, jestli je to proto, aby sami sebe tloukli botami. Mají ale poměrně hodně trestů. Pak přišel Šrí Krišna a
uviděl v jakém stavu je společnost, že lidé neustále žijí v půstu. Když poznáte rituály hinduismu, kdy se během týdne alespoň 6
dnů postíte a jeden den možná něco sníte. Také budete muset navštívit nejrůznější místa. Nedávno museli jít, jak víte do
Amarnádu a tolik jich tam zemřelo. Teď říkají: „Získali jsme nirvánu.“ Zemřeli tam, tak “získali nirvánu“. Stále existují tyto velice
podivné představy: „Teď máme nirvánu, dosáhli jsme to, co jsme chtěli a teď jsme mrtví.“ Tolik jich zemřelo a ti, kteří žijí litovali,
že nezemřeli, že by to bylo mnohem lepší, získali by tak svoji nirvánu. A ještě teď, v této Kali juze, se takové myšlenky těší
výsadám. Také v Indii jsou lidé velice drsní, zvláště na jihu. Dělají nejrůznější nesmysly, aby dosáhli vykoupení, nebo získali to o
co žádají. Pro Šrí Krišnu bylo to všechno příliš. Nedokázal pochopit, proč lidé marní život tak zničujícím ritualismem. V jakém
stavu budou, až na svět přijde Sahadža jóga? On je tím, který začal sahadž kulturu. Řekl: „Radujme se, musíme se radovat!“
Nirmala ánanda. Čistá radost. Jak dosáhnout čisté radosti? Začal s Rakhi bandhanem, díky němuž jsou všechny ženy, kromě
vaší ženy, vaší sestrou, či matkou. Musím říci, že to poměrně hodně funguje u Indů. Na severu míň, kvůli muslimskému vlivu, ale
na jihu to tak je, v Maháráštře také. A pak začal také s Holi, člověk si má hrát s barvami, možná proto, abychom se zbavili bariér,
co se týče barev. Je to velice dobrý nápad, Američané by si měli hrát si s barvami a přidat trochu černé na bílou a trochu bílé na
černou. Tak mohou sami vidět, jak je hloupé bojovat ve jménu barvy. Hrával si s dětmi, které se staraly o krávy, a vystupoval jako
obyčejný člověk. Nikdy nevystavoval na obdiv své síly. Nikdy se nesnažil vyčnívat z davu. Nikdy nevyčníval z davu díky oblečení,
nikdy. Vystupoval jako obyčejný pasák krav. A jeho vztah s matkou Ješodou, která nebyla jeho vlastní matkou, byl také nesmírně
krásný. Existuje tolik nádherných básní o jeho dětství. Kupříkladu, On je tím, kdo se stará o celý vesmír. Jako malý chlapec si
strkal prst do pusy v úžasu, jak může božské, Viráta, něco takového dělat? O čem jako dítě přemýšlel? Všechny jeho činy v
dětství... Slyšeli jste o nich ve včerejší písni. Všechny jeho malé skutky, jsou velmi dobře popsány. Zvláště to, co napsal slepý
básník Surda. Jeho dětství je velice krásně popsáno. A popis jeho vztahu s matkou je velice přirozený a velmi sladký. Nebylo to
vztah, jaký vidíme dnes: „Zničil jsi koberec, dostaneš, zničil jsi to!“ Dnes se zajímají víc o věci než o své děti. Ale naše kultura je
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taková, že když dítě něco rozbije, musíme říci: „Velmi dobře, že jsi to rozbil, nějaká badha je pryč.“ Nikdy nekárejte dítě za něco, o
čem si myslíme, že je destruktivní, protože pak se zcela určitě stane destruktivním. Abychom lépe porozuměli dětem je dobré
přečíst si básně o Krišnovi. Nevím, jak je možné, že jejich obrazotvornost dosahuje těch nádherných výšin čisté radosti. Také
vůči našim dětem musíme být tedy nesmírně laskaví, příjemní a odpouštějící. Připouštím, že některé děti jsou neukázněné. Ale i
ty je možné napravit, pokud uplatníme metody Šrí Krišny. Krišna chodil do školy gurua Sadhiparimuniho. Jeho žena byla velmi
laskavá, ale guru byl přísný. Guruova žena se o něho starala a jednou mu dala jídlo, když nosili dřevo z lesa. Celý příběh je velmi
subtilní. Krišna šel do lesa a jeho přítel nesl jídlo. Jeho přítel nesl jídlo a Šrí Krišna sekal dřevo, představte si to, Šrí Krišna sekal
dřevo pro matku. Mohl pro matku udělat cokoliv, byl Bohem. Takže žádná práce pro matku nebyla podřadná nebo nízká. A ten
druhý, jeho přítel, byl velmi hladový, tak snědl všechno jídlo, nic nezůstalo. Když se vrátil, začal se velmi bát. Tak šel a řekl
guruovi: „Snědl jsem všechno jídlo, nepodělil jsem se se Šrí Krišnou.“ Guru se velice rozzlobil, velice se rozhněval a řekl: „Budeš
proklet trvalou chudobou.“ Ale matka řekla: „Ne, ne trvalou, jen do doby, než znovu potkáš Šrí Krišnu.“ Snažila se tak částečně
zmírnit kletbu. Snažila se vyřknout jinou kletbu, jež zmírní tu předchozí - Upašad. Tím přítelem byl Sudáma. Byl neuvěřitelně
chudý. Podívejte se teď na sahadž styl Šrí Krišny. Často vzpomínal na Sudámu a říkal své ženě: „Je prokletý, nevím, v jaký
podmínkách, ani kde žije.“ Takové přátelství! A to byl králem! Taková citová blízkost k příteli. Vzpomínal: „Chodíval jsem s ním,
sbírali dřevo.“ Představte si, všechny ty maličkosti byly pro Něho tak důležité. Nestaral se tedy jen o celý svět, jak měl, ale i o
Sudámu: „Kdy se s ním setkám? Kdy ho opět uvidím? Kde je asi jeho dům? Jak asi žije?“ Takto citlivě vnímal svého přítele. Stejně
jako sahadža jogín. Sahadž přístupem se staráme o celý svět a máme starost také o jednotlivce. Dozvíme se o někom, kdo
onemocněl, kdo má problém, něco vážného a všichni sahadža jogíni o něho mají starost a myslí na něho. Mohou mít všechno, a
přesto se starají o to co se děje s různými lidmi. Kolik z nás ví, jak se jmenuje ten druhý, známe prakticky jména všech. A jak se o
ně staráme, jak je respektujeme, jak je máme rádi a jaké jsou mezi námi čisté vztahy. Dnešek je také dnem Rakša bandhanu, což
je veliká událost, protože musíme mít čisté vztahy. Viděla jsem, řekněme v Maháráštře, nestane se často, že muž jde a začne
mluvit se ženou a obráceně. Jednou si toho někdo všiml a zeptal se: „Proč vy ženy mluvíte jen se ženami?“ Řekla jsem: „A o
čem? Vy mluvíte o svých kancelářích, my mluvíme o našich o domácnostech. O čem bychom s vámi měly mluvit?“ Západní
kultura je ale jiná. Budou vás do toho nutit. Posadí muže a vedle něho ženu, manželku někoho jiného, pak dalšího muže a
manželku někoho jiného. Jaké soukromí. Do těchto asahadž představ se vloudila nemravnost. Není žádný důvod k tomu, aby
muži a ženy byli usazeni takto. Nerozumím tomu, proč by to tak mělo být. Nedobrovolně tak musíte sedět. Kvůli manželově
zaměstnání, jsem to musela strpět, musím říct, že se mi to nikdy nelíbilo. Konec konců, o čem s takovými muži hovořit? Nevím
nic o bankách, neznám akcie, nevím, co je burza cenných papírů, nevím nic o zisku a podobné věci. Nic takového. Nevím nic o
úřadech, neznám hodně věcí, o kterých muži hovoří. Tak proč s nimi mluvit? Je to tak těžké. A kdykoliv jsem něco řekla, tak to
bylo faux pas. Jednou na večírku nabízeli všem pití. Řekla jsem, že si dám něco nealkoholického. Číšník mi tedy dal nealko.
Číšník měl motýlka a bílou košili, všechno to bylo... úplně asahadž. Černý motýlek, bílou košili, černé sako, černé kalhoty. Všichni
vypadali stejně, ať to byl velvyslanec, nebo číšník. Nepoznáte, kdo je kdo. Pila jsem svůj nápoj, když jsem dopila, dala jsem
sklenici jednomu velmi známému velvyslanci. Neviděla jsem mezi nimi žádný rozdíl. Byli úplně stejní. Chodili stejně, mluvili
stejně. Celé je to tak asahadž. A mají tolik velvyslanectví, nechápu proč. Ale co mají vždy? Alkohol, večírky, neustálé podávání
rukou! Ruce vám mohou upadnout, řeknu vám. Podávat si ruce není vůbec sahadž. Proč neříci jen: “Namasté.“ Je to lepší. Znáte
mě, někdy jsem cítila takové teplo! Včera jste ukazovali, jak roztál led. A totéž se dělo se mnou. Většinou to byli velmi horcí lidé.
Nevěděla jsem, co dělat. Jen jsem stávala stydlivě stranou. Zvyk podávání rukou je skutečně asahadž. Horší, než to je
francouzský styl. Ať se vám to líbí nebo ne, políbí vás. Nebo někoho objímat! První Angličan, který dostal realizaci mne vzal a
takto vyzvednul. Řekla jsem: „V pořádku, udělal to z čiré radosti, to je v pořádku.“ V těchto gestech není upřímnost, ani
otevřeného srdce. Když jdete na večírek, musíte být oblečeni určitým způsobem. Když tak nejste oblečeni, jste mimo. Také když
jdete na pohřeb. Když zemřel dobrý přítel, velmi příjemný člověk, bylo mi řečeno, že musím mít černé sárí, černou blůzu, vše
černé. Řekla jsem: „Nemám sárí, které je celé černé.“ Řekli: „Tak nechoď.“ Řekla jsem: „Výborný nápad.“ Protože já neznám tyto
asahadž metody. Není tam dovoleno plakat a vzlykat, musíte být zticha. Když tam jdete, leží tam mrtvé tělo a poté, co se
pomodlíte, máte pít šampaňské. Představte si to. Jak byste mohli! Žádné city vůči tomu mrtvému tělu, které tam leží. A všichni
jsou velice šťastní. Když někdo vypadá nešťastně, zeptají se: „Co se děje, jsi v pořádku?“ Neuvědomují si, že jsme ztratili přítele.
Toto je asahadž styl, když přijde na žal. Když přijde na radost, je to asahadž, když přijde na žal, je to asahadž. Musíme být sahadž
v tom smyslu, že ať děláme cokoliv, dělejte to spontánně, ne až po promyšlení. V Indii také existují lidé anglického ražení. Paní
takového domu zemřela. Šla jsem je navštívit, v Indii pokládáme tělo na zem. Diskutovali, co dělat, v kolik hodin začne pohřeb
apod. A jedna velmi známá žena v Indii řekla: „Neměli byste začínat před dvanáctou.“ „Proč?“ „Protože musím být oblečena v
bílém, což je pravda, a musím jít do banky pro diamant, který se hodí k bílému sárí.“ Řekla jsem si: „Co to je? “ Taková špína



materialismu! Zachází to příliš daleko. Vzdalujeme se svým citům, emocím, které jsou skutečné, které jsou s námi stále.
Nemusíme o nich přemýšlet. Po celou dobu jsou skutečné. Vy ale přemýšlíte: „Mám, nebo nemám plakat?“ „Mám, nebo nemám
se smát?“ Smích a pláč jsou tak spontání. Když máte radost, je to spontánní. Svoji radost vyjadřujete spontánně. Samozřejmě to
nesmíte dělat nekultivovaně, ale velmi kultivovaně. Jaká je tedy sahadž kultura? Sahadž kultura je upravená, jako když jsme
vychováni velice přirozeným způsobem, a osvojíte si kulturu. Lze to přirovnat k dětskému chování, prostému, nevinnému. Je to
vyobrazení Krišnovy představy o čisté radosti - nirmala ánanda, která přišla jako veliké uvolnění pro Indy, kteří dodržovali Šrí
Ráma čandru. Pak ale začalo docházet k upouštění od mravnosti. Problém je v tom, že když jste na lidi přísní, jsou jako
naškrobené prádlo, které se nedá ani nosit. A když jim povolíte: „Musíte se těšit, musíte se radovat, dělejte, co chcete.“ Když jim
povolíte dělat, co chtějí, tak začnou dělat všechno možné. V Indii se děje tolik strašných věcí, ve jménu potěšení, ani se
neodvažuji o nich mluvit. Hloupí lidé, jako Vidjapatím, klamně interpretují samotného Šrí Krišnu. Byl to veliký básník a vykreslil
Krišnu a Rádhu, jako Romea a Julii. To je největší urážka jejich čistého vztahu. Museli jste vidět hodně takových vyobrazení, v
Kangrašelí a na různých místech. Celé je to nesmysl. Nedokázali vystihnout pravou podstatu jejich vztahu. Jde o různá vulgární
zobrazení, protože umělci a básníci té doby měli ve svém nitru potlačené city a k jejich vyjádření využívali Šrí Krišnu. Tak je
spojován s romantikou. Někdy cítím, že lidé Šrí Krišnu nepochopili. Existuje o něm ale jeden hezký příběh. Jednou jeho ženy, měl
hodně žen, to je také další kontroverzní bod. Měl hodně žen, protože ony představovaly jeho 16.000 sil. Narodily se a byly v zajetí
jednoho krále, který je věznil. Krišna je musel osvobodit. Byly osvobozeny, ale jak teď měly žít se Šrí Krišnou, byl to mladý muž?
Tak se se všemi oženil. Jako v dobách Mohammeda. Oženil se se všemi. Byly jeho silami. Kdyby mladý muž držel 16.000 žen,
jako v harém, co by si lidé pomysleli? Tak si je všechny vzal za manželky. A další věcí v jeho životě bylo to, že jakmile všechny ty
ženy... Měl ještě dalších pět žen. Těchto pět žen představovalo podstatu pěti elementů. Jednou tyto ženy chtěly jít navštívit
velikého světce, ale řeka, která tam tekla, byla celá rozvodněná. Tak zašly za Šrí Krišnou a zeptaly se ho: „Jak máme překročit
řeku, když je rozvodněná?“ Řekl: „Překročit tu řeku je velice snadné.“ Té řece se říká panenská řeka, Narvadá. Teď o ní vedou
velké spory, vysoká politika. Běžte a řekněte jí: „Ó, řeko, žije-li Šrí Krišna v naprostém celibátu, je-li dokonalý brahmačárí, je-li toto
pravda, zmírni svůj průtok.“ A řeka ustoupila a ony ji přešly. Pak uctily světce a když se vrátily na břeh řeky, byla opět rozvodněná.
Vrátili se ke světci a ptaly se ho: „Jak se teď máme vrátit?“ „Jak jste přišly?“ Řekly, co jim Šrí Krišna poradil, aby řekly řece. Dobře,
běžte a řekněte řece: „Pokud tento světec vůbec nic nejedl,“ přestože ho viděly jíst jedno jídlo za druhým, „je-li toto pravda, pak
ustup.“ Šly tedy a řekly to řece. A řeka poklesla. Byly ohromeny, věděly, že toho hodně snědl a řeka přesto ustoupila v domnění,
že je to pravda. Co to vypovídá o jejich povaze? Jejich abhógis. To znamená, že se ničemu neoddávají. Jedí, dobře, ale je jim to
jedno, nevnímají, že jedí, nevychutnávají si jídlo a podobně, ale prostě jedí. A tento člověk, který má 16.000 a pět manželek si říká
brahmačárí? Protože nejsou do ničeho vtaženi. Jsou v sahadža stavu. Jak mohli tak velkou a neposkvrněnou osobnost Šrí Krišny
spojit s takovým romantickým nesmyslem! Myslím, že Amerika zašla příliš daleko se svobodou, kterou má. Díky požehnání Šrí
Krišny se lidé osvobodili od všech nařízení, omezení a stali se nemravnými. Ale Amerika zašla ještě dál. A nejen to, ale i filmy,
které dělají jsou velice nebezpečné a skutečně ničí celý svět. Nevědí, jakého hříchu se dopouštějí. Tisíce a tisíce lidí na celém
světě přijali velice destruktivní, odporné myšlenky. Freud, ten je mimo, je vyřízen, ten se již dopustil ohromného zla, ale co tyto
filmy? Teď dělají veliký dojem na naše indické režiséry. Myslím, že všichni tito režiséři vedou Indy do pekla. Celé je to tak
absurdní, tak špinavé. Pro indickou mysl je to skutečně nepochopitelné. Všimla jsem si, že dokonce Američané to nemohou
snést, tak zlé to je. Ona svoboda s sebou přinesla i další věci. Představte si, kdyby teď žil Šrí Krišna, že by si nikdy nedal do vlasů
olej, nikdy by si neučesal vlasy.... a možná by nosil moderní oblečení z Ameriky. Jinak prostě nemůžete existovat. Všechen ten
brak se teď rozšířil do celého světa, prodává se v Moskvě, prodává se ve všech rozvojových zemích. Do doby, než bylo
oznámeno, že mají AIDS, to lidé kupovali i jako second hand od turistů, kteří se toho zbavovali. Všude roznáší AIDS a drogy, je to
destruktivní síla, je to destruktivní síla, která je v této Kali juze nesmírně aktivní. A tak musíme mít hodně sahadžajogínů, kteří by
s touto destruktivní silou bojovali. Oni ani neskrývají, že jsou destruktivní. Myslí si, že je to úžasná kvalita. Díky pokrytectví
můžete alespoň nějaké lidi zachránit. Když se to ale děje veřejně, každý to začne dělat. Když tak pomyslíte na to dobu, kdy žil Šrí
Krišna, na ten krásný čas, který prožili, tak čistý život. Na to, jak zabil všechny ty démony, je to něco tak nádherného, dodávajícího
energii. Ale kolik démonů existuje v současnosti? Je to jeden, jsou to dva, nebo deset? Jeden je vyřízen a druhý vyroste jako
houba, pak zmizí a objeví se třetí. A tou nejúrodnější zemí je Amerika. Vy všichni tedy musíte věnovat svoji pozornost této zemi
Šrí Krišny. Bylo by velmi dobré, aby Šrí Krišna začal užívat svoji Sudaršána Čakru. Nadešel správný čas. Proto jsem vám dala tu
lasturu, abyste vyhlásili, že nastal čas vyčištění Ameriky. To musíme udělat. Dnes, když uctíváme Šrí Krišnu, musíte v sobě
probudit svoji Višudhi a vědomí toho, že teď je Šrí Krišna uvnitř vás všech. A prostřednictvím vaší komunikace, protože on je
kolektivní, prostřednictvím mluvy, prostřednictvím písní, prostřednictvím všeho, co používáte ke komunikaci byste měli přinášet
poselství míru, lásky, milosrdenství, pravdy, a především poselství Sahadža jógy. Nechť vám Bůh žehná!
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Dnes jsme se rozhodli uspořádat Krišna púdžu, protože Amerika je Krišna bhúmi. Je velmi překvapivé, že tak velká inkarnace Šrí
Krišny přišla ještě mnohem později než Ráma a poslala své zvláštní lidi žít do Ameriky. Samozřejmě, je mnoho těch, kteří v této
zemi hledají, o tom není pochyb. Ale je také mnoho těch, kteří je uvádějí v omyl. Tak zjistíte, že přes veškeré úsilí se nám nedaří
Sahadža jógu příliš rozšířit. To, co se člověk musí naučit z Jeho života, je velmi, velmi důležité. První a nejdůležitější věc, kterou
učil, byla kolektiva. Chytal malé chlapce a společně si s nimi hrál. Ráma to nedělal. Držel se žen, které prodávaly mléko a také
máslo, těch, které si chodily napustit vodu do džbánu. On je ten, kdo všechny takové lidi ve vesnici Gókul shromáždil. Dělal
všemožné žertíky svým přátelům a své matce a matčiným přátelům. Choval se jako velmi zlobivé dítě, jen aby ukázal, že byl
stejný jako my všichni. Jak víte, byl inkarnací Šrí Višnua. Nejprve se narodil Šrí Ráma, přijal inkarnaci jako Šrí Ráma, který byl v
árijské rase, to znamená, že v té době jsme měli árijskou rasu, která byla jakoby nadřazená, vyšší rasa než ostatní. Ale když přišel
jako Krišna, zrodil se v dynastii Jádavů, můžete to tak nazvat. Nebyli nadřazení, prodávali mléko, měli pastýře krav a dělali práci,
která nebyla v žádném náboženském stylu. Ale byli to nevinní prostí lidé, žijící na vesnicích v dětství Šrí Krišny a viděli velké
zázraky. Zabíjel démony. Zabil Pútanu. Všechny tyto lidi poslal Jeho strýc Kamsa, aby ho zabili. Tak to mělo být, protože musel
dokázat, že je inkarnací Šrí Višnua a to se mu podařilo. To, jak jako dítě ty lidi zabil, je pozoruhodné. A jak je odhalil, přestože byli
všichni maskovaní. V dnešní moderní době je pro lidi těžké uvěřit, že by mohla existovat nějaká inkarnace jako Šrí Krišna. V
Sahadža józe máme metodu, která naprosto potvrzuje pravdu, že Šrí Krišna vládl na čakře Višuddhi. Od dětství je vidět, že měl
rád kolektiv. A snažil se vytvořit kolektiv lidí, kteří byli velmi prostí, nevzdělaní, dobrosrdeční. A to je Jeho zvláštní vlastnost. A
všichni lidé z té vesnice Ho velmi dobře znali, všichni se o Něj starali. A když musel odejít, byli velmi smutní a všichni za Ním
běželi a plakali. Byl to malý chlapec, který odcházel. Koneckonců, co se děje? Malý chlapec odchází z vesnice. Celá vesnice se
shromáždila, aby ho oplakala. To je to, co my všichni sahadžajogíni musíme vědět. I jako dítě byl velmi kolektivní osobností. On
vlastně vyzařuje kolektivnost. Kolektivní vědomí, kterému se těšíte, je díky Jeho požehnání. Zjistila jsem, že Američané jsou velmi
kolektivní v tom smyslu, že se více starají o jiné země, než o svou vlastní. Chtějí jít až do Vietnamu, teď do Iráku, teď na nějaké
jiné místo. Jezdí po celém světě, snaží se napravovat. Ale ve své vlastní zemi nevidí, co je špatně. Je tak rozdělená. Rozdělená
hlavně na základě rasy, rasové diskriminace, je rozdělená podle náboženství, a to všechno jsou jen koncepty, které přijali, a bojují
mezi sebou. A teď, po tom všem, jsou lidé, kteří věří, že se narodili jako zločinci a že by měli být zločinci. A jejich zločinnost jde
velmi daleko. Jsou to gangsteři. Dokonce i malé děti se staly gangstery. Ale nejhorší je, že také tito malí chlapci, včetně
ostatních, všichni tito zločinci jsou považováni za velké hrdiny. Jednou jsem viděla malého chlapce, který měl na sobě tričko s
fotografií jiného mladého chlapce. Tak mi to řekl, a já se zeptala: "Kdo je to?" - "Ty to nevíš? Je to velmi známý gangster," řekl. Ve
svých třinácti letech je to velmi slavný gangster a ten chlapec si ho velmi hrdě vystavuje jako velkého hrdinu, nebo jako by to byl
Bůh, řekněme. Tak se podívejte, jaká zvrácenost, do jakých mezí bylo použito požehnání Šrí Krišny. Proto je tato země velmi
obtížná. Jeden negativní útok za druhým. Například, jako první začali křesťané, kteří tvrdili, že Krista zabili Židé. On nikdy - to není
pravda, to není pravda. Nikdy ho nezabili Židé. "Krista zabili Židé", to je naprosto nepravdivé tvrzení. Naprosto. Kristus nebyl zabit
Židy. Jak může nějaký dav zabít člověka? Je to tamní zákon. Římané, nebo můžete říci římský zákon, ho ukřižoval. Takže
Křesťané začali pěkně mučit Židy, protože Kristus byl zabit. Nevím, jak si takovou absurdní myšlenku vysvětlit. Někdo byl zabit
tolik let zpátky, a k čemu je teď zabíjení nějakých vnuků těch lidí nebo pravnuků těch lidí? Ale oni to neudělali, Židé to neudělali.
Přesto tady byla ta představa, že Židé zabíjeli. A křesťané měli pocit, že mají právo Židy mučit. Takže když sem Židé přišli, nikdy
neměli dobré postavení, byli velmi mučeni a velmi trápeni. To se dělo všude, ale tady mnohem víc. Takže mezi Židy se teď objevili
nějací ďáblové, jako je Freud. A ten řekl: "Dobře. Musíme ty křesťany zcela zničit." Naprosto. Jejich morální kořeny musí skončit."
A tak začal s vlastní psychologií, aby křesťany zničil. A křesťané to hloupě přijali. Dělali všechno, co jim řekl, experimentovali se
vším, co dělal. Když jsem byla jednou ve Švýcarsku, přišly dvě dívky a na programu se třásly. Nechápala jsem to. Zavolala jsem
na ně: "Proč se třesete?" A ony odpověděly: "My jsme vlastně držitelky velkého titulu ve Freudově učení a dělaly jsme všechny
Freudovy experimenty." "A proč se tedy třesete?" "Protože se máme moc třást!" Takže se řídili tím Freudem a tuhle
pomstychtivost, která tam byla, nikdo neviděl, dokonce ani Židé. Výsledkem bylo, že jsme měli lidi, kteří byli smrtelně proti
každému a navzájem se ruinovali, ničili se. Pak začala tahle černobílá záležitost. Lidé předkládají nejrůznější teorie, aby ukázali,
že černí jsou špatní, nebo bílí jsou špatní. Rozdíl je jen na úrovni kůže. Pokud chcete, můžete si tu kůži rozříznout a přesvědčit se
sami. Vnitřek těla je stejný. Ale bylo to tak. Tato metoda rozdělování začala a stále pokračuje. Vždycky říkám, že bez černochů
Američané zůstanou na suchu. Podívejte se, jaký mají talent. Nejen hudební. V Atlantě, jak jsem viděla, vyhrávali samí černoši a
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běloši nikde. Jen si to představte. Velmi pěkně běhali, velmi svižně až do konce, víte. A všichni běloši si říkali: "Ha, ha, ha." Pěkně
si užívali své postavení. Také nemáte takovou výdrž jako černoši. Také i ve hrách je to stejné. Co se s tím vším stane s
Amerikou? Je to země, která musí být kolektivní kvůli Šrí Krišnovi. Všichni jsou tu přistěhovalci. Kdo není přistěhovalec? Nezáleží
na tom, jestli přišli dříve nebo později. Díky Bohu, jak už jsem vám mnoho- krát říkala, že Kolumbus zabloudil a přišel tady a ne do
Indie. Jinak by tu nezůstali žádní Indové a žádná Sahadža jóga. Myslím, že to byl Hanumanův trik. Ten ho oklamal a Kolumbus
sem přišel. Díky Bohu. Teď jste v zemi, kde musíte být kolektivní. Krišna vás neušetří, dokud nebudete kolektivní nebo dokud se
nevzdáte toho hlubokého nesmyslu s rozdíly - jako kůže ap. Pak náboženské rozdíly. Měl přítele, který byl chromý na jednu nohu.
Měl několik přátel, kteří byli velmi černí. Měl několik přátel, kteří byli docela indičtí běloši, měla bych říct. Neměla bych říkat, bílí
jako vy, ale indicky bílí. Měl všechny možné barvy. A sám se narodil v Jádavské vanše. I když to byli prodavači mléka, mlékaři,
kteří prodávali lidem mléko. Nenarodil se ve velmi královské rodině jako Šrí Ráma. I když byl, protože později se stal králem
Dváriky. Ale v Jeho stylu, v Jeho chování, v Jeho životě nikdo nepoznal, že by byl královskou osobností. Mohl spát pod stromem.
Mohl jíst všechno, co se mu dostalo pod ruku. Z Jeho života si můžete přečíst spoustu sladkých, milých příběhů, které ukazují,
jak těšil ze svého kolektivu a nikdy se nevytahoval. A Jeho kolektivita musí být v této zemi vypracována. Pokud a dokud to
nevyjde z vašeho srdce, nebude to fungovat. Takové problémy jsme tu měli s kolektivitou vždycky. Například jedna paní, víte, ona
je velká dáma, myslím. Začala opravovat lidi: "Proč to sem dáváte? Vždyť se to tady špiní. Tahle věc je taková a taková." Takovou
ženu by měli občas poslat do nějaké stáje, aby ji vyčistila. Pak se vzdá těch nesmyslných představ, které má. Pokud jste
sahadžajogín, nemůžete se takto chovat. A takové chování může Sahadža jógu zničit. Slyšeli jste mě někdy říkat: "Tohle je
špinavé, tohle není dobré, tohle se mi nelíbí?". Řekla jsem to někdy? Především musíme pochopit, že pokud máme být kolektivní,
měli bychom se vzdát těchto hloupých představ o sobě samých. Někteří lidé získají nějaké postavení, možná nějaké peníze,
možná bych řekla, že mají zázemí. Pokud na něm lpíte, pak nejste sahadžajogín. Jste světci! Nemůžete být nároční. Musíte dávat
a dávat a dávat. Ať už je vaše životní pozice jakákoli, pokud vás to může přemoci, pak vůbec nejste sahadžajogíni. Šrí Krišna,
který je Virátou, který je velkou Prapůvodní osobností, neprojevil žádné takové známky své velikosti. Američané však mají
zvláštní schopnost ukázat, že jsou něčím výjimečně velkým. Ale sahadžajogíni, prosím vás, neučte se těmto věcem. Musíte
přimět ostatní, aby se to odnaučili. Pokud to nejde, je lepší Sahadža jógu navždy opustit. Takoví lidé udělají všechny nešťastnými
a zničí Sahadža jógu v Americe. I ohledně protokolu byste se měli stát nadčasovými. Absolutně nadčasovými. Pokud si teď
dáváte záležet na čase, Šrí Krišna si s vámi zahraje triky a vaše časování skončí. Stalo se to včera. Musíte tedy vědět, že čas je
vaším otrokem a že nesmíte být otrokem času, pokud jste sahadžajogín. Jinak jím nejste. To znamená, že nejste vedeni
Božským. Božské vše velmi dobře vyřeší. Ale pro koho? Pro sahadžajogíny. Ale pokud nejste sahadžajogíni, upadnete dolů. V
každém případě bychom měli zjistit, jaké věci jsme mezi sebou nahromadili, které nejsou Šrí Krišnovou vlastností. Šrí Krišna jako
dítě kradl dámám máslo. Proč? Proč kradl máslo? Protože ho prodávaly vojsku Kamsy, Jeho strýce, který byl ďáblem. Chodili ho
prodávat až do Mathury. Tak ho kradl, protože ho potřebovaly děti, a dával ho dětem. Ten nápad se mu nelíbil. Proč by ho měli
dostávat ti strašní rakšasové z Mathury? Právě naopak je to v Americe. Všichni falešní guruové, všichni rakšasové sem přicházejí
a dostávají všechno máslo. Jako by lidé neměli mozky, aby to pochopili, zatímco Šrí Krišna je mozek Viráty. Ale tady zjistíte, že
lidé nemají mozek. Přijde kdokoli, něco řekne a oni: "Ach, ha, ha, skvělé." Někdo mluví ve velkém - dobře. Rozdají své peníze.
Rozdají své domy. Své děti vyřadí ze školy - za něco nesmírně hloupého. Zatímco On je mozek v těle Viráty. Takže tento druh
bezmoci přichází a my se opravdu začínáme, dokonce i sahadžajogíni se začínají chovat způsobem, který ukazuje, že jsou
opravdu bez mozku. Kromě toho je to Kubéra. Je to Bůh bohatství. Proto je v této zemi bohatství. Ale všechno toto bohatství se
stává dluhy, jak vidíte, díky zvláštním mozkům Američanů. Jsou tak hloupí, že cokoli se prodává na trhu, ať už to potřebují, nebo
ne, koupí to. Vezmou si půjčku, zase si vezmou půjčku, vezmou si půjčku, až jsou naprosto zadlužení. Tady, v zemi Kubéry, byste
měli být opravdu bohatí. Bohatý neznamená jen mít zůstatek na účtu, ale znamená to skrze temperament. Nyní je to mnohem
lepší, ale kdysi byli Američané nejskromnějšími sahadžajogíny. Posílali mi jako dárek svíčky a já jsem je schovávala. Říkala jsem:
"Babo, proč vůbec posíláš svíčky? Neposílejte nic, protože ty svíčky každý uvidí a co si o tom řeknou - že byly poslány svíčky."
Teď o tom mluvím kvůli introspekci. Jsme kolektivní? Jsme ochotni se podělit o všechno, co máme? Díváme se na lidi, kteří
přicházejí z jiných zemí, svrchu? Máme v sobě racioanalismus. Třicet pět sahadžajogínů přijelo z Austrálie do Ameriky, jako by to
byl nějaký hadž. Vrátili se s velmi špatnými vibracemi. Polovina z nich byla ze Sahadža jógy vyhozena. Představte si, že Austrálie
je země, kam posílali všechny zločince. Takže posuzovat sebe sama znamená především vidět své vibrace, že byste měli
meditovat a posoudit své vibrace, jestli jste opravdu kolektivní, nebo ne. Protože takoví nejste, Sahadža jóga se nešíří. Viděla
jsem lidi z Hare Rama Hare Krišna. Ubožáci, nic nenašli. Vstanou ve čtyři hodiny, začnou svůj Hare Rama Hare Krišna bhadžan -
ve čtyři hodiny. Dobrá. Celý den pak nosí velmi tenké dhóti, ve kterém se třesou. Oholí si hlavu a dají si sem prasečí ocas, který se
kupuje na trhu. Když uvidíte jejich oddanost, budete překvapeni. Jak to, že jsou tak oddaní, když vůbec nic nenašli? A co jeptišky?



Když je uvidíte, budete žasnout. Jeden chlapík k nám přišel z katolické církve. Chtěl se stát knězem. Říkal: "Matko, Sahadža jóga -
vy neděláte nic, nic." Řekla jsem mu: "Co chceš dělat?" "Tam jsme v pátek nemohli jíst žádné maso. V sobotu jsme nemohli nic
pít. V neděli jsme se pak celý den museli postit a modlit se k Bohu." "A dál? Co po zbytek času?" "Zbytek času jsme se museli učit
nazpaměť Bibli a pak ji odříkávat. A když jsme udělali byť jen jednu chybu, otec nám dal pěkný výprask." To je další problém
Sahadža jógy protože je to hra Šrí Krišny. Je to tak jednoduché. Nemusíte dělat nic takového. Žádná kázeň, nic. Nechá se to na
vás, jste svým vlastním pánem. Jste svým vlastním guruem. Ale ty věci, které se ve vaší mysli drží, které jsou pravým opakem
života Šrí Krišny, které jste si osvojili v této zemi, tam stále jsou, tu a tam, tu a tam zůstaly. Někteří lidé jsou opravdu stále tak
zaneprázdněni sami sebou. Vypadají tak bledě, hubeně - řeknu vám, nemohu uvěřit, že jsou to sahadžajogíni. Když se tedy
podíváme na život Šrí Krišny - na to, jak žil. A pak šel na pomoc Pánduovcům. Řekl Ardžunovi: "Mohu být tvým vozatajem. Mohu
řídit tvůj vůz. Ale nebudu bojovat.“ Ardžuna věděl, že On je všemocný, že když je tam On, všechno se vyřeší. „A celé své vojsko
dám Kuruovcům, aby viděli rovnováhu." Řekl, tedy dobrá. Nebojoval proto, aby se předváděl: Já jsem to, já jsem tamto. Jako tady:
"Matko, já jsem lídrem." "Eh?" "Já jsem lídr." "Neslyším, neslyším tě." "Neslyším, neslyším tě." "Matko, já jsem to." Jste
sahadžajogíni. Je to velmi velké jméno, kterého jste dosáhli. Nejvyšší postavení, kterého jste dosáhli. Nic dalšího už není třeba
dosáhnout. Jak se mě někdo zeptal: "Matko, Indové v Indii nikdy nejsou napadeni. Proč jsme my pořád napadáni?" Odpověděla
jsem: "Protože Indové v Indii vědí, že už toho dosáhli. Už není čeho dosáhnout. A vy chcete mít Boží realizaci - nevím, jakou jinou
realizaci." Oni takhle nepřemýšlejí. Říkají: "Teď jsme dosáhli svého. Jsme v moři. Je na nás, abychom ho přeplavali." Některé z
těchto věcí jste překročili, někteří z vás je naprosto ztratili. Ale někteří z vás tam stále jsou. Jsou to ty nejnebezpečnější věci, jak
řekl Kristus: "Dávejte si pozor na reptající duše." Nevím, jak zastavit tyto malé, krysám podobné lidi, kteří podřezávají hnízdo
Sahadža jógy. Dostala jsem mnoho zpráv a jsem opravdu šokována. Jak je možné, že po tolika letech mé návštěvy o sobě lidé
mluví špatně a vytváří tyto problémy? Přátelství Šrí Krišny je dobře známé, víte, jak se choval k Sudamovi. Všechny Jeho krásné
projevy se musí projevit ve vaší povaze. Pak jedině může být tato země zachráněna. Musím říct, že je to - teď tu máme Kanadu,
máme tu prý i lidi, říkali mi, že i z Rakouska. Z celého světa, z Anglie. Ale stejně nás není tolik, kolik by nás mělo být. Když si
vezmete jenom Rakušany, tak těch musí být dvojnásobek. Když to dokázali oni, proč to nedokážeme my? Protože neděláme
introspekci a nevymaňujeme se ze svého ega. Oni řeknou: "Proč Krišna nemeditoval?" Musíte meditovat na Šrí Krišnu. Když bude
meditovat On, co se s vámi všemi stane? Celkově jsem byla se včerejším programem nějak velmi spokojená. Navzdory - jako
obvykle v New Yorku, naší neschopnosti udělat opravdu dobrou reklamu, nesystematickému všemu. Navzdory tomu, že jsme
měli tolik lidí a já jsem na ně naložila odpovědnost. Protože o to jde - je to odpovědnost Šrí Krišny. A to je to, co je teď vaší
odpovědností. Jste zodpovědní za Ameriku a za Kanadu, Jižní Ameriku. Vy všichni jste zodpovědní a vy lidé byste měli být takoví,
aby lidé, kteří vás vidí, poslouchají, jsou s vámi, věděli, že to jsou Gopa a Gópí  Šrí Krišny. Dokud se tak nestane, je tato Amerika
tím nejtěžším místem. Někdy mám pocit, že to není Gókul, ale Mathura. Tak je to i pro vás - a jinak se těšit nemůžete. Pokud
žijete se všemi svými starými šaty, nemůžete si užívat. Musím říct, že tentokrát tu bylo tolik lidí a já jsem je požádala, aby slíbili, a
požádala jsem je, aby na ně dali bandhan, a jsem si jistá, že se budou snažit můj slib dodržet. Jsem si tím jistá. Ale jste to vy, lidé,
kdo je zklamali. Když vás vidí, jsou zklamaní. Višva Nirmala Dharma je zde vlastně poprvé ustanovena jako náboženství. Je to
tak. Ale zbytek je nula. Takže všechny tyto rozdíly a rozdělení musí skončit a měli bychom být zajedno v kolektivní přirozenosti
Šrí Krišny. Zaprvé, meditace je velmi důležitá. Introspekce je velmi důležitá. A také vzájemné setkávání, rozhovory, vzájemné
poznávání je velmi důležité. Všude to funguje. Ohromně to fungovalo v Indii, ohromně v Rusku, ohromně v Bulharsku, tak proč ne
tady? Není to móda pro lidi bez mozku. Je to živoucí proces, živoucí proces, který musí proběhnout, kde musíte dozrát. A já
zjišťuji, že Američané nejsou vyzrálí. Vy už jste ale vyspělí. Jste teď vyzrálí lidé. A doufám, že se od nynějška budete všichni
chovat jako zralí lidé. Nechť vám Bůh žehná!
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Dnes, jak víte, je významný den, uctíváme Bohyni, která na tuto zemi přišla již devětkrát, aby zabila všechny démony a všechny
negativity a osvobodila všechny bhakty, aby mohli uctívat. Celé Její dílo již bylo popsáno. Přesto se vrací nové typy ďáblů a nové
typy negativních lidí. Snad to tak muselo být. Možná to tak muselo být, je to přece jen Kali juga a drama Kali jugy by se nemohlo
odehrát, kdyby tu nebyli i oni. Takže přišli, aby drama bylo úplné. Tentokrát to však bude úplně jiný typ války - bude to válka
mírumilovných lidí. Mírumilovní lidé jsou nejúspěšnější lidé v každé profesi, dokonce i ve válce. Tak to dříve nefungovalo. Prý
když přišel Čingischán do velkého kláštera buddhistů nedaleko Gayi, všechny je zabil. Bylo tam asi třicet tisíc buddhistů a neřekli
ani slovo a všichni byli zabiti. Takže lidé přestali buddhismu věřit. Říkali: „Co je to za buddhismus, proč je Buddha nezachránil?“
To je lidský způsob uvažování. Buddha měl zachránit těch třicet tisíc mírumilovných lidí, kteří vzdorovali tak, že nevzdorovali,
takže je ten hrozný darebák Čingischán všechny zabil. Velmi překvapující však je, že v této Kali juze Čingischána mnoho autorů
velebilo a psaly se o něm knihy. Nebyl to muslim, byl to prostě takový magor. Zničil mnoho mešit, zničil mnoho krásných budov a
taky přišel až do Indie, kde krátkou dobu panoval. To vše je minulost. Stejně tak byly války mezi křesťany a jinověrci, mezi
muslimy a jinověrci. Slyšeli jsme o různých válkách, ve kterých prohráli věřící, prohráli skuteční lidé. Lidé, kteří uctívali Boha s
absolutní vírou, prohráli. Takže mnoho lidí se dalo na ateismus a říkali: „Nic takového jako Bůh neexistuje, není žádná Jeho Boží
síla. Nikdy neexistovala. Byli jsme hloupí, byli jsme pošetilí, že jsme tomu věřili.“ A ti, kteří ovládali náboženství, toho plně využili a
řekli: „Ti lidé byli hříšníci, nebyli to zbožní lidé, proto jsme je zabili a proto jsme zvítězili my.“ Viděli svoje vítězství jako veliký
úspěch: „Zmasakrovali jsme mnoho lidí.“ Takže jsme přišli do Kali jugy a v Kali juze začalo totéž, ale na subtilnější úrovni, začalo
to jiným způsobem, takže probíhá velká válka mezi lidmi, kteří jsou proti Bohu, kteří využívají Boha pro své vlastní účely. Jsou
velmi nepoctiví, zkorumpovaní a krutí. A používají vlajku Boha, ačkoli nemají žádné právo ji používat. Pak tu jsou sahadžajogíni,
kteří mají realizaci a musí proti nim bojovat. Rozdíl mezi předchozími válkami a touto válkou je veliký. V těch předchozích
válkách ti, kteří měli vyhrát... - to bylo po všech devíti bitvách Božské Matky - negativita, která povstala a začala být úspěšná, se
začala cítit velmi sebejistě: „Získali jsme, co jsme chtěli.“ Ale v Kali juze, ve světle Kali jugy, se všechna tato historická vítězství
považují za ostudná, za něco velmi agresivního a nesmyslného. Nyní se o tom mluví všude. Jak bílí lidé odešli do Ameriky a zabili
tam všechny ostatní, to teď vyplouvá na povrch. Všichni ti lidé, kteří se do poslední války považovali za vítěze, jejich děti a vnuci,
jejich potomci se za ně stydí, stydí se říkat, že to byli jejich předkové. Toto uvědomění, které se dostavilo, je opravdovým
vítězstvím moderní doby, této Kali jugy. Vše, co bylo přijato jako součást hry, jako životní styl, můžeme říci, je v moderní době
všude podrobováno kritice. Jakákoli agrese, útlak, jakákoli krutost se dnes trestá. Mnoho válečných zločinců určitě uteklo,
mnoho jich však muselo k soudu - to se nikdy dřív nestávalo. Čingischána nikdo neposlal k soudu. Nyní se na velmi subtilní
úrovni všichni tito agresivní lidé bojí, že budou vyslýcháni, že mohou být mučeni. Nevím, kde to začalo, ale rozhodně na počátku
Kali jugy. Pokud si pamatujete, v této zemi žil velmi agresivní člověk, který se jmenoval Mussolini. Nakonec ho oběsili. V
Německu byl velmi mocný muž, který se jmenoval Hitler, Himmler a všichni ti ostatní. Bůh ví, co se s nimi stalo. Dokonce ani
Němci nechtějí vyslovovat jeho jméno, všichni se za něj stydí. Pak jsme měli někoho, například v Anglii, Warrena Hastingse, který
přijel do Indie. Vsadili ho do vězení. To se nikdy dřív nestalo. Když Napoleon útočil na lidi, myslel si, že je vítěz. Nemohl však
pokračovat, musel tomu čelit. Všichni, kteří byli agresivní, kteří dominovali lidem a byli velmi krutí, démoničtí, byli většinou za
svého života přivedeni k zodpovědnosti. Pokud tomu tak nebylo, byli odsouzeni po své smrti a nejsou považováni za hrdiny nebo
někoho podobného. Lidé jim nechtějí stavět sochy. Takže do lidské mysli přišlo uvědomění. Jako například Stalin, který kdysi
vládl v Rusku. Dnes neuvidíte jedinou sochu Stalina. Toto je moderní doba, podívejte se na tu sílu moderní doby. A toto děsí lidi,
kteří si myslí, že jim všechno projde. Brzy pochopí, že musí se všemi těmi nesmysly přestat, jinak budou trpět. Nejsou to ti,
kterým nyní někdo dominuje, ale ti, kteří nyní dominují, kdo bude trpět. Budou trpět tělesně, budou trpět duševně a emocionálně a
také jejich pověst bude pošlapána. Takže dnešní vítězství síly Božské Matky odvádí velkou práci, jejímž cílem je odhalovat. A
toto odhalování bude způsobovat veřejné odsouzení lidí, kteří páchají zlo. Pokud se budete dívat z tohoto úhlu pohledu, budete
chápat, jak jsme dnes vítězní. Mnozí z vás velmi litovali, že jsem nedostala tu cenu - Nobelovu... Pro Mě toto ocenění nemá
význam a musím vám říct, že nemá význam ani pro vás. Vy jste přišli, i když nemám žádné ocenění, a mnoho dalších přijde, i
když nezískám žádné ocenění. Ale tentokrát, poprvé, všimněte si, jsou ocenění lidé odsuzováni. I dnes proti nim píší články, i
dnes je kritizují. Takže ti, kteří byli, kteří si mysleli, jak jsou chytří... tato vychytralost je dnes odhalena a nevím, jak dlouho to ještě
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bude trvat, protože i dnes, pokud používáte... pokud otevřete noviny, něco o tom najdete... Jak hloupě to udělali. Nemohou
pochopit, z jakého důvodu to udělali. Jsou kritizováni nejen ti, kteří vybírali, ale mnohem více jsou kritizováni právě ti vybraní lidé.
Jako sahadžajogíni musíme vědět, jaký je rozdíl mezi tehdejším vědomím a uvědoměním dnešní doby. Tehdy bylo nutné zabít
démony, skoncovat s nimi, dnes jsou však zpátky na scéně. Nyní v čase Kali jugy jsou odhaleni, jsou odsouzeni, zavřeni do vězení
a nyní jsou veřejně trestáni. Takže si myslím, že kolektivní uvědomění zažívá velké vítězství nad těmito lidmi, kterých přišlo tolik a
kteří zabíjeli a zemřeli, aniž by za to byli potrestáni, aniž by za to byli jakkoli zostuzeni. Nyní si řekněme, co je to vědomí a co je to
uvědomění. Je to subtilní téma, kterému myslím můžete všichni porozumět. Vědomí je to, že když se něco dostane do vědomí,
budete si toho vědomi. Například Moje ruka je tady, v pořádku, ale jinak si nejsem vědoma toho, že mám nějakou ruku. Když
člověk spí, není si vědom toho, že spí. Když Mi řeknete: „Máš ruku,“ začnu si toho být vědoma, když Mě něco píchne, pak si toho
začnu být vědoma, jinak si toho vědoma nejsem. Nejsem si vůbec vědoma toho, že mám oči, že vše vidím, kdybych však
řekněme oslepla a neviděla, pak bych si svých očí začala být vědoma, že mám teď oči, které nevidí. Jakmile tedy řeknete, že toto
je ruka, je tam vědomí. Toto je povědomí o ruce. Že o ní víte. Jakmile si však nejste vědomi, že máte ruku, to povědomí zmizí.
Takže je tu nevědomost, nebo povědomí, obě věci jsou totožné. Nejste si vědomi své ruky, takže o ní nevíte. Dejme tomu, že
někdo řekne: „Vaše ruce jsou překrásné.“ Někdo pronese takovou poznámku. Pak si začnu být vědoma té ruky, která je krásná,
jinak bych nikdy nevěděla, že jsou krásné. Takže všechny lidské bytosti většinou žijí na této úrovni, že jim to někdo musí říct.
Někdo třeba řekne: „Máš opravdu pěkné sárí,“ dobře, tak se podívám a vidím, ano, je velmi pěkné, to jsem nevěděla. Někdo vám
to tedy musí říct, pak si toho začnete být vědomi, jinak ne. Takže my lidské bytosti na této úrovni to máme takhle. A co je
uvědomění? To je něco jiného. To znamená, že jestliže vidím, že na Mě někdo útočí, dám takto ruku. To znamená, že si
uvědomuji, že mám ruku. Nedělám to vědomě, ale uvědomuji si, že mám ruku a že ji musím použít. Například tady v Itálii lidé
používají ruce pořád, pořád je takhle zvedají nahoru. To znamená, že si uvědomujete, že máte ruce a že je musíte používat,
abyste něco vyjádřili trošku důrazněji. Uvědomujeme si svoje tělo, uvědomujeme si druhé lidi, víme o nich, víme, co je ten a ten za
člověka. Dokud nemáte seberealizaci. Co se stane po seberealizaci? To je velice zajímavé. Po seberealizaci se dostanete nad
obojí, nad vědomí i uvědomění, protože se dostanete nad myšlenky. Co znamená, že jste nad myšlenkami? Zloba, všechny
představy, všechny druhy agrese, to vše je obratná manipulace mysli, to vše vypracovává vaše mysl. Jakmile se vaše mysl ztratí,
co budete dělat? Mysl už neexistuje. Existujete s realitou, takže tu není žádná mysl, s níž byste mohli komunikovat. Říkáme tomu
„bezmyšlenkové vědomí“. Co to znamená? Porazili jsme všechny své nepřátele tím, že jsme se zřekli jediného nepřítele - své
mysli. Už tu není žádná mysl, aby navrhovala, aby vám něco říkala, takže jakmile je mysl pryč, jste ztraceni. Říká se, že bychom si
měli klást otázku: „Kdo jsem?“ Jakmile si položíte tuto otázku, budete bez myšlenek, takže se ztratíte. Na tuto otázku nemůžete
odpovědět. Jinak můžete říct: „Já jsem žena, já jsem to a ono, jsem biskup, jsem papež, jsem to a ono.“ Jakmile jste však
realizovaná duše, kdo vám řekne, kdo jste? Protože ten, kdo vám odpovídá, je vaše mysl, která neexistuje. Žádná myšlenka. To
znamená, že jste rozpuštěni sami v sobě. To je realita. Stále si však uvědomujete; to je něco jiného. Pokud si položíte nějakou
otázku, nejste tu. Ale uvědomujete si. Máte-li blok v Nábhí, ihned to víte: „Mám blok na Nábhí, mám játra.“ Nemusíte se na nic
ptát. Nebo vedle vás někdo stojí, cítíte jeho levou Svadištánu: „Ach bože, to je tenhle.“ Pokud je někdo hodně rozzlobený a
prchlivý, okamžitě z takového člověka ucítíte strašné horko, řeknete si: „Jejda, od takového člověka raději dál.“ Takže toto je nová
oblast, do které jste vstoupili. Realita, kterou jste si předtím neuvědomovali. Například blízko vás stojí velmi zlý člověk. Může to
být zloděj nebo vrah, kdokoli. Normálně si toho ani nevšimnete, natož abyste si toho byli vědomi. Jakmile jste však realizovaná
duše, začnete si uvědomovat celek. To je realita. Jaké jsou problémy v kolektivu. Budete si uvědomovat kolektiv. Budete si
uvědomovat problémy celého světa. Toto uvědomění je však úplně jiné. První uvědomění, jak jsem vám řekla, je takové, že když
vám někdo řekne: „Jste to a to,“ začnete si to uvědomovat. V tomto směru vám nikdo nemusí nic říkat. Je to prostě tady. Jste
tam a víte, co to je. Toho jste v této moderní době dosáhli, toto je požehnání moderní doby - víme, kdo jsme. Vždy říkáte: „Jsem
čistý Duch,“ včera jsem to také slyšela. Jste si jisti? Jak to, že věříte, že jste čistý Duch? Chci říct, že svého Ducha jste neviděli, je
to tak? Neviděli jste to, čím jste. Jak tedy můžete říkat, že jste čistý Duch? Říkáte to, protože to říkám Já. Vy ale jste čistý Duch,
protože jakýkoli popis čistého Ducha mluví o tom, že si uvědomuje Boží sílu. Uvědomuje si Boží sílu. A takto jste vy čistým
Duchem, protože jedině prostřednictvím čistého Ducha coby své osobnosti si můžete uvědomovat Všepronikající sílu. O tom se
píše ve všech šástrách, ve všech Písmech, všude. Co o sobě víte? Jste Duch, protože znáte své čakry, znáte svá vlastní nádí.
Stalo se to, že jste se oddělili od svého já a vidíte své Já. Vidíte se velice jasně, začnete se vidět jako přítomnost, minulost a
budoucnost. „V minulosti jsem byl...“ Začnete být šokovaní. „Panebože, já jsem býval takový.“ Vidíte to prostřednictvím svého
přítomného stavu. V přítomnosti to vidíte. Pak na to začnete zapomínat: „Zapomeň na minulost, zapomeň.“ Pak je tu pořád ještě
budoucnost. Začnete přemýšlet o budoucnosti. Zaprvé, budou přemýšlet o svých vlastních dětech, manželce - i sahadžajogíni:
„Co bude s mými dětmi? Co si počne moje manželka?“ Pak začnou přemýšlet: „Co bude se Sahadža jógou?“ Pak přemýšlejí: „Co



se stane se Šrí Mátadží?“ Pak taky: „Co se stane s tímto světem?“ Protože vaše vědomí se rozšířilo, už nejste v omezené sféře.
Můžete myslet na svoje děti, svoji manželku, můžete myslet také na celý svět. A přemýšlíte o všech problémech světa. Takže jste
dosáhli tohoto stavu, v pořádku, jsme v tomto stavu. A nyní, co je tou věcí, která to celé zastřešuje. Nebo vám dává řešení.
Například pro vaše děti, pro vaši rodinu, manželku, pro každého. Jaké je řešení? Vaše Matka věří v řešení, nejen v problémy.
Protože dnes neexistují problémy, které existovaly v časech Navarátrí. Už neexistují. Není to už o tom, že byste vzali do ruky meč
a někoho zabili. To není možné, co byste sekali? Takže dnešní problém je takový, že máme problémy ve svém nitru, vidíme je,
uvědomujeme si je a chceme s tím něco udělat. Ať jsme v minulosti, přítomnosti nebo v budoucnosti, vidíme ten problém. A co je
tedy řešením? Nemáme zbraně, nemáme s čím bojovat. Nevíme ani, spousta lidí ani neví, jak v ruce držet meč, mnoho lidí by ani
nechtělo držet meč, protože mají velký soucit. Pěkně se radují v oceánu soucítění. Těší se svým soucítěním a soucítěním
ostatních, soucítěním své Matky. Jak ale potom řešit problémy? Problém může být vyřešen, pokud se ve svém nitru stanete
velmi mocnými. Kde je vaše pozornost? Musíte mít pozornost v nitru. Kde je vaše pozornost? Musíte se stát velmi mocnými. Já
jsem svou práci vykonala, dala jsem vám realizaci. Tolik jste vyrostli, vše jsem vám vysvětlila, vše jsem vám řekla - práce je
hotova. Dala jsem vám hodně lásky, oceán lásky, jak říkáte. Vy se ale teď musíte vyživovat. Musíte se stát ve svém nitru velmi
mocnými. Jak se můžete stát mocnými? Zaprvé, musíte věřit, že jste překonali svoji lidskou osobnost a že jste se nyní stali
superlidskou bytostí. Především musíte dosáhnout tohoto. Tomu říkáme víra. Tato víra není falešná, není to slepá víra, není to o
tom, že v něco věříte - je to skutečnost. Stokrát jsem vám říkala, že nejdříve musíte mít víru ve svůj vzestup, ve svou pozici, kterou
jako sahadžajogíni máte. To je pro meditaci velice důležité. Velice důležité. Bez meditace nemůžete mít plnou víru v sebe sama,
protože nemůžete sami sebe poznat tím, že říkáte: „Kdo jsem?“ To nejde. Zkuste to teď, zeptejte se ve svém nitru: „Kdo jsem?“
Ztratíte se. Jaká by tedy měla být víra? Protože když se zeptáte: „Kdo jsem?“, ztratíte se. Takže se dostáváme do stádia, kdy vám
musím říct, že vaše víra není mentální, není citová, není tělesná, ale je to stav vaší vlastní bytosti, který můžeme nazvat
duchovním stavem. V duchovním stavu vás nic nemůže rušit, nic vás nemůže ovládnout, nic vám nemůže dominovat, protože
pokud máte tento stav, znamená to, že jste nedílnou součástí reality. Pak jste váženým členem Božího království. Pak jste
nejvýše uctívanou osobností. Pak jste jako Božstvo. Pak jste jako Gana. Když jste v tomto stavu - znovu říkám, že je to stav, který
přesahuje lidský stav - pak jste nesmírně mocní. Existuje příběh o Nizamuddinovi, velkém Aulijovi, velkém indickém súfím v Indii.
Jeho současníkem byl strašlivý král, myslím, že si říkal šáh. Nechtěl se mu poklonit, takže šáh se velmi rozhněval. Súfí řekl:
„Klanět se mohu jen Bohu a nikomu jinému.“ Ten šáh řekl: „Jestli se mi zítra nepřijdeš poklonit, podříznu ti krk.“ Tu noc králi
někdo podříznul krk. Je to příběh, ale skutečný. Někdo přišel a podříznul ho - neudělal to Nizamuddin Sáhib, ten by to neudělal.
Když tedy dosáhnete toho stavu, kterému říkáme šradha, stav šradha, což je osvícená, osvícená víra. Je to nový mechanismus,
stanete se nedílnou součástí celku. To znamená součástí měsíce, hvězd... Víte, nikdy jsem neřekla slunci, že tu má být během
púdží, ani posledně, ani tentokrát, nikdy mu to neříkám. Není potřeba to říkat, vše se děje samo. Neříkám všem těm vibracím, aby
sestavily kříž nebo aby nechaly vzniknout zázračné fotografie. Neříkám jim to, není potřeba to říkat, dělají to samy. Někdy jsem
překvapená, jaké mají své vlastní vynalézavé metody, jak věci zvládají - sama jsem překvapena. Neřekla jsem jim, že ty dvě
osoby, které byly zvoleny pro ocenění, by měly být ve všech novinách odsouzeny. Vše funguje automaticky, prostě to funguje.
Hlavní věc je naprostá, naprostá důvěra v to, že v tomto stavu jsem, a proto je tam absolutní trpělivost - saburi, absolutní
trpělivost. To se musíme naučit. Každopádně se to stane, protože vy všichni v tom stavu jste. Jenom je důležité meditovat, velice
důležité. Ne pro Mě, ale pro vás všechny ano. Jestli jste teď schopni všichni meditovat, stačí deset minut každý den, moc vám to
pomůže. Proč máme všechny ty sochy? Matku, Hanumána, Ganéšu a Krista? Protože zpočátku lidské bytosti nemohou pochopit
nic, co nemá tvar. Nemohou se dostat do hloubky, pokud věci nemají tvar. Zašli tak daleko, že začali používat jakýkoli kámen,
cokoli - jako Boha a tak dále. Vy teď máte rozlišování. Víte, co je třeba uctívat, s kým je třeba jednat jako s vyšší bytostí, víte to. V
minulosti ale uctívali různé typy lidí, nyní třeba lidé uctívají papeže, to dobře víte. Co dělat? Nejen že jsou slepí, nejen že si to
neuvědomují, ale ani si toho nevšímají. Jsou všichni na takové úrovni, že jim to nemůžete říct. Takže vy jste novým typem lidí,
kteří se pokusili vybojovat to a usilovnou snahou poznat absolutní pravdu. Dokud nepoznáte absolutní pravdu, nejste nikde.
Nemáte rozlišování, nemáte porozumění, nemáte moudrost. Jakmile ale poznáte absolutní pravdu, pak byste v žádném případě
neměli být polovičatí. To je velice nebezpečný stav věcí. Například vyklíčí semínko a není ani semínko, ani strom. Pokud nebude
růst, je zbytečné. To se stane vašemu uvědomění, mluvím o vašem vědomí, uvědomění - pak nejste ani tady, ani tam. Hodně lidí
možná přichází do Sahadža jógy najít mír. Ale pak dostávám dopisy, ve kterých lidé píší: „Můj otec je nemocný, matka je
nemocná, sestra je nemocná.“ Nebo: „Manžel se se mnou hádá, chci se rozvést.“ Nebo zatřetí: Přišel jsem o všechny peníze,
musím získat nějaké peníze.“ Začtvrté: „Jsem velký umělec, ale moje umění se neprodává.“ Vytvářejí všechny tyto stupidní
problémy. „Moje děti nejsou hodné, jsou neposlušné, manželka se se mnou dohaduje, matka se se mnou hádá, bratr se se mnou
hádá.“ Říkám si: „Co je to za sahadžajogíny?“ Stav, kdy jste zajednou s realitou, znamená, že celá realita je u vašich nohou, vše



pro vás pracuje. Jakmile se jen letmo dotknete toho stavu, ujišťuji vás, že v sobě začnete mít hluboký mír. Pokud řeknete: „Já
jsem král, já jsem král,“ pokud řeknete: „Já jsem žebrák, já jsem žebrák,“ změní to snad nějak ten stav, který je jako nejčistší ryzí
zlato, které nemůže být poskvrněno? Takový stav mysli si musíme rozvinout. Je to pro nás spíše výzva. My jsme sahadžajogíni,
dobře. Máme realizaci, dobře. Umíme pěkně zpívat, dobře. Získali jsme dobré pracovní pozice, dobře. Máme pěkná manželství,
dobře. Máme milé děti, dobře. Máme vše, máme práci, to a ono. A najednou se objeví nějaká negativní síla, aby vás potrápila - no
a co? No a co? Jak byste jinak věděli, kým jste? Kdyby nebyla temnota, jak byste věděli, že vy jste světlo? Je to výzva pro váš
stav, abyste viděli, v jakém jste stavu. Slovo „stav“ není dostatečné. V sanskrtu je to swarúpa, swarúpa, „swa“ znamená „vy sami“
a „rúpa“ je tvar nebo stav. Tento stav je dosažitelný pro vás všechny, stačí říkat si: „Toto ne, toto ne.“ Pak vaše mysl dospěje do
stavu, že mysl neexistuje - toho můžete dosáhnout. Musíte si ale vybudovat takový druh osobnosti, která si uvědomuje, kdo jste.
Ale v tom uvědomění si to jen uvědomujete, nevšímáte si toho. A řeknu vám například, že Já si uvědomuji, že jsem Ádi Šakti,
uvědomuji si to, vím to, ale když říkáte: „Džej Šrí Mátadží,“ taky říkám: „Džej Šrí Mátadží,“ protože zapomínám, že jsem to Já, o
kom mluvíte. Takový by v podstatě měl být ten stav. Kdy si to uvědomujete, ano, uvědomujete si to v tom smyslu, že - nevím, jak
to říct, ale uvědomuji si, že to jsem. Když se mě zeptáte: „Matko, jsi Ádi Šakti?“, řeknu: „Ano, jsem,“ protože vím, že to jsem. Ale
když říkáte: „Džej Šrí Mátadží,“ zapomínám, že jsem Ádi Šakti, a říkám s vámi: „Džej Šrí Mátadží.“ Zapomínám, musím si říct: „Ne,
ne, to nemůžeš říkat.“ Je to velmi zajímavé. Posadíte Mě tady jako královnu, dáváte Mi dárky, to a ono. V pořádku, to je vaše
představa. Ale pro Mě, víte, Já si myslím, že jsem sama v sobě úplná. V hindí je to: „Me kahenge ki hum apne hi andar samma
gaje“. Ztratila jsem se sama v sobě. V pořádku, dělejte to, měli byste to dělat, v pořádku. Když to nebudete dělat, taky v pořádku.
Mně je to jedno, možná vám to není jedno, ale Mně na tom nezáleží. Říkala jsem vám, ať Mi nedáváte žádné dárky, celou dobu to
říkám. Takže zbyl jediný argument: „Za celý rok, Matko, jen jednou, proč bys měla něco namítat? Nám to dělá radost.“ Dobře,
pokud si myslíte, že vám to dělá radost, dělejte to, ale Mně na tom nezáleží. Protože Já si nemyslím, že tu jsem. Já se jen dívám,
jak tu sedíte, v pořádku. Jsou to všechno realizované duše, v pořádku, ale Já jsem jedna z vás. Nemyslím si, že jsem nějak
mimořádná. Ale pokud se Mě zeptáte, řeknu: „Ano, Já jsem Ádi Šakti.“ Nemyslím si však ani, že Ádi Šakti je nějak mimořádná,
protože nemám žádnou mysl. Jinak to nepovažuji za něco mimořádného, protože když někdo něčím je, tak co? Například slunce
je slunce, a co? Je to slunce. Někdo je Ádi Šakti, tak je - a co? Pro vás je to ale něco chvályhodného, protože vy jste se nenarodili
reali- zovaní a dostali jste realizaci. Takže vy jste mimořádní, vy jste skvělí, vy jste ti, kdo něčeho dosáhli. Já jsem ničeho
nedosáhla. Vždycky jsem taková byla a vždycky taková budu. Jestli bojuji s ďábly, nebo jen sedím před vámi, Mně na tom
nesejde. Vždycky budu taková. Pro Mě jste to vy, kdo je skvělý, protože vy jste něčeho dosáhli. Vidět vás tady dnes v den
Navarátrí, vidět, že tolik lidí tu sedí, aby Mě uctívalo. Je tu tolik lidí, tolik sahadža- jogínů, to je opravdu mimořádné. Není to Můj
úspěch, ujišťuji vás, je to vaše hledání. Byla jsem tu na Zemi už mnohokrát, to víte. Ale toto jsme nikdy neměli. Tolik jich přišlo,
nechali se ukřižovat, zabít, to a ono, ale nikdy jsem neměla takové lidi, jako jste vy. Takže jsme opět u stejného bodu, že bychom
si měli uvědomovat sami sebe - mějte v sebe sama naprostou šradhu. Jestli v sebe máte nějakou šradhu, budete mít šradhu i ve
Mě. Protože my se nelišíme. Pokud věříte, že toto je voda, pak všude, kde je voda, věřím, že je to voda, je to tak? Protože vím, že
toto je voda. Takže kdekoli na světě bude voda, budu vědět, že to je voda. Takže pokud víte, že jste sahadžajogín, pak kdekoli
bude sahadžajogín, budete vědět, že to je sahadžajogín. Ale co se vás týče, vy zapomínáte, jak jste úžasní, jak daleko to můžete
dotáhnout. Jsem na vás velmi pyšná, to si nedovedete představit. Protože jsem velmi pokorný člověk, neumím se předvádět. Ale
mám tak milé děti, je jich tolik a jsou tak líbezné. Ti bhaktové, kvůli nimž Ona zabila tolik démonů, nebyli jako vy. Vy jste mnohem
lepší, jste mnohem výše, máte mnohem vyšší kvalitu. Jenom musíte vědět, kdo jste. Nechovejte se jako tamti lidé, kteří měli
velmi primitivní povahu. Vy jste dospěli, prosperujete a nyní můžete vidět i plody. Opravdu nevím, co pro vás udělat. Mějte však v
sebe sama víru. Pak uvidíte, kolik víry budete mít v realitu. V to, že realita je s vámi na každém kroku, v každém okamžiku. Žádný
strach, žádný pocit úspěchu - nic. Hotovo, vyřízeno. Když bylo pět sahadžajogínů, byla jsem šťastná, když je jich tolik, jsem taky
šťastná. Když vidím tolik sahadžajogínů, říkám si: „Tolik mocných osobností se sjednotilo s realitou.“ Taková kolektivní jednota
tu nikdy nebyla. Takže bych řekla, že dnes musíme zabít ďábly ve svém nitru, to je vše. Pokud Mě opravdu chcete uctívat, musíte
zjistit, jaké ďábly máte ve svém nitru. To je vše. Pak se nebudete muset bát ďáblů zvenku, ti vám nemohou nic udělat. Nechť vám
Bůh žehná.
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Omlouvám se, musela jsem mluvit v maráthí, protože dnes jsem jim musela říct něco, o čem nechci, abyste věděli. Dnes je
významný den, protože dnes vám chci říct jednu významnou věc. Gjanéšwara, v maráthi říkají Dňanéšwara, byl inkarnací
Kartikéji. Sarasvatí, která byla pannou, se o něj starala, jako by to byl její syn. Byl bratrem Šrí Ganapatiho, ale starala se o něj Ona.
Existuje popis jeho narození a podobně, je to velmi zajímavé. Ale tady na tomto místě v Maháráštře, se inkarnoval. Žilo tu mnoho
a mnoho velkých světců, tolik světců, kteří se narodili právě v Maháráštře. Byli tu ale tak hrozní lidé, že život světců býval
utrpením. Bylo to horší než křesťanská inkvizice, horší než kterákoliv inkvizice. Lidé je napadali sami za sebe. Tito lidé se nyní
rodí znova v této skvělé zemi Maháráštry. Jsou to velmi talentovaní lidé, velice dobře píšou, jejich jazyk je tak bohatý. Vidíte, jak
je popis realizované duše, který napsal Gjánéšvara, tak nádherný. Říká: "Měsíc neutíká za měsíčním svitem, slunce neutíká za
světlem slunce. Realizovaná duše se nestará o svou vlastní slávu. Slunce svítí, dokud svítí, a pak si vezme zpět své paprsky.
Paprsky odvedou všechnu práci, kterou mají odvést, a slunce se jen dívá. Dívá se na celé dílo, a pak si je vezme zpět. Je zcela
pohroužen do ticha svého nitra." "Samavun ghene", zcela pohroužen do ticha svého nitra. Jeho popis realizované duše je tak
nádherný, kdybyste to jen mohli zažít. Námadéva, který se narodil později, řekl, že kdybyste mohli zažít jen jeden rým Gjánéšvary,
získali byste to nejvyšší. Přála bych si, abyste všichni mohli číst v angličtině Amrutanubhavu, abyste pochopili, jak popisuje
realizovanou duši, zjistíte, že to se ve vašem nitru odehrálo. Tolik se lišíte od ostatních. Budete žasnout nad takovým nádherným
popisem vašeho já. Mluvila jsem o lidech z Maháráštry, jsou to nesmírně talentovaní lidé. Například jejich hudba. V hudbě jsou
úplně bezkonkurenční. Vezměte si jejich dramatickou tvorbu. Úplně bezkonkurenční. Vidíte to na jejich filmech, jen v Maháráštře
se natočily skvělé filmy. Další je Bengálsko, které je... řekla bych, že jsou odlišní, ale na stejné úrovni. Lidé tu jsou tak talentovaní,
že je vidět, že Bůh má pro tyto dvě země mimořádná požehnání, proto by lidé z Maháráštry měli stoupat opravdu vysoko. Když si
ale lidé budou pořád stěžovat na ostatní a mluvit o nich špatně, je to velice nízká úroveň. Překvapilo Mě to, doufala jsem, že se to
od nich nenaučíte. Také to, jak jsou lidé ze severní Indie hašteřiví, není moc dobrá věc. Je překvapivé, jak jste se vy této zemi
přizpůsobili, té zemi, která má tolik parazitů. Protože žijete s vibracemi, cítíte vibrace. Je skvělé vás tady všechny vidět, říkám jim,
že by se měli snažit vás pochopit. Jsem velmi hrdá na všechny z vás, co jste přišli z takové dálky. V této púdže myslím na mnoho
skvělých světců, kteří se narodili, kteří byli skvělými guruy, byli to maháguruové. Samozřejmě Gjanéša, Samozřejmě Gjanéša
(Dňanéšwara), je králem všech těchto vysoce vyspělých duší, o tom není pochyb. Takže nyní máme púdžu 24.prosince, protože
to je Datta Džajanti, narození Dattatréji. Budeme mít tedy púdžu dvacátého čtvrtého. Je to samozřejmě Štědrý den. Tím bychom
mohli začít. Také Dattatréja, který se inkarnoval v Maháráštře. Lidé z Maháráštry Dattatréjovi rozumí, rozumí Náth Panthiům. Tito
Nathové se dostali všude. Dostali se do Kyjeva, budete žasnout, ale i do Bolívie. Lidé z Rahuri, z Maháráštry. Dovedete si to
představit? Takoví skvělí lidé tady byli a to je to, co čekám, že se v Maháráštře stane. Jsem si jistá, že jednou budu s nimi všemi
spokojená, ne jen s některými. V Maháráštře žijí i skvělí lidé, o tom nepochybuji, ale všichni se musí sjednotit, protože já mluvím o
syntéze, ne o rozdělení. Doufám, že rozumí tomu vnitřnímu pocitu, který mám, protože všechny dobré diamanty budou vybrány,
ale kazové budou vyhozeny. K čemu jsou kazové diamanty? Všichni jsou nicméně schopni dosáhnout velké výšky. Nezáleží na
tom, do jaké kasty nebo komunity patří, když se narodili v Maháráštře, protože to je tak významná země. Takže dnes chtěli dělat
Mahálakšmí a tak dále - už máme chrám Mahálakšmí. Požehnání od Mahálakšmí už svým způsobem mají, ale chybí jim zaprvé
moudrost a zadruhé duch Kartikéji, duch Kartikéji, chybí jim čistá, absolutní dynamika, která se neoddává nesmyslným,
zbytečným věcem, dynamika, která má výsledky. Nechť vám Bůh všem žehná!

http://amruta.org/?p=20049
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Dnes jsme se rozhodli udělat Šrí Krišna púdžu v zemi Šrí Krišny. Přestože je toto země Šrí Krišny, lidé se mě ptají, proč zde
nejsou lidé duchovní. Jak to, že se zaplétají do různých druhů hledání, která nevedou k pravdě? Proč nejsou lidé v Americe dost
bdělí, aby rozpoznali, co je pravda a co mají nalézt? Jak víte, doba Šrí Krišny byla nejméně 2000 let po Šrí Rámovi. Šrí Ráma
vytvořil pro lidské bytosti mnoho pravidel, která mají následovat na cestě svého vzestupu. Tyto pravidla v dané době dobře
fungovala. Lidé se ale stali nesmírně přísnými, ukázněnými, a stalo se, že ztratili spojení s pravdou. Opouštěli své ženy, špatně s
nimi zacházeli, dělali nejrůznější věci ve jménu Šrí Rámy. Protože lidské bytosti vždy přijmou to, co není správné. Nikdy neviděli
tu druhou stranu, jak Šrí Ráma usiloval, aby našel Sítu a jak bojoval s hrozným ďáblem Rávanou, aby získal svoji ženu zpět.
Druhou stranu lidé nikdy nevidí. Viděli jen to, že Ráma byl na svoji ženu velmi přísný. A tak se stalo, že když se žena zdržela na
večeři, u přátel a jiné, muž se rozčílil, křičel na ni, vyhodil ji z domu a podobně. A pak přišel na scénu Šrí Krišna. Inkarnace vždy
přicházejí jedna za druhou, jen aby se vzájemně opravily. Když Šrí Krišna zjistil, že se to dostalo na opačnou stranu ega, že si
muži mysleli, že jsou velmi mocní a mohou dělat, co se jim zlíbí, že mají právo soudit své ženy, tak přišel Šrí Krišna s novým
směrem, nebo bych měla říct s novou představou o životě. Hovořil o svobodě, o volnosti, a říkal, že život má být radostný. Radha
byla tím zdrojem radosti. ´Ra´ je energie, ´dha´ je ta, kdo vyživuje energii. Byla zdrojem radosti. Tak Šrí Krišna přišel s myšlenkou,
že nejlepší je, těšit se životem. Proto řekl, že byste měli hrát „Holi“, měli byste se ze sebe těšit, musíte mít ras, díky kterému se
těšíte ze společného tancováním a svobody. Tak si lidé mysleli, že by měl člověk žít, naprosto svobodně, tak, jak se mu zlíbí.
Zejména v Americe. Mysleli si, že těšit se životem znamená naprostou mravní volnost, žádná pravidla, žádné závazky. Můžete se
rozvést s manželkou osmkrát, s manželem desetkrát. Tento typ života začal velmi dávno, ale v Americe se mu skutečně daří.
Rozkvět tohoto druhu společnosti přešel až na takovou úroveň, že nyní nevíme, co se stane se systémem rodiny a s radostí, která
je jejich součástí. Lidé zde opět zapomněli na druhou stránku věci. Ádi Šakti nejprve vytvořila Šrí Ganéšu. Šrí Ganéša je zdrojem
moudrosti, je zdrojem příznivosti a díky Němu rozumíme příznivosti. Je dítětem. Je věčným dítětem. A toto svévolné chování je
velmi destruktivní, pokud tu není moudrost. Nejprve se uvnitř nás musí upevnit moudrost. Ale my přijímáme teorie, nebo životní
styl, aniž by nás napadlo: „Získali jsme moudrost, či ne? Jsme schopni tento životní styl následovat bez jakéhokoli rozvoje naší
moudrosti?“ Ale nejhorší bylo, že když se svoboda stala měřítkem života, lidé se stali nesmírně panovačnými a domýšlivými.
První, co vám vždy odpovědí, je: „Co je na tom?“ Zeptáte se, proč to dělají, řeknou: „Co je na tom špatného?“ „Je to špatné,
protože to není příznivé.“ „Co je to příznivost?“ Jsou úplně jako můžete jim říkat, lidé bez mozku. Hloupí lidé. Nemají mozek a tak
nemají moudrost. Silou mozku je moudrost. Tak začal život upadat do hlubin destrukce, ze které není návratu. A všemožná špína
byla přijata jako požehnání a nikoho ani nenapadlo, že je to špatné, že to není pro lidské bytosti. Dokonce ani zvířata taková
nejsou. Navíc se k tomu přidala hloupost pití alkoholu. Nevím, jak objevili alkohol. Stalo se to v hluboké minulosti. Ale říká se, že
to přišlo z Manthany, ze stloukání oceánu, a to díky surům, asurům, rákšasům a dévům. Musel to být nějaký trik, opít tyto ďábly,
proto aby dokázali získat džbán nektaru. Tak aby se tito ďáblové opili a bohové by pak dostali co jim patří, což byl amrut, neboli
nektar. Mohl to být jeden z důvodů, proč byl z oceánu vyšel alkohol spolu s dalšími čtrnácti věcmi, které z oceánu vzešly. Tak
došlo k vytvoření různých protikladů, věcí s opačnými vlastnostmi. Další, co stvořili, byly prostitutky. Někdo se může zeptat: „Proč
z Manthany vzešly prostitutky?“ Protože nyní máte svobodu. Byla vám dána svoboda výběru, a tak musíte mít jasnou představu,
abyste se mohli rozhodnout buď pro příznivý, svatý, božský život, nebo si vyberete život destruktivní. Tyto protiklady vzešly,
protože vaše svoboda musela být zachována. Toto bylo velmi důležité pro rozvoji lidského vědomí. Bylo velmi důležité ctít
svobodu lidských bytostí, protože zvířata, jak víte, nemají svobodu. Had bude hadem, štír bude štírem, lev bude lvem. Žijí dle
svých vlastností - gun. Nemůžete je přinutit dělat něco, co dělají jiná zvířata. Prošli jsme všemi těmito různými zvířecími stádii a
nyní jsme lidskými bytostmi a máme svobodu. Někdo by se mohl zeptat: „Proč ji máme?“ Dnes se lidé ptají na všechno. Proč je
potřebná svoboda? Jako jsem vám říkala dřív, ve škole vás učí, že 2 + 2 = 4, a vy si to musíte pamatovat. Ale když vyrostete a
jdete na universitu, měli byste mít svobodu porozumět všemu sami. Stejně tak by mělo být vaše vědomí přivedeno na takovou
úroveň, na které byste mohli použít svou svobodu - moudře! Takže musíte mít pokušení. Jak jinak dokážete posoudit člověka,
zdali je slepý nebo ne? Řekněme, že se zeptáte slepého: „Je to květina?“ Může cítit: „Ne, ne, to je včela.“ Takže potřebuje oči, aby
viděl. A jakmile mu dáte oči, začne šílet. Neví, co dělat, co je pro něho dobré. Takže si vybral všechno, co pro něj nebylo ani dobré,
ani příznivé, ale bylo škodlivé pro jeho růst. Tak začalo pití alkoholu a ani nevíte, jak se pitím stáváte nevázaní. Slyšela jsem, že
lidé ztrácejí smysl pro vztah k bratrovi, sestře, matce - ke každému, opijí-li se. Tolik alkoholiků mi to řeklo. Proto máme v této
zemi podivný druh vztahů. Člověk to nedokáže pochopit. Jak je to možné? Ale je to tak. Díky pití se staly všechny tyto věci a oni
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ani nevědí, kdo je sestra, manželka nebo matka. V Indii máme také problémy, ale jiné povahy. Špatně zachází se svou matkou,
sestrou, se svou ženou. I naopak. Tady se k nim nechovají špatně, milují je, ale velice zvrhlým způsobem. Podívejte se na reakce
v těch dvou zemích. Takže toto se velmi rozrostlo a dnes vidíme takovou zemi, jakou je Amerika, v naprostém zmatku. Takže
tato svoboda, rostoucí bez jakékoli moudrosti, začíná vytvářet hrozné ego. Když se vzdáte příznivosti, pak Šrí Ganéša spí a
Kristus, který je inkarnací Šrí Ganéši, se také nestará. Takže panování Krista je skončeno. A tak vládne ego. Ego, které si myslí, že
je svobodné, ale neví, že je svázané tolika hroznými nepřáteli. Ve své době Šrí Krišna řekl, že nejhorším nepřítelem lidí je zlost.
Myslím si, že v moderních dobách je chamtivost a závist nejhorším nepřítelem lidí. Chamtivost nemá v dnešní době žádný smysl.
Co si můžete myslet o člověku, který má 3000 párů bot? Musí být šílený. V dnešní době vidíte chamtivost v nejrůznějších
podobách. Netušíte, jak se lidé opravdu chovají. Nelze to vysvětlit. Znám někoho, kdo má 5000 psů. Co s těmito psy dělá, to
nevím, ale má je. Děje se to ve všech zemích, dokonce i v Americe, myslím, že tam je to mnohem horší. Můžeme to nazvat jakkoli
- konzumní styl života a podobně, nebo ekonomika, která jedná velmi špatně, nerozumí lidským bytostem. Ať je to cokoli, nikdy to
nemůže přinést nic dobrého tomu, kdo si myslí, že je bohatý, ani lidem, které jsou vykořisťovány. Co se týče duchovnosti, všichni
jsou na míle vzdáleni od božího království. Mysl začne pracovat skrze ego, to převezme nadvládu jako počítač a začne navrhovat
cesty a způsoby, kterými můžete vydělat peníze. A když začnete vydělávat peníze, to stejné ego vám řekne, jak se pomocí těchto
peněz zničit. Mají-li peníze, dělají všechno možné. Chci říct, že takové peníze nejsou Lakšmí prasád. Jsou to takové peníze, které
se stanou rákšasou nebo ďáblem a pohltí vás. Zavedou vás na špatná místa rozličných druhů. Dovedou vás k tak hrozným
nápadům, které by nikdo nepřijal. Toto ego vám dá pocit, že jste dokonalí, že všechno znáte a vše co děláte, je to nejlepší. Co
takové počínání přináší? Stanete se neklidnými, nemůžete spát. Problém této doby je, že jsou lidé v takzvaném napětí, ve stresu.
Za mého mládí jsme nikdy neslyšeli o napětí a stresu. Dokonce nyní o tom ví v Indii jen velmi málo lidí. Neboť jste to vy sami,
ničíte se sami. Řekněme, že s těmito penězi chcete přilákat nějakou ženu, jako velmi hrubý příklad. Pak za ní běháte, dáváte jí to
a to, utrácíte všechny peníze, dokud nezbankrotujete. A pak si sednete a brečíte. Děje se to běžně, nevím, proč o tom netočí
filmy. Skutečně ukázat, co se stane člověku, který se honí za penězi a pak vše rozhází. Neví, co dělat. Myslím si, že peníze sžírají.
Na druhé straně máme lidi, kteří jsou neobyčejně lakomí, co se týče peněz. Stávají se tak chamtivými, že drží své peníze
zamčené na sedm západů. Vidíme, že ve světě existují lidé, kteří tolik trpí, mají tolik problémů, proč neutratit peníze za ně? Takže
pak se objeví agenti. Například naše švýcarská banka. Švýcarská banka je výsledkem naší chamtivosti, jen naší chamtivosti.
Protože máme tolik peněz, že nevíme, co s nimi, tak je dáme do švýcarské banky. Švýcarská banka řekne: „Dobře, postaráme se
o ně.“ Protože jsme chamtiví a stejně tak lakomí. Chci říct, lakomí lidé jsou dalšími pomatenci, způsob, jakým žijí. Ale také lidé,
kteří mají peníze, jsou pomatenci. Nemají žádný smysl pro sebeúctu ani pro hrdost. Představte si 80-ti, 90-ti leté ženy, které se
dají na disko tance. Myslí si, že by měly soutěžit s mladými lidmi, protože mají peníze. Jestliže mají peníze a získali je bez
jakéhokoli podvádění nebo obelhávání, jsou-li to příznivé peníze, pak by měly být dány na něco příznivého, měli by zkusit
propagovat dobro. Ale samotné peníze se zdají být něčím špatným, jsou jako jed. Protože zešílíte při hledání způsobu, jak je
utratit, nebo jak je ušetřit. Jako byste se stali jejich otrokem. A toto otročení se víc a víc prohlubuje. Viděla jsem lidi, když mluví,
nechápete, proč mluví tímto způsobem. Pak zjistíte, že mají účet v bance, proto takto mluví. Nemáte-li účet v bance, nemluvíte
tak. Chci říct víc než to, tato země překypuje penězi, všemi peněžními transakcemi, jejich permutacemi a kombinacemi a vším,
co se dá dělat s penězi. Protože Šrí Krišna je Kubéra, je božstvem, nebo můžeme říci Bohem bohatství. Ale zároveň je velmi
nezbedným Bohem. Jasný příklad toho je, že toto má být země Šrí Krišny, jež překypuje penězi, zároveň ale zjistíte, že se zde dějí
hrozné věci, nejhorší na celém světě. Říká se, že nikdo nemůže předčit Američany v hlouposti, ve vulgárnosti, nemravnosti,
zneužívání. Tak se u lidí projevuje prokletí peněz. Musíte pochopit, že svoboda bez moudrosti je tím nejnebezpečnějším.
Nemáte-li moudrost, je lepší nebýt svobodný, protože jen Bůh ví, co uděláte, máte-li svobodu, ale žádnou moudrost. Viděla a
slyšela jsem tady o ženách, které zabíjejí své děti. Nikde jinde se nic takového neděje. Zabíjení malých dětí. Peníze vás tak
vysuší, že nemáte žádnou lásku, žádné city... Lidé také zabíjejí jen kvůli zabíjení samotnému. A je tu ještě další věc, kterou dělají
peníze. Vytvářejí nerovnost. Jsou lidé velmi bohatí a jsou lidé velmi chudí. Ti, kteří jsou velmi chudí, jsou proti těm, kteří jsou
velmi bohatí. Nedokáží pochopit, proč by měli tito lidé mít tolik peněz. Myslí si, že mají právo jim všechny peníze sebrat a použít
je pro sebe. Ale tytéž peníze mohou zničit také je. Takže sebrání peněz násilím vám nepřinese žádné požehnání. V čem tedy leží
smysl bohatství? Je velmi důležité, aby to lidé, kteří uctívají Šrí Krišnu, věděli. Za svého života Šrí Krišna viděl, že ženy, které
vyráběly podmáslí a máslo, nosily všechno do Mathury, kde vládl hrozný král Kamsa a sytily tam všechny vojáky. Krišna nechtěl,
aby to dělaly. Protože si odtud nosily víc peněz, dostaly lépe zaplaceno, staly se chamtivými. Místo toho, aby to daly vlastním
dětem, své rodině, všechno to odnášely do Mathury. Od raného dětství Šrí Krišna házel kameny na tyto džbány a rozbíjel je,
protože nechtěl, aby se to všechno dostalo až do Mathury a nasytilo to tyto hrozné vojáky. Toto se musíme naučit, když máme
přebytek peněz, či něčeho jiného, musíme přemýšlet, co s tím můžeme udělat, jakou radost to může přinést, když se o ně



podělíme se správnými lidmi. Ne v krčmách, to nemám na mysli, ale rozdělit se podle potřeby a přání. Ve skutečnosti by žák Šrí
Krišny měl být zcela spokojenou osobou. Podívejte se na Jeho život, jak byl spokojený. Každá příhoda hovoří o Jeho úplné
jednotě se sebou samým. Například, když se Ho Ardžuna zeptal: „Proč se v boji nepřidáš k nám Pánduovcům?“ V moderních
dobách, v soutěživém způsobu života, když vidíte závody, jsou tak dychtiví vyhrát, mít vyšší postavení. I všichni velcí politici se
snaží svrhnout druhé politiky, aby získali jejich moc. Ale co řekl Šrí Krišna? „Budu tvým vozatajem, budu řídit tvůj vůz, ale svoji
zbraň proti nikomu nezvednu.“ Nikoho takového dnes nenajdeme. Nikdo dnes neřekne: „Dobře, zůstanu dole a ty buď na trůně.“
Je obtížné najít, byť jednoho člověka, který by se choval jako Šrí Krišna. Protože ať už byl vozatajem, nebo byl Ardžunou, nebo
velitelem všeho, věděl, kým je. K čemu by Mu bylo stát se tím nebo něčím jiným? V této době každý bojuje, aby se něčím stal.
Někdo chce být premiérem, což je myslím to nejvyšší, nevím. Ale pak chce někdo premiéra vypudit. Pak začnete šplhat vzhůru,
každý chce být výš a výš. Toto je jiný, velmi jemný druh chamtivosti, který pracuje v naší mysli. Děje se to i v Sahadža józe. Viděla
jsem, že lídři... nyní se už samozřejmě upevnili je to mnohem lepší, ale býval tu tak hrozný boj o lídrovství. Je to všechno mýtus,
úplný výmysl, ale bojovali o to. Posílali Mi hromady dopisů, formovali skupiny, které se osočovaly navzájem a já jsem se jen
smála. Protože v tom není žádná pravda. Lídrovství není žádná pravda, je to jen žert. Ale dokonce, i když jsem jim říkala, že je to
jen žert, nepochopili, že to nemají brát tak vážně a nebojovat o to. Pozvolna se utišili a jsou mnohem lepší, je to mnohem lepší.
Ale je zde ta chamtivost. Myslím, že to byla chyba Šrí Krišny místo hněvu měl jako nejhorší věc označit chamtivost. Tady vidíte,
že tyto inkarnace o lidech mnoho nevědí a nevědí, jak daleko mohou zajít. Mně se stává totéž. Ale Ony vůbec netuší, co jsou lidé
zač, co jim říci, co z toho udělají. Jejich mozky jsou tak bystré, pochytí vše, co je pro ně špatné a nikdy nevidí to, co je pro ně
dobré. Šrí Ráma se o něco snažil, bylo to k ničemu. Šrí Krišna něco zkusil, bylo to k ničemu. Tak přicházíme ke Šrí Ježíši Kristu. V
současné době lidé, kteří trpí, jsou horlivými následovníky Krista. Nemají vůbec žádnou moudrost. Chovají se jako šílenci. Když
čtete o jejich organizacích, o tom co dělají, divíte se, to jsou následovníci Krista? Předně nemají žádné právo na Krista, protože
nic o Kristu nevědí. Jsou zcela neschopni, byť si jen Jeho kvality uvědomit, natož je vstřebat. Někdo řekne: „Proč se narodil v
chudé rodině? Měl se narodit v rodině pana Forda.“ Chci říct, že jediné, co nám zbylo, je hledání chyb a kritizování. Protože
neumíte dělat nic jiného, tak je to. Pak řeknou: „Proč se nechal ukřižovat?“ Neukřižoval vás, měl ukřižovat vás, ukřižoval sebe, a to
byla Jeho chyba. Pro lidské bytosti je velmi obtížné porozumět inkarnacím. Jsou jejich pravým opakem. Jsou velmi odlišné, tak
jim lidé nemohou rozumět. Jsou zde, aby lidi vedly, aby jim řekly, co se má dělat. Ale to, jak si to lidé vykládají je prostě absurdní.
Například, v Chicagu jsem potkala vůdce Haré Ráma. Byl pro mě opravdu další hádankou. Ač bylo velmi chladno, přišel v tenkém
dhótí a tak se přede mnou třásl. Řekla jsem: „Pane, proč nosíte tak tenké dhótí? Lituji, že se třesete. Řekl: „Proč? Můj guru mi řekl,
abych nosil tenké dhótí.“ „Proč?“ „Abych se dostal do nebe a získal svůj vzestup.“ Řekla jsem: „Opravdu to řekl? Ale Šrí Krišna
nikdy nenosil tenké dhótí.“ Řekl: „Ale já nejsem Šrí Krišna.“ Vidíte, jak se lidská mysl snaží uhnout. Také měl oholenou hlavu
vzadu měl velký ohon. Zeptala jsem se, proč si oholil hlavu? Řekl: „Můj guru mi řekl, jestliže chci do nebe, musím si oholit hlavu.“
Řekla jsem: „Ale Šrí Krišna si hlavu neholil.“ „Ale On byl inkarnací. Já si hlavu holit musím, protože já musím jít do nebe.“ Řekla
jsem mu: „Podívejte, Kabír řekl že, tyto ovce jsou holeny a stříhány každý rok dvakrát a jestliže všechny půjdou do nebe, kde bude
místo pro vás?“ Vůbec to nepochopil a velice se na Mě rozzlobil a řekl: „Matko, mluvíte škaredě o mém guruovi.“ Řekla jsem:
„Nemluvím škaredě, jsem tvoje Matka a jen se ptám, proč nosit tak tenké dhótí, to je vše. Matka má právo se ptát.“ Velmi se
rozzlobil a šel pryč. A to je vůdce těchto Haré Ráma. Takže, abyste porozuměli inkarnacím, musíte být realizovanou duší. Jinak to
není možné. Protože vypadají velmi absurdně... Jestliže se dokážete stát realizovanou duší bez jakýchkoli otázek... Pokud se
ptáte, jste o stupeň níž. Dokážete-li získat svoji realizaci bez vyptávání se, pak máte nejvyšší známku. Ale jestliže se vyptáváte na
to, či ono, pak máte nižší známku. Protože vaše mysl je velmi aktivní a člověk, jehož mysl je neustále aktivní, nemůže získat něco,
co je mimo mysl. Získáte to jen mimo mysl. Pokud všichni pochopíte alespoň toto, pak je, myslím, moje práce hotová. Všechny
triky Šrí Krišny, všechna pravidla Šrí Rámy, nejlepší rady, co dělat od všech guruů, tu byli jen proto, aby z vás udělali jogíny tím, že
vás dostanou mimo mysl. Co se pak stane? Pak jste spojeni s touto Všepronikající silou, která se o vás stará, chrání vás, a
pomáhá vám. Ve všech směrech o vás tato Paramačaitanja dokonale pečuje. Předpokládejme, že odmítnu americké občanství.
Samozřejmě ho nikdy nemůžu přijmout, ale předpokládejme to. Pak tato vláda o Mě nebude pečovat. Ale když ho přijmu, pak Mi
samozřejmě vyměří daně a jiné, to ale nevadí, ale přinejmenším se o Mě budou starat. Ale když se vás ujme tato Paramačaitanja,
je to láska, ryzí láska. Láska, která myslí, rozumí, usměrňuje, spolupracuje, působí a je nesmírně vnímavá. Ona působí! Někdy se
až divím, jak pracuje! Bez selhání, bez jakékoli chyby. Ani nemusíte nic říkat, protože jste tam. Ale uvěřit tomu, že tam jsme, je
také obtížné. Díky všem těm zážitkům byste měli věřit, že tam jste. Ale to je rovněž dost obtížný úkol. Takže když říkáme, že jsou
upevněnými sahadžajogíny, myslíme tím, že jsou zcela jednotní a zcela v péči Paramačaitanji. Takoví musíme být. Chcete-li
zachránit tuto zemi, musíte tím být. Žádné diskuse, vysvětlování, nic. Žádné boje, stávky, nic. Nejsou třeba žádné poutače. Vy jste
těmi, kteří budou dělat reklamu Sahadža józe. Všichni byste měli porozumět, že váš život je v této kritické chvíli velmi důležitý. A



každý se musí stát tím výjimečným člověkem, který odráží skutečnost prostřednictvím božské lásky. Nechť vám Bůh žehná!
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Dnešní púdža je pro nás velice důležitá. Všichni jste získali seberealizaci. Máte všechny znalosti, které jsou potřeba pro dávání
realizace ostatním. Musíte vědět, co už máte. To je velice důležité, protože pokud nepřiložíte ruku k dílu a nebudete se snažit
dávat realizaci ostatním, nebudete mít, zaprvé, víru v sebe sama. Ani si sami sebe nebudete vážit. Další věc je - když dáváte
druhým vibrace, nebuďte na nich příliš zainteresovaní. Viděla jsem, že někteří lidé se příliš zaplétají. Myslí si, že když někomu dají
realizaci, tak udělali skvělou práci, a začnou na tom člověku pracovat, pak i na jeho rodině, na jeho příbuzných a tak dále. Jak jste
už jistě pochopili, člověk může být příbuzný, být někomu blízký, to však nemusí znamenat, že bude mít o to větší šanci dostat
realizaci. Jediná cesta, jak růst, je být kolektivní. Jinak to nejde. Pokud si lidé myslí, že když se budou stranit ášramu a bydlet
někde sami, že tím hodně získají - tak to v Sahadža józe nefunguje. Dříve lidé chodívali do Himalájí a většina z nich žila odděleně
a pouze jeden nebo dva byli vybráni pro duchovní růst. Tady to není otázka duchovního růstu, je to o tom, nakolik ve vás sílí
smysl pro kolektivitu. Díky tomu se stanete člověkem, který je kolektivní, který se těší kolektivem, pracuje na něm a žije s
kolektivem. Takový člověk si rozvine nové druhy sil. Tyto síly jsou velmi subtilní, pronikají každou molekulou, každým atomem
lidských bytostí, vším. Toto pronikání je možné jen tehdy, když máte kolektivní povahu. Pokud nebudete plně kolektivní,
nemůžete dosáhnout té výše, které je dnes v Sahadža józe tolik zapotřebí. Jak víte, všude je spousta problémů, člověk má pocit,
že se svět hroutí. Zejména v Americe jsem měla pocit: „Bože, to, co tu udělali, je peklo!“ Je to hotové peklo, protože v nich není
žádná dharma, oni nevěří v dharmu a vysloveně uctívají adharmu! A tato nálada se šíří všude. Na celém světě vidíme odezvu na
adharmický životní styl Ameriky. Lidé si myslí, že na tom není nic špatného. Ať jim řeknete cokoli, nebudou tomu věřit ani si
nebudou si myslet, že za to ponesou důsledky. Nevidí však, že je podkopán samotný základ jejich života, jejich rodin a
společnosti. Cítím, že celá společnost je naplněna tak ošklivou, adharmickou atmosférou, že si člověk ani nedovede představit,
jak se jim takové nápady mohly dostat do hlavy. Nemusím vám říkat, čeho se týkají, vy to dobře víte. Pokud však máte zachránit
své děti, musíte být ideálním guruem vy sami. Jestli budete o Sahadža józe jen mluvit a jestli se budete zkoušet považovat za
sahadžajogína a budete se také snažit šířit Sahadža jógu, aniž by ve vás všechny tyto síly byly probuzeny, bude to fiasko. Takže
bychom měli vědět, jak v sobě tyto síly rozvinout. Přivádí Mě do rozpaků, když vám musím říkat, jak se máte chovat ke svému
guruovi. Myslím, že vám to lidé řekli. Jakmile získáte realizaci, přirozeně a spontánně rostete, a rozvíjíte si velmi pokorný přístup.
A také přístup, díky němuž získáte spoustu kvalit svého gurua. Například váš guru je na určité výši, a pokud se budete snažit
dostat se na stejnou úroveň, nic k vám nepronikne. Takže musíte sedět na místě, které je mnohem níž než místo vašeho gurua.
Někteří lidé příliš využívají Mé dobrosrdečné povahy, řekla bych, a mnoho lidí Mi už říkalo, že bych tyto lidi měla napravit, protože
se Mnou mluví, jako by byli na stejné úrovni, a podobně. Řekla jsem: „Dostanou lekci, dostanou lekci.“ Někdy to ale nefunguje a
oni se Mnou začnou mluvit, jako by mluvili s kamarádem nebo se sobě rovným. Prvořadá je naprostá pokora. Musíte být pokorný
člověk, nesmírně pokorný. Ověřte si to - když mluvíte s druhými, jste pokorní? Když přemýšlíte o druhých, jste pokorní? Když se
staráte o svou ženu nebo děti, jste pokorní? Toto je velice důležitá věc pro každého, kdo si myslí, že je guru. Pokora je první
kvalitou, nebo, řekla bych, oceánem, do něhož musíte skočit. Někteří lidé si myslí: „Matko, když člověk bude pokorný, toho budou
zneužívat.“ Nikdo vás nemůže zneužívat, protože musíte mít na paměti další věc - že jste neustále pod ochranou, že se o vás
stále stará Paramačaitanja. Vím, že to víte, ale kolik z vás opravdu věří, že je s námi Paramačaitanja? Pokud opravdu věříte, že
existuje Paramačaitanja, pak vás nic nevystraší, neděláte si starosti a nepodléháte nejrůznějším nesmyslným představám.
Pokud si myslíte, že nejste pod ochranou, a říkáte si: „Co se stane? Jak se to stane?“, pak vás Paramačaitanja nechá samotné.
Musíte vidět celé drama, jak Paramačaitanja vše vypracovává, jak to vypracovává, jak se chováte vy. Řekněme, že nejste v
dobrém stavu a snažíte se předvádět, co se stane? Dostanete za to „odměnu“. Ne že bych Já něco dělala, ale Paramačaitanja
vám dá lekci, abyste si zapamatovali, že jste se měli chovat trochu jinak, než jste se chovali. Konec konců musíme vědět, proč
jsme přišli do Sahadža jógy. Začněte u základů. Přišli jsme do Sahadža jógy, abychom poznali absolutní pravdu. A absolutní
pravdu teď znáte prostřednictvím svých vibrací. Znáte ji prostřednictvím svých vibrací. Co je absolutní pravda... Měli byste vše
dělat podle této linie, té absolutní pravdy... musíte se řídit tím, co cítíte podle svých vibrací. Naneštěstí jsem viděla mnoho lidí,
kteří si myslí, že jejich vibrace jsou v pořádku, oni sami jsou v pořádku a že vše, co cítí na základě svých vibrací, je prvotřídní.
Opravit tento názor je velice složité. Pochází z ega. Když máte ego, nikdy vás nenapadne, že je něco v nepořádku s vámi. I když
vám něco říkají vibrace, může to být někdo jiný, kdo vám něco říká. Protože vy tu nejste, je tu vaše ego. A vaše ego vás jen kazí a
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učí vás věci, které byste normálně jasně viděli, že děláte něco špatně - „neměl jsem to dělat“. Když se oddáte tomuto procesu
nápravy a zdokonalování, měli byste vidět: „Stávám se subtilnějším, nebo hrubším?“ To je nejlepší způsob jak posuzovat sebe
sama. Viděla jsem, jak lidé pořád posuzují malicherné věci, jestli má správné vibrace tento strom, tato květina nebo země. Chtějí
znát vibrace všech těchto materiálních věcí. K čemu chcete znát jejich vibrace? Zkoušíte vibrace pro nějaký materiální zisk.
Myslíte si, že když ověříte vibrace a vibrace budou v pořádku, že jste v bezpečí, že nepřijdete o to či ono. To není pravda. Vibrace
tu nejsou od toho, abyste posuzovali všechny tyto světské věci a světské záležitosti. Tím vibrace úplně znevažujete. Neměli
byste je znevažovat, protože vibrace mohou navrhovat věci, které mohou být pro váš růst velmi škodlivé. Jednou jsem chtěla,
aby jeden člověk někam zašel, a on pak řekl: „Matko, já jsem tam nešel.“ Já na to: „A proč?“ „Protože to mělo velmi špatné
vibrace.“ Řekla jsem: „Proto jsem taky chtěla, abys tam šel. Kdyby tam byly dobré vibrace, proč bys tam chodil? To byl důvod,
proč jsem tě požádala, abys tam šel, abys tam pomohl, ale ty jsi to nejprve vyzkoušel sám, zhodnotil, jaké cítíš vibrace, a pak jsi
tam nechtěl jít.“ Takže my chceme mít jednoduchý, pohodlný život. A všechny naše problémy musí vyřešit Sahadža jóga, jinak si
myslíme, že není k ničemu. Všechna naše přání se musí splnit. Naše přání jsou většinou osobní. „Moje dítě je nemocné, moje
dítě by se mělo uzdravit, můj manžel zlobí, můj manžel by měl být v pořádku, musím mít dům, nemám dům. Sledujte, jak se vaše
mysl pohybuje, jak je pořád v zajetí té takzvaně konzumní společnosti. Pořád si říkáme: „Měl by se mi narodit syn místo dcery,“
pak se vám narodí syn a vy z toho viníte Sahadža jógu! Když se cokoli děje jinak, než si přejete, myslíte si, že za to může Sahadža
jóga a že kvůli Sahadža józe trpíte. Celá tato víra v Sahadža jógu je trošku vratká nebo lze říci, že nejde do patřičné hloubky.
Pokud jste však v Sahadža józe hluboce zakořeněni, co se stane? „Ať se stane cokoli, já budu sahadžajogínem.“ Například někdo
umře. Musím říct, že v Sahadža józe většinou pro lidi není snadné umřít. Ani když chtějí umřít, nemohou. Je to Paramačaitanja,
která za vás rozhoduje. Ale i když zaujmete takový postoj, musíte vědět, že musíte vědět, že vaše přání se nemusí vyplnit. Když
se nesplní, jste rozrušeni a říkáte si: „Co se děje?“ Vaše přání není přáním Boha všemohoucího. Zatímco Paramačaitanja je
přáním Boha všemohoucího. Já jsem například jela do Ameriky a Amerika Mě vzala útokem. Negativity Mi dělaly problémy.
Celou dobu jsem takzvaně trpěla a měla jsem bolesti a děly se Mi různé věci. Musela jsem to však podstoupit, protože američtí
sahadžajogíni si teď uvědomí, co člověk musí obětovat, aby ti tupí Američané mohli stoupat. Jak jsou hloupí a pošetilí, když je
fascinují lidé, kteří na nich vydělávají. Hodně lidí za Mnou přišlo a řeklo Mi: „Matko, když o tomhle začneš mluvit, můžeme to
zpeněžit za 300 dolarů a pak budeš mít tisíce žáků.“ Řekla jsem: „Takoví se Mými žáky nestanou. Pokud přijdou kvůli penězům a
myslí si, že to má hodnotu jedině, když za to člověk bere peníze, znamená to, že jsou úplní hlupáci!“ Sahadža jógu nemůžete
získat za peníze, to je první zásada, kterou většina z nich nechápe! Většina z nich nechápe, že seberealizaci můžete získat, aniž
byste za ni platili. V New Jersey byli nějací bohatí lidé z Gudžarátu a ptali se sahadžajogínů: „Jak je možné tak snadno to získat?
To přece není možné, vždyť je to velmi obtížné. Všechny šástry a všichni říkali, že získat realizaci je velmi těžké. Dobrá, pokud je
to pravda, jak to můžete udělovat tak snadno? Jak to?“ Nikdo nevěděl, jak těm lidem odpovědět. Měli jste jim říct: „Ano, je to
obtížné, velmi obtížné a nemůžete to dělat masově, to je fakt. Jestliže to však někdo dokáže, pak byste měli přemýšlet o tom, jak
je možné, že to dokáže.“ Takže takhle hloupě se ptají, a pokud toho nenechají, musíte jim opravdu velmi pokorně říct: „Pane,
člověk toho také musí být hoden.“ Takže oni poběží za lidmi, kteří na nich jen vydělávají a dělají z nich hlupáky. A oni se chlubí:
„My máme tři guruy!“ A jiný řekne: „My máme sedm guruů!“ Zajímalo by Mě, v jakém jsou stavu. Takže lidé, kteří jsou extrémně
hloupí, v sanskrtu se jim říká „múlha“ (tupec), lidé, kteří nemají mozek, nemohou získat realizaci, proto je nechte být. Pokud se s
vámi dohadují, prostě je nechte plavat. Nemají právo se s vámi dohadovat. Mají právo získat realizaci, ale nemají právo se s vámi
dohadovat, dávat vám pošetilé a hloupé otázky. Měli byste však stále mít na paměti, že ve vší pokoře byste si měli zachovat
absolutní důstojnost, protože vy jste guru. Jakmile jednou víte, že jste guru, měli byste dbát na to, abyste ze sebe pořád nedělali
šaška. Vaše chování by mělo být důstojné. Také byste měli mít velice přívětivý obličej a příjemnou osobnost. Žádný otravný typ.
Samotná vaše osobnost bude naznačovat, že je na vás něco výjimečného. Jak si takový typ osobnosti rozvinete? Na Západě je
největším problémem ego největším problémem na Východě je superego. Nevím, z čeho ten problém ega vznikl. V každé oblasti
života lidé ukazují, jak jsou egoističtí. Když jsem například přijela do Ameriky, překvapilo Mě, že tam mají problém rasismu. S
černochy se jedná jinak, s bělochy se jedná jinak. Barvu kůže jste dostali od Boha a někdo musí být černý, někdo bílý. Kdyby
vypadali všichni stejně, bylo by to jako v nějakém pluku. Měla by tu být rozmanitost, různorodost v rysech obličeje a také ve
výrazu tváře. Člověk musí mít příjemnější nebo odlišný výraz tváře, protože jinak by vás takový svět, kde by každý vypadal navlas
stejně, nudil. V Americe je však takový rasismus, že Mě překvapilo, jak moc se to v lidské mysli zabydlelo. Jako guru tedy musíte
získat vyslovený odpor vůči rasismu, naprosté zavržení. Je naprosto pochopitelné, že kdokoli bílé pleti může být tím nejkrutějším
mužem, tou nejkrutější ženou, a ta může být tou nejkrutější matkou. A člověk černé pleti může být velmi milý a štědrý, což s
barvou kůže vůbec nesouvisí. Povaha se neodvíjí od barvy kůže. S černochy se však zacházelo tak špatně, že reagují. A přirozeně
někdy reagují hrubě nebo velmi krutě. Takže takový typ pozornosti, takový špatný přístup k lidským bytostem i ke zvířatům... oni



nesnesou. Takový přístup k lidským bytostem tedy ukazuje, že Sahadža jógy vůbec nejste hodni. Takže nikdo z těch, kdo
rozlišují, že někdo je černý a někdo bílý, se v Sahadža józe nemůže stát guruem. V Indii máme zase kastovní systém, který je
právě tak špatný a strašlivý. Není v tom žádný smysl, nemá vůbec žádné opodstatnění. V Indii však máme lidi, kteří si myslí, že
některé kasty jsou nadřazené a některé podřízené. V každé kastě jsou lidé schopní udělat ty nejhorší věci, neznají mezí, a
například lidé z nízké kasty mohou být velmi dobří. V Indii jsme měli mnoho skvělých básníků a súfiů z nejnižších kast. Tyto kasty
vytvořili lidé. Víte, že látka vytvořená lidmi nám nedělá dobře, a žádné z představ, vytvořených těmito lidmi nám nebudou dělat
dobře. Záleží také na rozlišování, řekla bych však, že nás zavedou do totální destrukce. Protože nenávist plodí nenávist. A ta
stále roste. Pokud nejste schopni zbavit se své nenávisti, řekla bych, že nejste sahadžajogín. To vše jsou podmíněnosti. Pokud
jste se narodili do bílé rodiny, jste běloch, pokud do křesťanské rodiny, jste křesťan, pokud do židovské rodiny, jste žid. To vše jen
z toho důvodu, že jste se do toho narodili. To však neznamená, že jste výš nebo níž. Všechny problémy dnešního světa
způsobuje to, že se lidé drží nesmyslné představy nadřazenosti. Změní to jen kolektivní život. Například v ášramu by měli být lidé
všech barev, měli by spolu žít se stejnými právy, se stejným pochopením a s láskou a láskyplností. Pokud to tak není, je zbytečné
říkat tomu ášram. Jednou se Mě ptali: „Matko, přijela bys udělat přednášku do Harlemu?“ Řekla jsem: „Proč ne?“ Někteří
sahadžajogíni řekli: „Do Harlemu? Matko, víš, kdo žije v Harlemu?“ Řekla jsem: „Vím, to není žádný problém.“ Oni na to: „Víš, tam
jsou černí a ...“ Řekla jsem: „I Já sem černá. Můžete o Mně říkat, že jsem černá nebo bílá." Láska však je taková, láska však je
taková, že vyčistí všechny tyto směšné představy, které o druhých máme. Označit někoho za černocha nebo bělocha ukazuje, že
vaše oči nevidí. Nikdo, kdo má hloubku, kdo má milující srdce, tyto povrchní věci nevidí! Nevidí je! Dnes je den, kdy oslavujeme
velkolepost gurua. Podívejte se na všechny ty guruy, jací byli, jak se chovali. Mnoho jich máme v Indii a mnoho jiných, mnoho
súfíů, v dalších zemích. Tito súfíové a světci, které jsme měli, nikdy nevěřili v žádný kastovní systém, nikdy nevěřili na černochy a
bělochy. Kristus nikdy nevěřil na černochy a bělochy. Ani Buddha nevěřil na černochy a bělochy. Nikdo nevěřil na žádné tyto lidmi
vytvořené představy. Jsou to všechno představy vytvořené lidmi, které jsme přijali, a dokonce i po realizaci v tom zkoušíte
pokračovat. Nemůžeme se jich zbavit mluvením, ale konáním. Podívejte se, jak ve svém nitru tyto hloupé představy posilujeme a
jak se jich můžeme zbavit. V meditaci je to velice jednoduché, sedněte si a podívejte se, kolik lidí milujete a proč. Ne z lítosti, ale z
opravdové lásky. Jak moc se zajímáte o ostatní. Viděla jsem mnoho krásných příkladů, ale stejně si myslím, že tu stále jsou
nějaké utkvělé představy, které je třeba úplně vypudit, což je důležité pro každého, kdo je guruem v Sahadža józe. To znamená, že
musí mít čisté, otevřené a milující srdce. Jeho srdce by mělo hrát melodii Paramačaitanji. Pokud je jeho srdce plné těch představ
vytvořených lidmi, nevím, co se stane. I když se dělá transplantace srdce, nemohou použít umělé, nemohou použít umělé, musí
používat skutečné, fyzické. Takže si umíte představit, že když se snažíte držet se těch podivných představ, ty jen rozdělují. Nikdy
vám nedají kolektivitu. Je tedy třeba dělat introspekci. Jsme jedno, nebo jeden druhého posuzujeme? Toho posuzování Toho
posuzování je tu hodně. To vše se ukáže, když spolu bydlíte. Jak byste to jinak poznali? Když spolu začnete bydlet, objevíte,
začnete objevovat, co vám chybí, co v sobě nemáte a co máte mít. Je to takový pocit míru, když máte srdce plné lásky, protože
každý pohyb takového srdce dává tolik radosti, tolik radosti. Existuje příběh o Šrí Rámovi - že snědl bobule, ovoce, které nejprve s
velkou láskou ochutnala jedna stará žena. Co to ukazuje? Ukazuje to, že člověk jako Šrí Ráma i když byl urozený král a ta stará
žena pocházela z nejnižší kasty, protože Mu ty plody nabídla s velkou láskou, On je sní a začne je chválit. Jeho žena pak řekne:
„Dej nějaké i Mně!“ Ráma řekne: „Dobře,“ ale Jeho bratr je pořád jen napůl sahadžajogín, řekla bych, nelíbí se mu to, nechce ty
plody jíst a zlobí se. Síta je sní a říká: „Švagře, musím říct, že ty plody jsou úžasné!“ A on na to: „Tak mi taky nějaké dej.“ Síta
povídá: „Proč bych ti měla dávat, nejdřív ses zlobil, tak proč bych ti to ovoce měla dávat?“ Ten příběh ukazuje, že úroveň vaší
osobnosti jako gurua se posuzuje podle toho, nakolik je vaše srdce čisté, nakolik milující a jak vyspělá a pozoruhodná je vaše
osobnost. Není to nic, co by se do osobnosti muselo zabudovávat uměle. Není to umělé, je to přirozené, naprosto přirozené. Vše,
co děláte, musí být přirozené. Tato umělost určitých způsobů mluvení nebo společného soužití tedy způsobuje problémy.
Například jsme měli ášram v New Yorku, v Americe. Byla tam velice přísná paní, všechno muselo být ťip ťop - tohle by mělo být
tady, lžíce tam a vidličky tady a tak dále. A mnoha lidem ublížila. To není důležité. Tato kulturní tabu nejsou v Sahadža józe
důležitá, protože nyní jste se stali guruem. Guru může přebývat kdekoli, žít kdekoli, jíst kdykoli cokoli. Tak by to mělo být. V
Sahadža józe jsem však viděla, že tu je mnoho lidí, kteří dychtí sníst jídlo hned, jak je naservírováno. Jednou jsem byla svědkem
toho, že sotva se jídlo naservírovalo, kdosi hned začal odnášet talíře. Řekla jsem: „Co se děje? Musím se najíst.“ „Ach, Matko, Ty
jsi ještě nejedla?“ „Ne, ještě jsem se toho ani nedotkla.“ Takže nejprve, je to, víte, jakýsi velmi nízký typ touhy, řekla bych, což je
hlad. Gurua neobtěžuje. Cokoli dostane, v pořádku. Cokoli nedostane, taky v pořádku. I když nedostane, je v pohodě, toho však
člověk dosáhne tím, že zničí své ego. Lidé se cítí velmi ublíženě, když jim dáte jídlo o něco později než druhému. Tolik směšných
věcí jsem v Sahadža józe viděla. Toto je naopak, řekla bych, ten nejnižší typ touhy. Neměli byste se nechat příliš opečovávat,
má-li z vás být opravdový guru. Samozřejmě, mnoho problémů se řeší, viděla jsem, že lidé už neberou drogy, nezajímá je pití a



podobné věci. To je veliké požehnání, protože kdybych musela začínat od takové úrovně, nevím, do jaké hloubky bych bývala
musela zajít, odkud bych vás musela vytahovat. Takže to je samozřejmě velká věc. Je to celkem pěkné, ale přesto, je třeba
vytvořit si díky tomu krásný život, který bude každého přitahovat, jak mluvíte, jak se chováte, jak milujete... Takže je třeba znovu
říct, že Guru Pada vzniká jedině z lásky, kterou máte. Například na něco, řekneme na nějakou hru, bude deset lidí a bude to jen z
určité země nebo určité skupiny. Pak to ale není žádná zábava! Žádná zábava! Například budou mít hudební skupinu z určité
kasty nebo možná určitého náboženství, případně nějaké školy a podobně. To ukazuje, že tam stále ještě nejste. Jako guru byste
měli mít rádi každý typ kultury, každý typ krásy. A to musí být vidět ve vašem každodenním životě. Neměli byste se na nikoho
dívat spatra kvůli barvě jejich kůže, kvůli jejich rase, postavení nebo třídnímu povědomí. To vše ukázali svým životem všichni
svatí guruové, kteří kdy žili. Tukaráma říká: „Ó, Bože, díky, že jsi mě umístil do kasty šúdrů.“ Nebyl šúdra, jen to říkal. My všichni
bychom si měli přestat uvědomovat, do jaké rodiny jsme se narodili, jaká byla naše osobnost a jaké byly naše počátky. Člověk by
ani neměl poznat, kdo je světec a kdo ne. Lidé jsou dokonce pyšní na to, že jsou světci. V Americe Mě také velmi překvapilo, že
Rusové, kteří tam odešli, jsou lidé úplně jiné kvality. Nezvedli by ke Mně oči, jsou nesmírně hlubocí. Měli velmi hluboké vibrace.
Zřejmě proto, že během komunismu možná byli utlačovaní a teď přijeli do Ameriky, kde viděli tu takzvanou svobodu i to, jaké
nesmysly způsobuje. Myslím, že díky tomu, že poznali tyto dva extrémy, pronikli do velké hloubky své bytosti a mají takovou sílu
a je mezi nimi taková jednota. Překvapilo Mě, že jsem se s nimi ještě nikdy nesetkala. Nepřijeli z Ruska, přišli, prostě tam byli. V
takovém stavu je udrželo to, že nemají v hlavě žádné náboženství. Neměli žádné náboženství. Pro ně je každé náboženství
stejné, takže neměli žádné náboženství, které by následovali. Guru tedy nemůže patřit k žádnému náboženství, protože tato
náboženství jsou také vytvořena lidmi. Na celém světě způsobila náboženství velký problém. A všechna mezi sebou bojují. Jak
by mohla být božská? Nemůžete zabřednout do nějaké náboženské předpojatosti. Viděla jsem, že když je sahadžajogín
například křesťan, jeho sklony budou ukazovat, že je křesťan, bude to vidět. Pokud je žid, poznáte to. Jaký má pak smysl chodit
do Sahadža jógy? Pokud jejich pozornost půjde do nitra, uvidí to. Musíte jít do sebe a zjistit, co je s vámi v nepořádku a proč jako
guru ještě nejste příliš úspěšní. Úspěšného gurua netrápí čas, jakýkoli čas je posvátný. Netrápí ho, že někdo přijde pozdě nebo
brzo. Není otrokem hodinek ani času. To vše vytvořili lidé. Před třemi sty lety žádné hodinky nebyly a nikdo si tolik nezakládal na
dodržování přesného času. Především je tedy nad časem, říká se tomu Kalatít. Pak je také Gunatít, což znamená, že nepatří ani
levé, ani pravé straně, ani středu. Je nad těmito třemi, nad těmito gunami, stojí nad nimi a vše vidí v Božském světle. Vše.
Jestliže se mu stane něco dobrého, řekne: „Učinilo to Božské světlo.“ Pokud se mu stane něco zlého, řekne: „Božské světlo to tak
chtělo.“ Nechává vše na Božském světle. Je nad gunami. Například nějaký člověk je napravo, je to egoista a začne říkat: „Jak je
to možné, chtěl jsem toto, nepodařilo se to, jak to...“ Bude provokovat. Další, který je nalevo, začne brečet: „Je mi tak líto, že se mi
stalo tohle, to se nemělo stát,“ a tak dále. Ve střední dráze totéž - může si začít myslet: „Jak daleko jsou mé vibrace, jak bych
něco mohl nevědět?“, a tak dále. Avšak člověk, který je opravdovým guruem, to pozoruje jako hru, které přihlíží jako svědek.
„Stalo se toto, mělo se to stát, a tak se to stalo.“ Takže jak se z toho dostat? Víte, něco dostáváme - lekce, že toto nebylo správně
nebo tamto bylo špatně, to je celé. Pro tuto chvíli si s tím nelamte hlavu, člověk dostává lekce a ničím se netrápí. Dostane se tedy
nad svoje guny, žije nad gunami, jí kdekoli, spí kdekoli, je mu jedno, kde bydlí, je mu jedno, jestli jede autem nebo povozem
taženým buvoly. Když mu dají jen malou girlandu květů, že ho dostatečně nepoctili. V tom to není. Netrápí se, protože nic
nemůže pozvednout jeho osobnost, nic! Dáte mu něco obyčejného, v pořádku. Ale když mu nedáte nic, taky v pořádku.
Neposuzuje sám sebe na základě vašeho pohledu, ale podle sebe sama. A on sám vidí radost v tom, že se těší sám sebou. Proč
se na čemkoli zainteresovávat? Na co se kvůli něčemu pachtit? Vše se vypracuje v pravý čas, a když ne, tak ne. Co na tom záleží?
Jen si to uvědomte! V Sahadža józe musí být guru silou, která spojuje. Existují dva typy lidí, jak jsem viděla, kteří neustále rozbíjejí
vztahy. Je to pro ně velice snadné. Pořád si stěžují. Jsou ale i takoví, kteří mají sílu lidi spojovat takovým způsobem, tak milým
způsobem, že se lidé začnou sbližovat. Není to jen o tom, že musí odpouštět, pracuje to automaticky. Prostě se to tak vypracuje
a lidé se k tomuto člověku přidávají. Velmi Mě překvapilo, že je v Americe tak málo sahadžajogínů. Řekli Mi: „Utratili jsme
padesát tisíc dolarů a získali padesát sahadžajogínů.“ Jeden tisíc za jednoho amerického sahadžajogína! Takže, moc špatná
situace, ale stejně, víte, nesmíme nad tím lámat hůl, protože je tam hodně hledačů, ztracených v divočině hledání. Myslela jsem
si ale, že je to možná určitá fáze, že musí projít tímto obdobím hlouposti a pak určitě pochopí, o co jde. A to se stalo. Na Mou
přednášku přišly čtyři tisíce lidí, což se v té zemi ještě nikdy nestalo. Řekli: „Nikdo tady nemá tak početné obecenstvo!“ Sice
mnoho z nich už nepřišlo, ale dostali realizaci. Proto si myslím, že postupně se to i v Americe může začít rozrůstat.
Sahadžajogíni se nesmí starat jen o své domy a o to, kde bydlí, a tak dále, ale musí jim všichni jít vstříc. Řekla bych, že
sahadžajogíni, kteří si to mohou dovolit, by měli jet do Ameriky a vypracovat to. Možná, když přijedou lidé odjinud a budou mluvit
o Sahadža józe, může to na ně zapůsobit. Je tam tolik falešných guruů, že je nelze spočítat. A oni je přijali. Je to velice
překvapivé, ačkoli ti lidé trpěli, přišli o peníze a o všechno, přesto je přijali a říkají: „Je to přece, konec konců, náš guru!“ Takže s



jejich mozkem je něco zásadně špatného, když nechápou, co mají očekávat. Napsala jsem jednu knihu, možná se k nim dostane.
Každopádně, vy všichni můžete psát o svých zážitcích a vydat o tom knihu. Možná jim to pomůže otevřít oči. Když o něčem
píšete, musíte mít na paměti, že byste měli ukázat svoji kvalitu Sahadža jógy, jak na tom jste. Ale tak, aby neměli pocit, že je
nějak snižujete nebo říkáte věci, které by je mohly zranit. Říkejte to tak, aby se napravili a aby jim to pomohlo. Pro gurua je
důležité, aby o sobě neměl žádné falešné představy. Může pocházet z chudé rodiny, nebo z bohaté. Ať je jeho původ jakýkoli,
neměl by si jej uvědomovat. Protože jakmile se tím jednou stanete... Podívejte se na Kabíra, byl to prostý tkadlec, nebo se
podívejte na Tridáse, to byl... jak se to řekne? Švec. Víte, tohle jsou v Indii ty takzvaně nižší kasty... Napsal nádhernou poezii.
Další byl Namadéva, to byl krejčí! Jen si pomyslete, všichni ti lidé psali o tomtéž formou tak nádherné poezie. Jak toho dosáhli?
Tím, že vstoupili do velkého království duchovnosti. Vím, že vy také píšete velmi dobrou poezii. Jenže někteří lidé, kteří napsali
dobrou poezii, se ukázali jako velice tvrdohlaví sobci, egoističtí lidé. To je něco, co nedokážu pochopit. Píšete krásnou poezii, a
jste plní ega. Odkud potom ta poezie pochází? Bůh ví... Především je to o vás, vaše osobnost by měla být taková, aby lidé říkali:
„Potkali jsme skutečného gurua.“ Vy moc dobře víte, že se kvůli tomu nemusíte vzdávat své rodiny, nemusíte se vzdávat ničeho.
Pokud však pořád ještě máte ego, nevím, co říct. Musíte se ho prostě úplně a také kolektivně zbavit, měli byste ho kolektivně
vypudit. Jde o to, že lidé jsou egoističtí potají, ve svém nitru, a někdy to vyjde najevo. Je to velice subtilní, nesmyslná nemoc,
kterou lidé mají, a vyloženě si v ní libují. V tento den Guru púdže vám teď musím říct, že člověk musí velmi tvrdě pracovat. Velmi
tvrdě. Nejdůležitější je, kolik ze svého života a svého času jste věnovali Sahadža józe. Jedině pak dosáhnete stavu gurua.
Podívejte se na Mě, jsem žena v domácnosti a mám své rodinné povinnosti a problémy, a přesto neustále myslím na
sahadžajogíny, Sahadža jógu a na osvobození lidských bytostí na celém světě. Nejen tu a tam, ale na celém světě. Toto by tedy
měla být vaše širší vize. Nejen pro vaši školu, pro vaši univerzitu, vaše to či ono. Vaše vize musí být mnohem větší, musíte si ji
vybudovat tím, že proniknete do jakýchkoli okolností a podmínek, jakýchkoli problémů, které máte, a vypracujete to. Jakmile si
vybudujete takový typ osobnosti, pak užasnete, kolika lidem dokážete pomoci. Vím, že je tady mnoho sahadžajogínů, kteří si
zaslouží pochvalu, a Já je opravdu velmi miluji a oni Mě také. Měli byste však vždy vědět, že jelikož se teď chcete stát guruy,
musíte být opatrní a nemyslet si, že už jimi jste. Nikdy byste si neměli myslet, že už jste guru. Jakmile začnete takto smýšlet, pan
ego, „guru“, bude zase na koni. Jakmile zaujmete postoj: „Já nejsem nic, nejsem nic, jsem jen vlnkou v srdci své Matky,“ pokud
budete mít takto pokorný pocit, všechny vaše problémy se mohou vyřešit a věci se vypracují. Protože vaše pozornost a vaše
chování bude na ostatní dělat velký dojem, nic jiného. Můžete vyzkoušet cokoli. Jste to vy, kdo dostane Sahadža jógu dál. Je
toho tolik, co říci k tomu, jak se stát dobrým guruem, a podobně, ale myslím, že si to nechám na další Guru púdžu. Moc vám
děkuji!



1997-1005, Navarátri púdža, 05/10/1997, (nekontrolováno), Cabella, Itálie

View online.

Dnes je šestý den Navaratri. Bohyně se inkarnovala mnohokrát kvůli různým účelům. Když ale velcí světci, kteří uctívali Matku,
dělali svou introspekci, tak zjistili, co pro nás učinila. Nedávno jsem vám řekla, že dharma je vnitřním mocenstvím lidských
bytostí, a že je jich deset. Ty už jsou v nás upevněny, ale my se odchylujeme, odkláníme se od dharmy, a tak přicházejí všechny
problémy. Protože opustit dharmu není lidskou kvalitou. A Bohyně sama už učinila tolik věcí uvnitř nás, - i když si toho nejsme
vědomi. Praví se: ´Já déví sarva bhútéšu.´ Všechny ty, které jsi vytvořila, zvláště lidi, - co děláš, v jaké formě existuješ uvnitř
lidských bytostí? Jenom se na sebe podívejte, jestli máte uvnitř sebe tyto kvality nebo ne. Protože jsou vám dány Bohyní, tou
Šakti uvnitř vás. Jako např.: ´Já déví sarva bhútéšu, šántí rúpéna samsthitá´ - velice důležité - existuješ uvnitř lidských bytostí
jako mír. Kde najdete lidské bytosti, které jsou klidné navenek i uvnitř? Velice těžké. Ale Ona vám to dala. Ona vám dala ten mír,
který musíte vypracovat. Teď to přichází, protože jste spadli ze svých lidských dharem. Musíte dosáhnout svého míru, který vám
dala, vaším vzestupem, probuzením vaší Kundaliní. Jste podrážděni - v pořádku, nebo se chcete pomstít, chcete zranit ostatní,
chcete jim dělat problémy, - někdy se tím těšíte. Dokonce jako sahadžajogíni se lidé těší zraňováním a obtěžováním druhých.
Takže to druhé, co řekla, je: ´Já déví sarva bhútéšu, prítí rúpéna samsthitá.´ Prítí je kvalita lásky, to znamená, že lidským
bytostem byla dána schopnost milovat. Ale není to tam, protože první nesmyslnou věc, kterou lidé mají, je závist. Například
někomu dám nějaký dárek a druhému dám jiný dárek. Závidí si dokonce i v Sahadža józe! To je velice překvapivé. Jak můžete,
když vám Bohyně dala schopnost milovat?! Velice běžnou hloupostí je to, že lidské bytosti jsou velmi závistivé. Ale jako
sahadžajogíni byste takoví neměli být, protože ta kvalita, kterou vám Bohyně dává, je schopnost milovat. A tuto kvalitu byste měli
ukazovat, ale vy jste naopak velice závistiví. To znamená, že nejste sahadžajogíni, požehnaní Šrí Mátadží, ne. Když jste
požehnaní, tak nebudete mít vůbec žádnou závist. A tato závist jde někdy až do takové míry, že řeknou: „My jsme z Cabelly a vy
jste z Alvery.“ Hotovo. Přitom jsou (ty vesnice) tak blízko, jako dvě nosní dírky. Ale budou si závidět. Budou si závidět:´Proč
Matka nepřijede do mé země, když může jet do tamté?´ To také přichází z té nevědomosti, že - ´toto je moje, toto je moje a toto
tvoje.´ Tato závist začíná takovým divným způsobem, že si ani neuvědomujeme, že Ona nám dala sílu milovat. Ohromnou sílu
milovat. Nemůže to být nepříznivá síla, ale příznivá, dharmická síla někoho milovat. Což znamená bez jakéhokoliv chtíče a
chamtivosti, bez jakékoli závisti. Ale lidská mysl se vyvinula do takové vychytralosti, že je pyšná, že může někomu něco závidět.
Z této závisti, jak jsem vám řekla, pochází potom lakota. To je fakt. Protože něco někomu závidíte, chcete si koupit tu samou věc,
pak musíte soutěžit s ostatními. Když má někdo nějakou lepší práci než vy, tak s ním musíte soutěžit. Tyto věci jsou všechny
destruktivní a síly Bohyně jsou konstruktivní. Ona vám dává všechny síly, které jsou absolutně konstruktivní. Pak říká: „Já déví
sarva bhútéšu,“ - světci to také říkali - „kšámá rúpéna samsthitá.“ Kšámá je to, co nazýváte odpuštěním. Odpuštění ze srdce.
Dobře, někdo k vám byl krutý, vulgární, zneužil vás, dělal vám problémy, ale vy máte tu sílu, větší sílu mu odpustit. Používáme tuto
sílu odpuštění? Pak to, co také dělá pro vaše uvolnění, je, že vám dává spánek. ´Já déví sarva bhútéšu, nidra rúpéna samsthitá.´
Když jste unaveni a nemůžete usnout, tak vás uspí. Uvolní vás. Takže je silou uvolnění, protože působí skrze parasympatický
nervový systémem. Sympatický nervový systém vás může vzrušit, přivést k depresi, ale parasympatik vás uvolní, uvolní vaše
srdce, uvolní vaše tělo a cítíte se naprosto uvolněni a ospalí na klíně vaší Matky. Je ale mnoho lidí, kteří nemůžou spát. Protože
přemýšlejí o něčem, čeho musí dosáhnout. Když nemůžete spát, tak s vámi není něco v pořádku. A když vy nemůžete spát, tak
nemůžu spát ani já. Cokoliv se děje kolektivně, působí také na mě. Cokoliv uděláte špatného, působí i na mě, zvláště je-li to
kolektivní. Takže nemůžete spát, protože přemýšlíte o věcech, které nemají žádnou hodnotu. Abychom to překonali, víte, že v
Sahadža józe musíte jít do bezmyšlenkového vědomí. Ale když pracuje vaše ego nebo… Toto dítě velice vyrušuje, neustále ho
vidím, jak tady pobíhá, raději mu to řekněte. Čí je to syn? Víte, v Indii jsou děti absolutně klidné, tiché. Proč? Protože matka
přebírá zodpovědnost za výchovu dítěte. Měli jsme tolik programů, viděli jste snad, že by tam nějaké dítě pobíhalo? Včera tady
také pobíhalo. Je to proto, že matka není zodpovědná za to, aby byly děti správně vychovávány, I když jste už tak staří, tak vám to
musím říkat. Co je dobré pro vás, vaši společnost a pro novou generaci, která teď přišla. Pokud se stále v této nové generaci
nechováte správným, normálním způsobem, jak můžete udělat dojem na ostatní? Takže vám to musí Matka říct. Nejzajímavější
věcí, kterou do vás Matka vložila, je: ´Já déví sarva bhútéšu, bhrántí rúpéna samsthitá.´ Uvede vás do iluze. Protože někdy děti
nemohou pochopit, dokud nejsou konfrontovány s iluzí. Musí se setkat s iluzí. Dovolí vám dělat špatnosti až do určitého bodu,
kdy zjistíte, že jste ztraceni. Je velice důležité, že s vámi hraje tuto hru Mahámáji. A mluví se o tom v každém náboženství, že se
ztrácíme s tímto klamem. Jaký druh iluze máme? Máme iluzi ega. Ego mužů, jakože jsou velice mocní, že si mohou dělat, co
chtějí, a že za to nebudou potrestáni a ženy že se mohou chovat stejným způsobem. Nechápou, že to je iluze, kterou do nás
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vložila Matka - pro nás, abychom zjistili, že jsme na špatné cestě. Protože když někomu řeknete: „Tohle je špatné, nedělej to,“
pořád ještě nejsou dostatečně zralí a tak budou pořád dokola dělat špatné věci. Tak Matka řekne: „Dobře, jen pokračuj, velmi
dobře. Velmi dobře. Chceš skočit do moře, tak skoč.“ A pak si uvědomíte, že jste byli pod vlivem klamu. Jenom tak se můžete
vrátit zpátky. Jinak - bez jakéhokoli problému - se nemůžete vrátit. Mnoho z vás je tak tvrdohlavých, tak sebevědomých. Cokoliv
vám může člověk říct, nebudete to poslouchat. O čemkoliv se vás můžeme zkoušet přesvědčit na mentální úrovni, tak to
nepřijmete. Takže tato bhrántí, tato iluze, je nad myslí. Je mimo mysl. Někdy to funguje velice dobře u problémových lidí. Nyní,
jste-li v pozici matky, tak nechcete, aby bylo vaše dítě zničeno, přirozeně. Cítí se zodpovědná a myslí si: ´Nyní získali spojení s
Božským a toto spojení by nemělo být zničeno. Měli by být stále požehnaní a šťastní.´ To všechno je uloženo v nás. Vybudováno
v nás, od našeho ranného dětství, ale my na to zapomínáme, pomalu to začneme ztrácet. Možná, že zvyklosti jsou takové, nebo
možná, že je ego takové. Možná, že také zapomínají, že jsou realizované duše. Mluvím k vám, k lidem, kteří jste realizované duše.
Nemluvím k lidem, kteří jsou již ztraceni nebo k lidem, kteří teprve hledají cestu k Sahadža józe. Ale způsob, jakým vám to bylo
vysvětleno, způsob, jak jsem k vám mluvila sladce a s láskou, s citem, s laskavostí, a když to nechápete, tak jdete do bhrántí.
Například se také říká: „Já déví sarva bhútéšu, ladžja rúpéna samsthitá.“ Ladžja - nevím, jak to popsat, není to stydlivost. Je to
druh studu, který se týká vašeho těla. Teď mají soutěže krásy. V Indii mají také soutěže krásy. Proč píšete? Co si píše? Není třeba
si psát, bude kazeta. Ano? ´Ladžja rúpéna samsthitá´, - znamená, že musíte mít stud, co se týče vašeho těla. To je zvláště pro
ženy. Na dětech uvidíte, že ženy jsou velmi cudné. Podívejte, malá děvčátka jsou velice cudná, ale tento stud postupně zmizí. Ale
na začátku se dokonce stydí přede mnou. Přijdou ke mně, skloní hlavu, dokonce neřeknou ani „Namasté“, jsou velice sladké. A
nemají rády lidi, kteří nosí podivné oblečení. Pamatuji si, jak si jednou moje vnučka prohlížela časopis, ve kterém byla žena v
plavkách. Řekla: „Co to děláš? Radši si oblékni pořádné šaty nebo přijde moje babička a pěkně ti naseká…“ Pak otočila stránku a
viděla tam muže v malých slipech - nevím proč to lidi dělají - Řekla: „Tento člověk vypadá jako úplně nestydatý muž! Ten teď
zažije pěkné věci,“ a zavřela to. Pak povídá služce: „Spal to, spal to, nechci to vidět!“ Tak malá holčička, a věděla, že to bylo
špatné. Dnes ale provádíme velké přehlídky našeho těla a někdy cítím, že všichni tito módní návrháři zemřou. Nebo zkrachují,
protože lidé si oblékají takovéto malé šaty. Co to je? Není tu žádný prostor pro žádného umělce, aby ukázal svoji práci nebo
ukázal svoje umění, jak vás může obléci. V Japonsku jsem se zeptala - je to už dlouho, teď Japonci následují Američany, ale před
tím - řekla jsem: „Jak to, že nosíte tato kimona, která jsou tak dobře udělaná a nákladná a trvá to dlouho, než si je oblečete?“
Řekli: „Víte, když Bůh udělal lidské tělo tak krásné, je to Jeho umění a my ho musíme ozdobit svým uměním. Takže to, co děláme
my, je, že přinášíme své vlastní umění, abychom jej ozdobili.“ Skutečně se mi to líbilo, protože v Indii je to to samé. Když je to
žena, tak musí nosit sárí, které je vyrobeno velice umně, velice krásně. Jen aby zdobilo její tělo, aby vyjádřilo respekt tělu. Ale zdá
se, že toto vlivem Američanů zmizelo. Jsou to nemyslící lidé, absolutně bez mozku. Nemáme se čemu od nich naučit. Jen dvě
stě let starý národ - a my jsme je začali následovat a přitom ani nevidíme, co se děje v jejich vlastní zemi. Jací jsou to lidé, jak žijí,
jaká je jejich představa, jaký je jejich smysl života. Každý falešný guru je využil. Protože nemají žádné mozky. Kdyby nějaké
mozky měli, tak by je nikdy nepřijali. Mají rozum na to, jak funguje počítač, jak funguje televize - mechanické věci. Ale co se týče
jejich vlastního těla, tak nevědí, jak to zvládnout. V Indii měli soutěž krásy a mnoho rozumných lidí bylo proti tomu. Protože to je
jako prodávání vašeho těla a vydělávání peněz. Jaký je rozdíl mezi prostitucí a tímto? Když vyděláváte peníze prodáváním svého
těla, tak je to prostituce. Neměli byste prodávat svoje tělo. To není to, co pro vás Bohyně udělala. Musíte se obléci správným
způsobem - jsou tu různé příležitosti a tak se podle nich musíte obléct. Jednou jsem dala jedné ženě velice krásné sárí - říkáme
tomu pajthaní - jako dárek, a byla přitom příležitost inaugurace jedné knihy a tato žena tam přišla. Tak jsem se jí zeptala: „Proč
nemáš na sobě pajthaní?“ Řekla: „Proč? Vždyť tady není žádná svatba, jak mohu na tomto večírku mít na sobě pajthaní? Na to
musí být nějaká svatba. Velmi sladce. „To si mohu obléci na svatbu.“ Je to záležitost různých příležitostí, které se oslavují. Jako
v Indii, když jdou ženy uctívat různá božstva do chrámů a podobně, tak budou mít na sobě všechno, co je potřebné pro setkání s
Bohyní. Představte si, že by na tento program přišli lidé, kteří by měli na sobě takové oděvy jako… jak to nazvat… hippies - nevím,
co by se se mnou stalo, myslím, že bych rychle zmizela. Takže, je třeba mít k tělu úctu. To je to, co řekla jako první: ´Ladžja
rúpéna samsthitá.´ Teď můžete říct, že existují lidé, kteří podstupují koupele v řekách a podobně a mají na to všemožná
ospravedlnění. Ale vy jste svatí, vy jste realizované duše, vy se nemusíte dívat po lidech, kteří realizovaní nejsou a nechovají se
správně. Musíte dělat to, co by měl dělat svatý. Existuje tolik různých vlastností, které vám Bohyně dala. Další je: ´Kšudhá rúpéna
samsthitá.´ Bohyně je Tou, která nám dala hlad, musíme jíst. Dnes je módou být hubený, nebo jakkoli tomu můžete říkat. A víte,
že se rozšířilo mnoho nemocí. Anorexie, tohle, tamto. Protože ženy chtějí jíst málo. Můžete změnit to, co jíte, ale není smyslem
života starat se jen o své tělo. Tělo není tou jedinou důležitou věcí. Co je důležité, je váš Duch. A Ona je Tou, která vám dává
Kundaliní, Je Tou, která vám dává metodu vzestupu. Ale oni se pořád starají o své tělo. Je to něco, co nedokážu pochopit, zvláště
ženy, které jsou šakti. Pak další věcí je, že následují nějakou módu. Móda je šílenost! Když jsem byla malá, tak jsem nosila jenom



blůzu jako je tato, ale v Indii také začala móda. Začali zvětšovat a zmenšovat velikost rukávů - skončili někde tady. Říkala jsem si,
co je to za nesmysl? Proč takto utrácet peníze? Máte určitý střih a je to tradičně přijímaný vzor, který byste měly mít. Proč chcete
zvětšovat nebo zmenšovat velikost rukávů? Podle módy - je to móda. Kdo dělá tuto módu, Déví? Déví udělala tu módu? Kdo
udělal tu módu? Tito lační, nenasytní lidé, kteří z vás dělají blázny a vy se pokoušíte následovat jejich trendy. Například, jak už
jsem vám řekla, musíte si dávat do vlasů olej. Aspoň v sobotu si dejte dostatek oleje do vlasů a pak si je umyjte. Ale vy to
nebudete dělat a pak začnete ztrácet své vlasy. Dokážu pochopit, když nemáte čas, když jste velice vytíženým člověkem. Ale
proč neudělat také něco, když je to potřeba, pro svou údržbu? Takže starat se o své tělo, jenom aby zhublo, ztratíte vlasy, váš
zrak bude slabý, zuby vám vypadají a vy se stanete velice brzy starou čarodějnicí. Stejné je to i s muži. Muži dnes také chodí do
salónu krásy, jak mi řekli. Příliš mnoho peněz a hlouposti dohromady. To není třeba, když vedete dobrý a zdravý život. Musíte
cvičit a meditovat! Když meditujete, stanete se klidnými. Díky tomuto klidu - budete ohromeni, budete mít tolik energie. Tolik
energie se plýtvá na myšlení. Ale o čem pořád přemýšlíte? Když se někoho zeptáte: „Na co myslíš?“ „Na všechno…“ Ale ´všechno´
znamená co? Proč tolik myslíte? Na co taková potřeba myslet? Je to zvyk. Lidský zvyk. Pořád o všem přemýšlet. Například -
zrovna teď jsou tady tři koberce. Když na ně dám pozornost, vidím, jak jsou pěkné, jen se tím těším. Těším se tím, co ten umělec
vytvořil a to je všechno. Žádná slova, nic, jenom to potěšení uvnitř sebe. Ale když se zeptáte někoho jiného, tak začne říkat: „Ó, to
není dobré, tamto není dobré, to je vysoká cena, toto a tamto…“ Radost toho umělce je pryč. Nemůžete získat tu radost. Tu
radost, kterou hledáme. To, co hledáme, je radost. A i když najdete způsob, jak to udělat, tak toho nedosáhnete. Protože myšlení
je reagování, reagování na všechno a to dělá život tak ubohým. Život člověka, který tak přemýšlí, a také ostatních. Dám vám
jeden příklad: Tenhle hangár jsme postavili, protože tu bývají silné deště a někdy i sněží. Tak jsem si říkala: „Bylo by fajn mít něco
hezkého.“ Tak jsme to postavili. Je to velice dobře udělané. Ale v téhle Itálii je mnoho přemýšlejících lidí, spousta, proto to není
progresivní země. Zažádali jsme o to před třemi lety. Tři roky drželi naše peníze zamčené v bance. Představte si to! A poprvé
řekli: „V pořádku, všechno je v pořádku, můžete to mít.“ Mělo to sedmdesát podpisů těchto Italů. A pak přišli ti samí lidé: „Ne, ne,
ne, musíte to změnit na měď.“ Řekla jsem: „Proč?“ „Protože měď bude esteticky vypadat velmi dobře.“ Ale copak nevědí, hlupáci,
že ta měď bude za chvíli vypadat stejně jako tohle? Jenom za měsíc bude mít stejnou barvu. To je idea estetiky. A tak jsem jim
řekla: „Nechceme vaši půdu, nechejte si ji a dejte nám zpátky naše peníze.“ Je to tak jednoduché. Proč? Protože mají svůj výbor,
komisi, úřady. Musíte tím vším nesmyslem projít. Protože všichni velmi vážně zasednou - „musíme to prodiskutovat, musíme to
zkonzultovat, musíme se každého zeptat…“ Nakonec, co z toho vzejde? - Žádný pokrok. Není v nich žádný mír. Nevím, možná je
třeba něčím je podplatit, což se stydí říct. Nechápu, v čem to je? Nedokážu to pochopit, že jedna kancelář řekne: „Ano“, a potom,
když se to k nim vrátí, zase řekne: „Ne“. Takže, to co se vám snažím říci je, že přílišné myšlení je znakem ega. Ale oni nenacházejí
žádná řešení, žádného druhu. Nikdy nedospějí k žádnému řešení, protože jen diskutují, argumentují, přemýšlejí a nemají žádná
řešení. Nuže, je důležité, aby sahadžajogíni dělali introspekci. Introspekci uvnitř. Introspekce znamená pohled dovnitř. Pohled
dovnitř - ´proč přemýšlím? O čem přemýšlím? Proč je potřeba přemýšlet?´ Stanete se nirvičára (bezmyšlenkovými). Nedovolte
vaší mysli, aby z vás dělala hlupáky. Tato mysl je jako opice, skutečně jako opice. A když začne fungovat, tak vás přinutí skákat z
tohoto konce na ten a odtud tam. A když k nějakým závěrům dospějete, tak pokud to není realizováno, tak jste tím nejubožejším
člověkem na světě. Viděla jsem lidi, jak sedí a přemýšlejí o něčem, co je naprosto absurdní. A můžete vidět, co se z tohoto
přemýšlení děje na globální úrovni. Jaký má smysl létat na Měsíc? Tolik lidí je vyřazených, tolik lidí umírá. Jaký má smysl létat na
Mars? Co tam dostanou? Dělají to, protože si vytvořili zvyk. Prvně přijeli do Indie, pak do Číny, pak tam, pak tam… Nemůžou si
sednout, usadit se. Nemůžou se usadit ani ve svém domě, zvláště muži. Když cestujete vlakem, i když zastaví jen na dvě minuty,
muži musí vystoupit. Žena si bude dělat starosti, a teprve až se vlak rozjede, tak budou naskakovat. Myslím, že takový člověk je
ztřeštěnec. I když říkám, že jsme jako opice, ale opice tohle nedělají. Oni prostě nedokážou vydržet na jednom místě. K meditaci
si musíte sednout na jedno místo, neskákat sem a tam. Je to velice těžké. Ženy mají jiný problém. Zatímco vaří, tak meditují.
Nemají čas. Mají své přátele, musí nakupovat různé věci a naplnit dům vším možným harampádím. Nemají na nic čas. Taky se
pouštějí do různých dobrodružství, chtějí dělat byznys, chtějí dělat to, tamto… Ale na meditaci, to čas nemají. Takže ´usazení se´
je velice důležité. Usaďte se. Jedna žena mi řekla: „Matko, když se usadíme, budeme velice tlusté.“ Dobře, to nevadí, ale usaďte
se. Jsou tu nejrůznější výmluvy, aby nemusely meditovat. „Jo, medituji, Matko, ale víš, v této moderní době je velice těžké
meditovat.“ Máme krize ve svém životě, máme problémy ve svém životě, ale budete překvapeni, když je nějaká krize v mojí
rodině nebo v Sahadža józe, tak se okamžitě stanu bezmyšlenkovou. Spontánně se stanu bezmyšlenkovou, protože ten problém
bude vyřešen Paramačaitanjou. Paramačaitanja ten problém vyřeší. Proč bych měla přemýšlet? Zapomeňte na to. Nechejte
Paramačaitanju, aby se o to postarala. Když nezávisíte na své Paramačaitanje, tak vám to nepomůže, nedá vám to žádné řešení.
Pak chodíte pořád dokola se svým mozkem a pracujete na tom. To je to, co určitě musíte vědět: že jste spojeni s všepronikající
silou Božské lásky. To není láska, která je hloupá. Je to láska, která myslí. Láska, která je pravdou, láska, která je radostí. To



všechno je ve vás uloženo a teď jste získali realizaci. A vy místo toho, abyste se vyvíjeli, skáčete na věci, které nemají žádnou
hodnotu. Tolik sahadžajogínů se ztrácí. Nedávno mi kdosi řekl, že jsme ztratili sto sahadžajogínů, protože začali následovat
jiného sahadžajogína, který začal vidět nějaké věci. Tak oni je také chtěli vidět. Když něco můžete vidět, znamená to, že tam
nejste, je to tak prosté. Řekněme, když jsem na vrcholu hory, tak tam jsem. Ale když jsem od té hory vzdálená, tak ji mohu vidět.
Čím více něco vidíte, tím víc jste od toho vzdáleni. Chápete tu pointu? Že ten jemný stav, sukšma, je, že vy sami tím jste. Tak jak
můžete vidět sami sebe? To je bod, který musí sahadžajogíni pochopit. Kdokoli řekne: „Víš, Matko, on může vidět Tvoji auru
okolo Tebe. Dokáže vidět takové věci.“ Jak to můžete vidět? Nemůžete to vidět, protože vy tím jste. Takže všichni takoví lidé,
kteří jsou velice populární, se vás na začátku Sahadža jógy snaží ovládat a dělat z vás hlupáky a pak jste vyhozeni. Takže teď je
to, čemu se říká soud. Jsou tu síta a síta a síta, kterými musíte projít. Kde jste okouzleni tím nebo tamtím, nebo se nadchnete pro
to či ono. To všechno vás krok za krokem přivádí k bodu, - přicházíte k bodu, kde je vaše zničení jisté. Protože vy se musíte stát
Duchem, vy musíte stoupat v duchovním životě. A jestli je váš pohyb směrem dolů, kdo vám může pomoci? Tohle je velice
zajímavá doba, jak jsem již řekla, doba soudu. A v této době musíme být opatrní, protože jsme svými vlastními soudci. Nikdo
vám nemusí říkat, že jste napadeni tady a tamhle. Vy sami můžete cítit, v jakých čakrách jste napadeni. Můžu zkoušet cokoli, -
nasávat vaše problémy, abych vás stále udržovala na vzestupu, ale cítím, že tato metoda mé pomoci vás neučiní tak silnými.
Protože si myslíte: ´Konec konců Matka nasaje moje problémy.´ Když dostanu sto dopisů, tak devadesát devět procent z nich
jsou dopisy, kdy si sahadžajogíni stěžují na ten problém nebo tamten problém. Jsem ohromena! Vy máte všechny tyto kvality už
v sobě probuzeny. Jsou ve vás. Používejte je! Někdo řekne: „Tamten muž mi dělá problémy, žena mi dělá problémy, manžel mi
dělá problémy.“ Jenom odpusťte! Jen odpusťte! Vaše síla odpuštění je chabá. A navíc, co všechno napsali ti svatí - vy máte sílu
pravdy. Znáte realitu. Mnohem víc, než ti svatí, kteří velebili Bohyni. Kdybyste si jen uvědomili, na jaké úrovni sedíte, neupadali
byste, nepadali byste tolik dolů. Jediný problém, který máte je, že si musíte uvědomit, že váš vzestup musí být duchovní. Tyto
kvality už jsou ve vás velice dobře vyvážené a uložené, více než dharma. Dharma může být síla ´vzdát se´ nebo ´upadnout´, ale
tyto síly nejsou ve vás nikdy zničeny. Vzpomínám si, jak jsem jednou jela poprvé do Ameriky a setkala jsem se s jedním mužem.
Příští den přišel a řekl: „Matko, já jsem se změnil, změnil..!“ „Co se stalo?“ „Nenáviděl jsem svého strýce, nikdy jsem s ním nechtěl
mluvit, velice jsem se na něj zlobil. Ale jen si to představte! Včera jsem se s ním setkal, objal jsem ho a políbil. A řekl jsem mu:
„Odpustil jsem ti, úplně jsem ti odpustil. Ale teď se kvůli tomu neciť vinným.“ Začal se na mne takhle dívat.“ Takže s probuzením
Kundaliní přijdou všechny tyto krásné vlastnosti. A pak vaše štědrost. Vaše krásná bytost, která je osvícená Duchem, dokáže
světu, že Sahadža jóga je pravda. Včerejší nádherné divadelní hry nám to ukázaly, ale nemělo by tu být mentální uspokojení
uvnitř vás, že: ´Já jsem dostal realizaci, teď jsem tímto.´ Ne, ne mentálně! Je to stav, je to stav; a abyste toho stavu dosáhli,
musíte opravdu meditovat a najít si čas pro meditaci, každý večer a každé ráno. Čím více budete meditovat, tím lepší to bude. Na
nic se nevymlouvejte. A nenamlouvejte si nic. Nic jiného není důležité! Váš vzestup je důležitý, jestli skutečně chcete zachránit
svět v této Kali juze. Myslím, že dnes jsem vám zcela objasnila, jaké kvality jsou ve vás obsaženy. Jsou tam. Nejsou to dharmy,
ale jsou to kvality, jsou prostě ve vás. Vy jste jen obrátili svou pozornost k něčemu opačnému. Jinak všechny tyto kvality jsou už
ve vás obsaženy, už tam jsou. Nic je nedokáže zničit - kromě vás samotných, jestli jste je zničili, nikdo vám nemůže pomoci.
Nechť vám všem Bůh žehná!
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Klaním se všem hledačům pravdy. Tolik toho bylo řečeno a mé srdce je opravdu plné vděčnosti za to, že jste sem všichni přišli, a
za to, jak lidé popisují Sahadža jógu. Abychom pochopili Sahadža jógu, měli bychom vědět, kde se dnes v této Kali juze
nacházíme. Čemu dnes čelíme? Měli byste se cítit opravdu dost znepokojeni, když vidíte, jak se vyvíjí situace v každé zemi,
všude. V čem je problém? Čím to je, že se lidé stávají tak neklidnými, plnými napětí. Kolektivně, po celé Zemi, kamkoliv přijdete,
narazíte na nějaký druh zmatku. Je to hrozné. Celá společnost jako by vřela jakýmsi strachem ze zničení. Jaký je důvod? Existuje
tolik náboženství, tolik organizovaných, neorganizovaných, všelijakých jiných. Je tolik sádhuů a světců. Je napsáno tolik knih o
tom, co byste měli mít. Ale jen ten, kdo hledá pravdu, by měl vidět jeden bod - proč, proč je na světě tolik problémů a jak byste
mohli pomoci? Kde je ten problém? Je uvnitř lidské bytosti. Jak bylo popsáno, víte, že jsme přešli ze zvířecího stádia do lidského
stádia. Bezpochyby máme lidské vědomí. V tomto vědomí začínáme vidět všechny druhy věcí, které nejsou dobré, které jsou
destruktivní, které nás znepokojují. Pokud vás to neznepokojuje, znamená to, že vůbec nejste citlivý člověk. Ale vy jste citliví coby
lidská bytost. Takže teď, co je toho příčinou? V každé oblasti života, ať už jde o politickou, ekonomickou nebo jakoukoliv oblast
života, v níž lidé žijí, existuje velmi jemný problém, kterému lidé nerozumějí. Když řeknu, že je v nás Duch, který září v našem
srdci, nemusíte tomu věřit, nemusíte. Ale naše pozornost není zaměřena na tohoto Ducha. Říká se tomu 'átma vimukh' - naše
pozornost je vně. V této fázi lidského vědomí je naše pozornost vně, vně na různých věcech. Nuže, kam by měla naše pozornost
směřovat, aby se vyvíjela? Kvůli čemu? K dosažení čeho? V první řadě má nyní naše pozornost směřovat k našemu Duchu, k
duchovnímu porozumění. To je jedna věc, která se musí pro začátek stát lidským bytostem. Jinak je naše pozornost někde
venku. Staráme se o peníze, o moc, o tohle, o tamto, soupeříme a děláme různé věci. Ale pokud se vaše pozornost nějakým
způsobem obrátí k vašemu Duchu, pak se s vámi stane to, že se stanete silou Ducha. A síla Ducha je ta nejvyšší síla, na kterou
můžete pomyslet. Za prvé, Duch je ten, kdo miluje. Miluje, aniž by o něco žádal, aniž by něco očekával, jednoduše miluje. Je to
nepodmíněný typ osobnosti, který prostě vyzařuje lásku. Kdokoliv má potíže, kdokoliv má problém, prostě to plyne. Tato
schopnost proudění v srdci existuje, ale kromě toho, což je konečný bod, jde o to, že naše pozornost není zaměřena na našeho
Ducha. Dokonce i v politickém snažení nebo ve vašem ekonomickém snažení, v jakémkoliv snažení, se děje to, že pozornost je
vně. Takže se pouštíte do soutěžení, pokračujete v tom, stáváte se velmi kompetentními, a pak najednou zjistíte, že se objeví
někdo další. Když je vaše pozornost vně, dochází k tolika bojům. Protože v pozornosti vně není žádná čistota. Není tam žádná
čistota. Je to jen pozornost zaměřená na sebe a ta je velmi omezená. Velmi omezená, protože když věnujete pozornost sami
sobě, vaše problémy a strasti nemají konce. Pro člověka - jak říkají, je to fakt - nevadí mi spát kdekoliv. Nevadí mi jíst cokoliv.
Všechny tyto věci jsou mi jedno, to je fakt. Protože, víte, podle mě to není moc důležité. Ale aniž bych o tom přemýšlela, jsem tak
stvořená. Jsem taková, v pořádku. Ale sahadžajogíni se takovými stali. To je ten zázrak, že lidé obrátili pozornost ke svému
Duchu. Pak žasnete, jak věci fungují. Bez jakéhokoliv soupeření, bez jakýchkoliv bojů, bez jakýchkoliv hádek, jak se vaše
pozornost upne na vašeho Ducha. Nejdříve vás čeká dobré zdraví. Váš zdravotní stav se zlepší. Za prvé, pokud je vaše zdraví v
pořádku, myslím, že se tím vyřeší mnoho problémů. Na tomto světě je, myslím, nejméně 30% lidí stále nemocných. Kvůli napětí,
možná kvůli špatnému jídlu a tomu a onomu. To je první věc, která se vám stane, že se vaše zdraví zlepší. Dnes v Sahadža józe
máme lidi, kteří se naučili, že tyto moderní způsoby ekonomiky nikomu nedaly klid. Myslíme na Ameriku; chci říct, že jsem v
Americe byla, znám Američany, jak jsou neskutečně rozrušení. Jejich rodiny jsou zničené. Jejich děti jsou zničené. A dějí se
různé hlouposti. Naši indičtí guruové tam jezdí a vydělávají velké peníze. A oni chtějí jen mír. Chtějí jen mír v srdci. To je možné
jen tehdy, když se vaše pozornost zaměří na vaše srdce, protože v srdci sídlí Duch a Duch je zdrojem míru. První je láska a druhá,
jak jsem vám právě řekla, je mír. Stáváte se nesmírně klidnými. Stáváte se svědkem a celé drama vnímáte jako vtip. Nic není tak
vážné, abyste si z toho dělali těžkou hlavu. Všechno se nějak vyřeší. A právě tím se člověk musí stát - stát se Duchem, který je
váš vlastní, který je ve vašem vlastním srdci, a je, jak jsem vám řekla, zdrojem lásky a znovu říkám zdrojem míru. A třetí věc, která
se vám stane, že zdrojem Ducha je radost, že radost bublá ve vašem životě. Prostě bublá ve vašem životě. Nevíte, jak se z tohoto
velkého oceánu radosti dostat. Začnete v něm plavat, užívat si každý jeho kousek. Dotýkáte se všech břehů, obcházíte celý svět,
jejich srdce a všechno. Je to srdce, kde přebývá. Znovu říkám, že to není v mozku. Žádná duševní činnost vás nemůže přivést k
Duchu. (Stát se) Duchem je možné pouze tehdy, pokud se vaše pozornost nějakým způsobem přenese k Duchu. A to je možné
pouze prostřednictvím probuzení Kundaliní. Tato změna postoje k životu, tato změna k naprostému míru a radosti k vám všem
přišla, protože vaše pozornost je nyní zaměřena na vašeho Ducha. Nyní nepřemýšlíte o penězích, peníze jdou vaším směrem.
Nepřemýšlíte o moci, moc jde vaším směrem. A moc Ducha je to nejvyšší, nejmocnější a nejspravedlivější. Není nutné, abyste se
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stali sanjásíny, sádhuy, dělali všechny možné věci. Není třeba těchto rituálů. Duch ve vás sídlí. Všechno jste již vykonali v
minulých životech. V tomto životě zbývá jediné - věnovat pozornost svému Duchu. A to je možné pouze díky probuzení Kundaliní
- Prapůvodní Matky. Když začne - chci říct, že Ona je také vaše vlastní. Když začne stoupat, prochází centry a obohacuje je,
integruje je a proniká poslední oblastí fontanelní kosti a spojuje vás s touto Všepronikající silou Božské lásky. Ale tato síla
Božské lásky není jen 'láska', chcete-li, je to také mír a radost a je to také nejvyšší moudrost. Pro normálního člověka je to
poněkud subtilní pro pochopení, já vím, prošla jsem si tím - aby člověk pochopil, že se může stát Duchem - ale je to součástí
evolučního procesu. Dnes je doba, kdy se lidé mají stát Duchem. Je to požehnání této doby rozkvětu, jak tomu říkám, a lidé se
musí stát Duchem. Jinak z nich zbude to, co ze všech ostatních lidských bytostí, které, nevím, kde skončí. Takže toto je dnes
zásadní krok k tomu, abyste se stali Duchem. Mluvili o tom všichni svatí, všichni proroci, všechna náboženství. Ne že by to
nedělali. My jsme je samozřejmě překroutili. Udělali jsme z nich oddělené, samostatné záležitosti. Ale je to jen jedna jednoduchá
věc, že jste Duch a dokud se tímto Duchem nestanete, nemůžete dosáhnout žádného míru, žádné radosti a žádné lásky.
Sahadžajogíni, kteří zde sedí, toho dosáhli. Nemyslí si, že jsou z ciziny nebo z té či oné země. Nechtějí - teď tady v kempu
nemáme moc dobré podmínky pro spaní, jídlo ani nic jiného, žádné dobré koupelny, nic. Jen si prostě užívají. Nikomu to nevadí.
Samozřejmě určité věci z určité země mohou přetrvávat. Ale pak to odpadne, odpadne to. Postupně to začne odpadávat. Jako
květina, když se stává plodem, všechny okvětní lístky a všechno odpadne a pak se z ní stane plod. Tak i vy jste se nyní stali
plodem - plodem poznání, plodem moudrosti a lásky. Pro poznání nemusíte číst knihy. Není potřeba. Lidé, kteří jich přečetli příliš
mnoho, těžko získají Sahadža jógu. Co však musíte sami poznat - co je skutečnost? Ale to je možné jen tehdy, když jste
realizovaná duše. Jinak se ztratíte v iluzích světa. Celý život žijete s iluzemi, zápasíte, bojujete a nechci říkat, jaký je konec. Takže
jednoduchá věc, která se stala díky Sahadža józe, je, že ve vašem evolučním procesu se vaše pozornost nyní přesunula k Duchu
místo k čemukoliv jinému. Jakmile se objeví síla Ducha, zjistíte, že jste ve všem úspěšní. Nechcete to, nežádáte o to, a pokud to
tak není, nevadí vám to. Nevadí vám to, protože si myslíte, že to nechápou. Nevadí, zapomeň na to. Takže nemá smysl o to
bojovat, žádat o to. K tomu je důležitá jedna věc, první a nejdůležitější věc, musíte všem odpustit. Lidé, nevím, někdy jsou
nelogičtí. Řekněme, že se vám někdo pokusí ublížit. Dobře, odpouštím mu. Zapomenu na to, protože pak mě z toho nebolí hlava.
To, o co se snaží, je způsobit mi bolest hlavy, což nehodlám přijmout. Prostě odpouštím. Takže toto je velmi důležitý bod, Kristus
také řekl, že „musíte odpustit“. Mohamed řekl tolik věcí, ale nevím, jak to lidé překroutili. Kristus řekl tolik věcí, že nevím, jak je
překrucují. Každý z nich řekl jednu věc - že se musíte stát Duchem. A jak to lidé překroutili a vytvořili tolik náboženství a v tomto
náboženství - proč by se měli hádat? Pokud je jeden Bůh, neměly by být žádné hádky. Nyní v Sahadža józe zjistíte, že lidé přišli z
různých ras, z různých zemí, z různých ideologií. Jedna věc je na sahadžajogínech skvělá, jsou to velmi čistí lidé. Je v nich tolik
čistoty. V Sahadža józe není žádný problém, nemám žádný problém s nemorálností. Nenacházíme nikoho, kdo by byl nemorální.
Pokud byl někdo nemorální, tak se prostě napraví. Pokud někdo podváděl, tak se napraví. Pokud byl někdo zkorumpovaný,
napraví se. Protože Duch vám dává světlo, abyste sami viděli, co je pro vás dobré. Dejme tomu, že jdete po cestě a jste slepí.
Můžete vejít do příkopu. Ale dejme tomu, že máte světlo a otevřené oči. Víte, jak jít. A to je přesně to, co se stalo v Sahadža józe,
že si lidé uvědomili, jak se pohybovat, jak jít, jak chodit a nespadnout do příkopu. Viděla jsem i lidi, kteří spadli do příkopu. Ale
nemám pro ně nic než lásku. Protože byli slepí, víte, pro slepého můžete mít jen lásku, že? A zjistila jsem, že jakmile jim úplně
odpustím a zeptám se jich - dobře, i když mě zneužili, řekli něco proti mně, je to v pořádku. Protože oni nevědí, co dělají. Jsou to
slepí lidé. Takže jakmile vůči druhým, cítíte, že - nevadí, ať už udělali cokoliv, ať už vám takzvaně ublížili, nic vám to neublíží,
protože stojíte na piedestalu pravdy. Takže druhým bodem je, že Duch je zdrojem pravdy, nikoliv nepravdy. Například je tu nějaký
falešný guru. Okamžitě poznáte, že je falešný. Jak? Podle svých vibrací, podle konečků prstů poznáte, že tento člověk je falešný.
Všechno to řekl Mohamed, že v době vzkříšení budou vaše ruce mluvit. Přesně to se stane, že uvidíte 'toto je ten problém'. Nyní,
pokud chcete, můžete se tomuto člověku vyhnout, nebo pokud chcete, můžete ho přivést k vědomí a napravit ho. Ale na začátku
bychom se neměli příliš pokoušet o komplikované povahy, protože zkomplikují vás. Ti, kteří v Sahadža józe dozráli, to nyní hravě
zvládnou také. A také musíme vědět, že všechny živly pracují pro nás. Všechny události na světě jsou jen proto, aby ukázaly, jak
jsou špatné věci špatné a jak by se měly dělat správné věci. Řekněme například, když přišel Hitler. Začal ničit lidi. A trvalo mu
devět let, než se vypracoval. A udělal spoustu věcí, které mu nikdo nemůže odpustit. Ale umřel a najednou zjistíte, že v Německu
jsou lidé tak osvícení. Teď jste slyšeli některé lidi, překvapilo mě, jak jsou tak osvícení ohledně lásky a Božského. Všechny tyhle
země, jak jsem viděla, si vedou nečekaně dobře. Představte si, že v Anglii, která přišla do Indie a vládla nám tři sta let, je tolik
sahadžajogínů. A také jak dnes vidíte, když tam mluvím, máme tam celý sál plný lidí - v Anglii. Viděla jsem to i v zemích, jako je
Rusko, kde byli tito lidé na pokraji zhroucení poté, co začali s demokracií. Ať už je to demokracie, komunismus nebo cokoliv
jiného, všechno jsou to 'ismy'. Musíte z toho vyjít a sami se přesvědčit, že z takzvané demokracie se stala démonokracie.
Takzvaný komunismus selhal. Proč? Co je na nich v podstatě špatně? Všechno to bylo založeno na jiném než duchovním



základě. Nebyl v tom žádný Duch. Vše bylo založeno, řekla bych, na snahách, které jsou vně, které byly velmi omezené. A tyto
limity, jakmile se prolomí, vidíte, že máte problém. Ekonomika, světová ekonomika, se nyní hroutí. Všude je recese. Když jsou to
takoví odborníci, tak proč je recese? Proč jsou problémy? Nyní lidé říkají, že musíme odstranit chudobu. Souhlasím, ale ne tím, že
budeme dávat nějaké milodary, ale s úctou k sobě samému. Můžete to udělat. Můžete to udělat, protože když se vám podaří
oslovit lidi, kteří jsou v nouzi, Sahadža jógou a obohatit je, budete překvapeni, oni sami se budou zlepšovat a pracovat na tom.
Vidíte, že se dějí různé věci, třeba v zahraničí lidé říkali: „Matko, mluvíš o duchovním životě, tak proč je Indie tak chudá?“ Řekla
jsem: „V duchovnosti nejsou tak chudí.“ Možná jsou chudí, co se týče peněz. Jsou ti, kteří mají hodně peněz, také velmi dobří
lidé? Dělají také něco velmi dobrého? Stejně tak ti, kteří jsou chudí, nemusí dělat něco dobrého, že byste s nimi měli mít soucit.
Souhlasím. Co tedy dělat? Pokud jsou obě strany tak ubohé, co bychom měli dělat? Je třeba je změnit. Změnit celý postoj k
životu. Okamžitě jsem viděla, jak lidé, kteří jsou údajně bohatí, začali chápat chudobu. Začali se dělit. Začínají ji řešit. V Sahadža
józe budete překvapeni, jak si lidé navzájem pomáhají. Jak zpracovávají potíže a problémy všech v něco velmi krásného. Víte, je
to moudrost, kterou získáte z této Všepronikající Božské síly. Tato síla byla popsána v každém náboženství. Říkáte jí Nirákar,
říkáte jí Ruh, můžete jí říkat Paramčaitanja; můžete jí říkat jakýmkoliv jménem. Ale o jméno nejde. Ať už je to cokoliv, jakmile se s
touto silou spojíte, jste požehnaní. Jste požehnaní tisíckrát víc, než je normální lidská bytost. Jako normální bytost žádné
požehnání nemáte. Není tam nic jiného než vaše vlastní úsilí, že kolik do toho vrazíte, tolik dostanete. Tady nikdo nikoho netlačí,
Jste do toho vtlačeni automaticky. Tato síla, Božská síla vás k tomu přivádí. A viděli jste to ve svých životech, jak jste ke mně
přišli, jak jste přišli k Sahadža józe. Byla to nějaká Božská síla, která to vypracovala, která je sahadža, což si možná
neuvědomujete, ale když získáte realizaci, jen se zamyslíte nad svým vlastním životem: „Jak jsem přišel k Sahadža józe? Jak
jsem se k tomu dostal?“ A pak spatříte tento mír, který vládne vašemu srdci, lásku, náklonnost, všechno. Jak jste říkali, mám
mnoho sil, možná, nevím, ale jedna věc je jistá, a to, že sahadžajogíni mohou získat všechny mé síly. Jako Matka - Matka chce
dát sahadžajogínům všechno. Největší radostí pro Matku je vidět svého syna nebo dceru vyrůst jako ona. Mám velkou vizi života.
A její obraz vidím dnes zde. Byla jsem obyčejná žena v domácnosti bez velkých peněz. Víte, že můj zájem o peníze je nulový.
Nerozumím ani bance a někdo za mne musí podepsat šek. Můj manžel musí počítat moje peníze, jsem na tom tak špatně. Ale
přesto jsem nikdy neměla problém. Nikdy jsem neměla problém, protože je to chamtivost v člověku, hrozná chamtivost v
člověku, která vytváří problémy. Ale když se naučí být spokojený, tato chamtivost automaticky odpadne a člověk se cítí naprosto
komfortně. Ale to neznamená, že se stanete sádhuem nebo se stanete sanjásínem nebo se něčeho vzdáte. Ty dny jsou pryč.
Těmito zkouškami jste prošli. Byli jste v Himálaji. Stavěli jste se na hlavu a dělali různé věci. Nyní už není třeba nic dalšího. Je
zapotřebí, abyste věnovali pozornost svému Duchu, čím více to děláte, tím více pohlcujete všechny ostatní pozornosti a věnujete
je svému Duchu, který tu už existuje. Nic není třeba přinášet zvenčí ani se nic učit. Je uvnitř každého z vás, v srdci. Jediné, co
musíte, je prostě to vnímat. Tento pocit se může dostavit pouze tehdy, když se ve vás probudí Kundaliní. Vím, že nikoho jako byl
Mohamed, Kristus, Abrahám nebo Mojžíš, kteří vytvořili knihy nebo jakoukoliv historii, by nikdy nenapadlo, že lidé vytvoří
organizované náboženství a začnou jednat tak, jako by (Oni) byli proti sobě. Ale stalo se to. Stalo se to. Abyste to odstranili,
musíte jim dát poznání, čisté poznání. Ne poznání z knih, ale čisté poznání. A poznání, které je čisté, je moudrost. Pracovala jsem
pouze prostřednictvím této moudrosti. Tuto moudrost jsem měla od dětství. Nikdo mi ji nedal. Je tam. Ale tato moudrost mě
naučila jednu věc - že ať je stav člověka jakýkoliv, ať je jeho styl jakýkoliv, ať jsou jeho ego nebo podmíněnosti jakékoliv, pokud
může pocítit lásku, pak se jeho Duch probudí. Tato transformace proběhla. Zde máme jen jedno procento lidí, kteří na celém
světě získali realizaci. Ale vím, vzpomínám si na všechny, kteří tu dnes nejsou, že byli hledači, bláznivě hledali, hledali pravdu.
Prošli si hrozným obdobím hledání. Měli velmi špatné guruy. Měli nejrůznější výdaje, všechno možné. Ale jakmile přišli do
Sahadža jógy, našli, co je pravda. A pravda je velmi jednoduchá - že jste Duch. Nejste toto tělo, tato mysl, ale jste Duch. To je
pravda a oni našli svého Ducha. To je to, co je pravda, kterou našli. Jakmile je ve vás tato pravda zakotvena, že jste Duch, nic vás
nemůže zničit, nic vám nemůže ublížit. Nemůže mít žádná přání. Nemá. Jaká přání můžete mít, když máte Ducha, což je tak
uspokojující? Nikoho neodsuzuje. Nikoho nepronásleduje. Je spokojený sám se sebou, naprosto spokojený. Víte, já jsem velmi
toužila po tom, abych vedla úplně normální život. Aby ze mě nebyl nějaký himálajský týpek nebo něco takového. Protože tohle je
potřeba pro obyčejné lidi. Dnes je cílem hromadné, masové probuzení. Není to pro jednoho člověka. O to šlo, protože řekněme,
že je-li učiněn nějaký objev, a to pouze pro jednoho člověka, nemá to žádný význam. Musí se to dostat k masám. A věděla jsem,
že to musím udělat. A musela jsem pracovat - říká se to, ale myslím, že jsem nikdy nepracovala. Byla jsem jen svědkem celé věci.
Viděla jsem to jen jako svědek, který se těší z nejrůznějších věcí, když sedíte na břehu oceánu. Vidíte, jak vlny přicházejí a
odcházejí. Ale uvnitř, uvnitř toho je lidská bytost, která se chce vyvíjet, která se chce stát Duchem. Pak začne přemýšlet, co
dobrého může udělat pro druhé. Dosud jsem velmi usilovala o to, aby se lidé stali sahadžajogíny. Nepouštěla jsem se do žádné
misionářské nebo sociální práce. Dělávala jsem ji, když jsem nebyla v Sahadža józe, řekla bych, než jsem začala Sahadža jógu.



Ale později jsem zjistila, že pokud neproměníte lidi, pokud se nestanete Duchem, budete jako každý jiný sociální pracovník.
Pracovala jsem například ve škole pro nevidomé. Byla jsem předsedkyní školy pro nevidomé. A byla jsem překvapená, lidé, kteří
byli se mnou, byli velmi zvláštní typ. Měl přijít guvernér a oni se ptali: „Kdo bude sedět vedle guvernéra?“ Řekla jsem: „Co to má
být?“ A tak také řekli, že jako předsedkyně tam musím sedět já. Řekla jsem: „To není nutné. Můžu sedět kdekoliv.“ Všichni se
však začali v této věci hádat. Tak jsem řekla: „Dobrá, vezmeme prkno a dáme ho na hlavu guvernéra a vy všichni si na něj
sednete jako vrabci.“ Tenhle humor hodně pomohl a oni se uklidnili. Takže tohle je ta hloupost - kde si sednete, jaká je vaše
pozice, co získáte. To je přece taková hloupost, že i ten mravenec ví, jak vypracovat kolektivitu. Nevím, jak lidi umírají touhou po
zbytečných nesmyslech. Ale jediná věc je, že se ještě nestali Duchem. Takže si neváží sami sebe, žádná úcta. Takže dělají
všechny ty věci, které podle mě nejsou moc úctyhodné. Pak mě napadlo, že takovou práci dělají lidé, kteří si o sobě myslí nevím
co. Jakmile začnete dělat něco dobrého, proč byste si měli myslet, že jste velmi skvělí? Nechápu to, víte, můj mozek je v tomto
směru nepoužitelný. Protože to, co jsem zjistila o těchto lidech, kteří se mnou pracovali, velmi toužili po tom, aby jim to přineslo
zásluhy. Někdo se chtěl stát předsedou, místopředsedou. Řekla jsem: „Ty se staň vším.“ Takže pozornost věnovaná vašemu
povýšení není skutečným povýšením, žádným povýšením. Všichni se jim smáli, je to degradace. Vaše povýšení se neděje pomocí
vaší vlastní bytosti, ale pomocí vašeho Ducha. Bytí znamená podle mě velmi velkou věc, ale Duch je velmi jemný, velmi krásný, a
přebývá ve vás všech jako světlo. Je to světlo ve vás. Nyní je tu tolik sahadžajogínů, kteří dávají osvícení druhým. Jsou lidé, kteří
jezdí po celém světě. Byla jsem překvapená, že lidé z Německa a Rakouska mi přijeli pomoct, když jsem poprvé jela do Ruska.
Zeptala jsem se: „Co tady děláte?“ Řekli: "Matko, musíme něco udělat, protože naši předkové zabili tolik lidí.“ Tehdy jim mé srdce
začalo opravdu děkovat. Podívejte se na to, co se v nich objevilo? Pak odjeli, budete se divit, do Izraele a z Izraele vzali spoustu
sahadžajogínů do Egypta. A tak jsem se Izraelců, sahadžajogínů, zeptala: „Proč jste tady?“ Řekli: „Matko, teď je naším úkolem
spřátelit se se sahadžajogíny z Egypta.“ Jen pohleďte, jak láska pohlcuje všechny tyto hrany, všechny tyto trny života a zcela je
rozpouští. Je to tak radostné, když vidíte, jak vaše láska na druhých pracuje. Malé, drobné i velmi velké věci, to vše se řeší díky
lásce. Například v průmyslu teď mají lidé problémy se stávkami. Velmi časté - boje těch, co mají a těch, co nemají. Ale když
dokážete lidi pozvednout na duchovní úroveň, k jejich duchovní potřebě, která je dnes tou nejdůležitější potřebou, budete
žasnout, že nebudou existovat žádné problémy. Víte, je to jistý druh komunismu. Je to jistý druh socialismu. Je to druh
demokracie. Je to všechno dohromady, co funguje. Demokracie znamená, že máme sahadžajogíny, kteří chtěli toto
zorganizovat. Zeptali se: „Matko, co máme udělat?“ Řekla jsem: „Nebudu říkat nic. Dělejte, co chcete. Zvolte si, co se vám líbí, co
chcete dělat.“ A já jsem se zrovna zabývala aranžováním květin, protože jich přišlo tolik a byla jsem kvůli tomu znepokojená.
Prostě jsem v domě aranžovala květiny. A co jsem zjistila, jen se podívejte, jak to zvládli - žádná hádka, žádný boj, žádná diskuse,
nic. Jak to zvládli? Jinak nemůžete donutit deset lidí, aby seděli pohromadě a mluvili stejně. Jeden bude mluvit, druhý bude
mluvit, další bude mluvit, budou dál diskutovat a diskutovat a nikam nedojdou. Jinak to musí vyřešit jen jeden člověk, jinak
nemůže nic fungovat. Takže vidíte, že to mění celou atmosféru každého člověka. Změní se jeho postoj, změní se jeho snažení a
všechno se stane tak krásným a radost dávajícím. Jste také socialisté, protože začnete myslet na lidi, kteří jsou zdeptaní, na lidi,
kteří nemají peníze, kteří jsou chudí, a snažíte se vypracovat něco, čím by získali nějaké peníze. Jezdívala jsem s otcem za
jedním případem do čtvrti zvané Čanda. A tam jsem viděla lidi, kteří měli jen jednu látku omotanou kolem těla. Což mě šokovalo -
jen jedna látka, ať je zima, nebo léto. Plakávala jsem, a tak můj otec říkal: „Proč před nimi pláčeš?“ Řekla jsem: „Co mám dělat?
Musím se pokusit pro ně něco udělat.“ Teď, když mám tolik sahadžajogínů, jsem jim řekla: „Chci těm lidem nějak pomoci.“ A oni
dělají keramiku. Tak řekli: „Matko, dobře. Můžeš vzít keramiku. My ji sem dovezeme a budeme ji prodávat.“ Budete překvapeni,
tito lidé teď mají domy, mají dobrý život a žijí si velmi dobře. Takže svým způsobem je to takový socialismus. To, že vidíte
problémy a umíte je kolektivně řešit, kolektivně, ne individuálně, ale kolektivně. Všichni sahadžajogíni navrhují: „Matko, to se dá
takto vyřešit.“ Zatím jsem neudělala nic přímo, musím říct, jako že bych založila nějakou takovou organizaci. Ale teď, když je tu
tolik sahadžajogínů s pozorností v srdci, se moje pozornost nyní obrací k lidem, kteří potřebují naši pomoc. Poprvé jsem je tedy
požádala, aby vytvořili nevládní organizaci pro ženy v nouzi a pro děti, které rodiče opustili. A okamžitě, budete se divit, se to
všechno podařilo. Získali jsme pozemek. Získali jsme lidi. Nic nedělám a všechno je hotové. Navíc tolik lidí napsalo: „Matko, jestli
chceš půdu, můžeme Ti ji dát. Přijeď, uděláme to, tamto.“ Dovedete si to představit? Jednou mě prostě napadlo, že musíme něco
udělat pro chudé lidi. Tolik dalších věcí se dá udělat s vaší pozorností, která je čistá, plná lásky, protože láska, víte, je něco, co
vám dává moudrost, jak to provést. Když máte lásku, dává vám to úplný vhled do problémů i do toho, jak to funguje. Je to pro mě
překvapivé, chci říct, že jsem to dělala vždycky, ale i po Sahadža józe jsem zjistila, že tím řešením je láska. Je to jediný způsob,
jak můžeme vstoupit do srdcí lidí. Ale ohledně této lásky bychom se neměli snažit dělat to pro nějaké peníze nebo pro nějaké
úspěchy nebo pro nějakou odměnu, ale jen z rozmaru lásky a to je to, co se vám všem dnes vrací to, jak milujete všechny lidi, to,
jak jste vykonali tolik práce. Ani nevíte, jakou vděčnost k vám cítím. Sama bych to nezvládla. Nemohla bych se vydat do tolika



zemí. Například Benin, kde jsou jen muslimové, nikdy by mě ani nenapadlo jít na tak vzdálené místo, kde jsou tito lidé, a
představte si, že jsou to muslimové a všichni se dali na Sahadža jógu a v ní chápou krásu lásky. Děje se to díky Francouzům,
věřili byste tomu? Tito Francouzi se vydali až do Beninu, aby to udělali. Dokonce i Angličané se vydali do různých zemí, dokonce i
Rakušané a také Němci a Italové jsou dalším typem lidí, kteří mají velmi vřelé srdce, to musím říct. Mají velmi vřelé srdce a
způsob, jakým šíří Sahadža jógu po celé Itálii, je opravdu pozoruhodný. Jsem ohromena, jak tito lidé oslovují všechny ty lidi, kteří
nikdy nevěděli, co je to Duch, a jak je k tomu přivádějí. Díky tomu nemusíme říkat 'zákaz alkoholu'. Nemusíme říkat 'neberte
drogy', nic. Žádné zákazy v Sahadža józe nejsou. Odpadá to automaticky. Nemusím říkat: „Nedělejte to.“ Prostě to automaticky
odpadne. Budete překvapeni, jednou jsme měli program a do jedné z lamp se mělo dát světlo a nikdo neměl sirky. Umíte si to
představit? Nikdo neměl sirky. Takový problém - tisíc lidí a nikdo nemá sirky. Tak jsme museli někoho pro sirky poslat. Nikdo je
nepotřebuje. Takže já nikdy neříkám: „Nedělejte to,“ nikdy, nikdy jsem to neřekla, ale takhle to zafungovalo. Nevím, jak jste toho
nechali, ale je to velmi jednoduché, když je tam světlo Ducha. V jeho světle to prostě neděláte. Nuže, všichni lidé říkají: „Nepijte.“
Řekněme například sikhové, muslimové, ale vidíte, že všichni pijí, protože nejsou skutečnými muslimy, nejsou skutečnými sikhy.
Kdyby jimi skutečně byli, tak by nepili. Jak je to tedy možné? Musí být Duchem. Ve světle Ducha prostě neděláme nic, co je
destruktivní, prostě to neděláme. Nemusíte to nikomu říkat. Teď tady všichni sedíte a víte, že jsem vám nikdy nikomu neřekla:
„Nedělej to.“ Ale v Londýně jsem byla překvapena, že lidé ze dne na den přestali brát drogy, ze dne na den. Lidé zaměstnávají
armádu, tohle, tamto, drogy jsou všude. Vzdali se prostituce. Vzdali se drog, všech druhů destruktivních věcí, ke kterým se člověk
uchyluje někdy z frustrace a někdy proto, že se cítí velmi osamělý. Ale nyní, v Sahadža józe nemůžete být nikdy osamělí. Po
celém světě máte bratry a sestry. Když se dozvědí, že tam někdo je, že někdo přijíždí, všichni se vydají na letiště, aby ho přivítali.
Není to obyčejné bratrství. Je to velmi hluboký typ bratrství. Je to velmi hluboké porozumění. Ale musím říct, že jsou to velmi
hlubocí lidé, protože byli hledající a při tomto hledání se opravdu dostali do úplného zmatku, a to z nich udělalo velmi hluboké
lidi. Tuto knihu "Světlo Koránu" napsala paní Gilmet. Přečtěte si ji. Prosím, abyste si ji přečetli, protože je tak hluboká. Věděla
jsem, že je velmi hluboká, ale způsob, jakým se vyjádřila, je tak krásný, tak radost dávající, není muslimka, vzala si muslima,
takzvaného, protože všichni byli sahadžajogíni, a způsob, jakým vyprávěla o svém hledání, je tak krásný. V Sahadža józe máme
tolik velkých spisovatelů, kteří vydali velmi, velmi pěkné knihy. Ale tato Gilmet je velmi plachá. Ona nemluví. Mlčí. Ale uvnitř je tak
hluboká díky svému hledání. Na světě je mnoho lidí, kteří hledají pravdu, protože nesnesou nesmysly moderního světa a jsou
velmi citliví. Nejsou necitliví, ale velmi citliví. Takto jste všichni získali realizaci. Není to nic mého. Říci, že jsem to udělala já, není
správné. Kdybyste nebyli jako svíčka, nemohla bych vás osvítit. Takže jsem vám velmi vděčná. A jsem tak okouzlená tím, jak vy
lidé vnímáte Sahadža jógu - že ji musíte vypracovat kolektivně, globálně. Musíte si navzájem pomáhat a povznášet lidi.
Nejdůležitější je univerzálně vytvořit mysl, která směřuje k Duchu. Pak vyřešíme všechny problémy, žádný problém. Když teď
řeknu, že tady rozjíždím nějaký projekt pro chudé, okamžitě mi všichni pošlou peníze. Okamžitě začnou pracovat, zjistí, kdo to
může vypracovat, kdo může přijít a pomoct Matce. Jakou práci jim můžeme dát? Jak to vypracovat, celosvětově. Šíří se to tak
rychle. Stačí to jen říct. Nikdy jsem nežádala o peníze. Nikdy jsem neřekla, že potřebuji peníze, ale oni to hned naplánují, přinesou
to sem a vypracují to. Může to fungovat v Indii, může to fungovat kdekoliv. Nejde jen o to, že je zajímá Indie. Ale zajímají se o
problémy globálně. Není to proto, aby udělali nějakou podívanou nebo nějakou, můžeme říct, ceremonii. Je to něco, co je velmi
niterné, velmi jemné a co funguje, a přináší jim to radost. Mají radost, že mohou něco udělat pro Sahadža jógu. Někdy žasnu nad
tím, jak soucítí s celým světem, jak jim na celém světě záleží, jak jsou ochotni pro něj pracovat. Samozřejmě, jak jsem řekla,
každá země má nějaké problémy. Můžeme říct, že severní Indové se vždy zajímají o politiku, protože je zde Dillí. Ale teď se to
omezilo, výrazně se to omezilo. A neradi slyší cokoliv proti komukoliv. Což je dobře. A na jihu, dá se říct, že za řekou Narmadou, v
Maháráštře a podobně, jsou velmi ritualističtí, velmi ritualističtí lidé. I když dají 'thali' [talíř na jídlo], sem musíte dát sůl, sem
zeleninu, aby se i slepý člověk mohl řádně najíst. Musíte používat jen jednu ruku. Druhou ruku musíte mít přivázanou. Jsou velmi,
velmi ritualističtí, kvůli těmto dvěma věcem v Sahadža józe nerostou. Ať už je to cokoliv, musíme si uvědomit, že toto vzadu stále
přetrvává. Například v severní Indii bych řekla, že pokud někdo o někom říká něco špatného, prostě si zakryjte uši. Tato Gándhího
zásada byla správná. Nikdy neposlouchejte žádné nesmyslné pomluvy. Pomluvy se stále šíří, lidé rádi naslouchají pomluvám i
díky těmto médiím. Před volbami neukazovali nic jiného než pomluvy. A všechny ty drby se nám dostanou do hlavy a podle toho
se pak řídíme. Takže za tuto část bych chtěla požádat všechny lidi ze severní Indie, aby nikdy neposlouchali žádnou kritiku, aby
nikdy nikoho nekritizovali. K čemu to je? Jen se na to podívejte logicky, když posloucháte něčí kritiku, k čemu to je? Co z toho
máte? Co získáte tím, že to zopakujete někomu jinému? Jaký z toho máte užitek? Jednoduchá věc, vždy si položte otázku - co
tím získám? A proč vidět na druhých něco špatného? Vím, že díky tomu můžete být podvedeni. Někdo vás může podvést, to je
pravda. Ale na tom nezáleží. Nic si nevezmete do hlavy. Nedostanete do hlavy žádnou špínu a žádný jed. Vím, že jsou lidé, kteří
vytvářejí problém, mluví od jednoho k druhému, dělají to a ono. Ale to by vám v žádném případě nemělo ublížit, protože máte



Ducha a Duchu nelze ublížit, nelze ho zničit. Říká se, že ho nelze zničit žádnou zbraní. Žije a bude žít navěky. Chybí tedy
pozornost vůči Átma, 'átma vimukh'. My, naše oči se odvrátily, naše pozornost se zaměřila na něco jiného než na Ducha, a proto
jsou tu všechny problémy. Jakmile se sjednotíte se svým Duchem, působí, pracuje pro vás, protože je ve spojení s Bohem
všemohoucím, je ve spojení se Všepronikající silou, která vše vypracovává. Znám tuto Všepronikající sílu. Ukazuje o mně tolik
zázračných fotografií. A popravdě, já jsem ji o to nežádala, ale dělá to. Protože je velmi aktivní, je velmi aktivní. A když vidí
někoho, kdo je jemný a kdo je hluboký, tak jedná. Ve vašem podnikání, v politice, v rodině, všude najdete toto světlo, které bude
zářit, a budete si vážit, respektovat srdce druhých. Budete si vážit lásky druhých. Budete si vážit Ducha, který září v druhých. To je
důvod, proč jste se naučili respektovat jeden druhého, protože váš Duch je osvícený, vidím to tak jasně. Jsem tak šťastná, že je
vás tu tolik na mé narozeniny. Nevím, jaký význam mají narozeniny, ale ať už je to cokoliv, je to jedna z věcí, díky níž se s vámi
všemi zde mohu setkat a být tak šťastná. Jsem vděčná lidem, kteří jsou elitou naší společnosti. Jsou to velmi skvělí lidé, kteří
byli zvoleni a někdy dostali velmi vysoké funkce, a také jsou tu někteří velmi známí průmyslníci. Ti všichni musí pochopit hodnotu
duchovního života. Je to pro ně velmi důležité. Nevyhýbat se tomuto bodu, ale být zajedno se svým Duchem, který je vaším
vlastnictvím, je ve vaší vlastní, řekla bych, úplné slávě, kterou máte - že jste Duchem. Při tom všem nevím, jak vám všem
poděkovat a jak poděkovat všem těm lidem, kteří tak hezky mluvili. Jediné, co vám všem přeji, je velký růst ve vašem duchovním
životě - 'atmonnati', ve vaší duchovnosti, aby pokryla všechny kouty světa a vytvořila krásný svět zítřka. Nechť vám Bůh žehná!
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Měla jsem velkou radost, když jsem viděla, jak jste zorganizovali toto krásné přivítání. Musím říct, že je to vaše láska, která
nachází všechny druhy vyjádření radosti ze Sahadža jógy. Opravdu nedokážu pochopit, jak se ve vašich hlavách rodí tyto
jedinečné nápady, kterými reprezentujete různé země, odkud pocházíte. Přála bych si, abyste tyto vlajky odnesli zpět do svých
zemí a sdělili jim poselství, že nastal čas našeho vzkříšení, že se musíme povznést. Musíme se povznést nad tuto lidskou úroveň
na vyšší úroveň existence. A pokud se to stane, jak to změní váš život, jak vás to učiní šťastnými, jak ztratíte všechny své
absurdní myšlenky nenávisti a ubližování druhým, zraňování druhých - všechny tyto myšlenky které se mnohým lidem osvědčily,
aby jim poskytly jakési sadistické potěšení, a oni se těšili z toho, jak chtějí ničit radost druhých, štěstí druhých. Vím, že abyste si
udrželi štěstí, vy, sahadžajogíni, musíte hodně snášet, tolerovat spoustu nesmyslů. Už jste to dokázali a postupně, jakmile se
Sahadža jóga ve vašich zemích ustanoví jako něco tak krásného, tak velmi čistého, tak velmi důležitého, že se všichni ostatní ve
vašich zemích budou také snažit následovat tuto cestu, kterou jste prošli. Pouze vaše životy budou odrážet krásu vašeho nitra a
Sahadža jógy. Včera jsem vám řekla, co chybí v lidském vědomí a že pozornost není zaměřena na Ducha. Ale když je na Duchu,
co se s vámi stane? Za prvé se stanete podle sanskrtských slov gunatít - překročíte všechny tři guny. To znamená, že už nejste
člověkem, který je tamo-guni, to znamená člověk, který má všechny druhy požitkářských tužeb. Vaše pozornost se odtud přesune
do druhého stylu, kde jste radžo-guni - pravostranní, chcete něco dělat, chcete něco ukázat, chcete se něčím stát, chcete soutěžit
s ostatními. Všechen tento boj prostě zmizí. 'Atít' znamená mimo. Pak satvo-guni - to je také místo, kde hledáte, kde vidíte, co je
špatného na tomto druhu extrémního chování, a prostě takový život nenávidíte a chcete se z něj dostat, a pak začnete hledat. To
také skončilo. Všechny guny skončily, takže se stáváte gunatít. Stane se to, když se vaše pozornost zaměří na vašeho Ducha,
protože nyní není zaměřena na žádnou z vašich, dá se říci, vrozených nebo podmíněných vlastností nebo egoistických vlastností.
Stáváte se tedy člověkem, který je nad tím. To je něco velmi pozoruhodného, pokud jde o normální život, ale pro vás to není,
prostě se to stane. Prostě si užíváte, že jste sami sebou. Už se nestaráte o své vlastní pohodlí, komfort a malichernosti. Ale
stane se to, že prostě překročíte všechny tyto tři guny, které vás ovládaly tím či oním způsobem. Takto překračujete hranici
lidského vědomí, to zaprvé. Pak za druhé je to, že se stáváte kalatít - - dostáváte se mimo čas. Vím, že dnes jsem se jaksi
opozdila. Prostě to tak funguje. Ale vy jste ten čas nepromarnili. Stále jste se těšili. Když jsem seděla v domě, viděla jsem, že jste
všichni ve velmi příjemné náladě, všichni si to pěkně užíváte. Nejsem tu, ale přesto si to užíváte. Tohle je mimo čas. Nejste
svázáni časem. Ať je čas jakýkoliv, je váš, protože jste v přítomnosti, není to tak, že byste byli tady a mysleli na budoucnost.
Nepřemýšleli jste o tom, co se stane zítra nebo jak stihnete letadlo nebo jak to uděláte. Jen jste si tady užívali, užívali jste si
přítomnost a přítomnost je realita. Pokud myslíte na budoucnost nebo na minulost, pak nejste v realitě. Mnohokrát jsem říkala,
že minulost je ukončená a budoucnost neexistuje. Takže v danou chvíli tady sedíte, možná na mě čekáte, možná si jen užíváte
každý okamžik svého pobytu tady, svého spojení s ostatními. A toto potěšení se nedá popsat, jak si to užíváte. Jinak by lidé
koukali na hodinky a ptali se, proč Matka ještě nepřišla, v čem je problém, proč ještě nedorazila a můžou přicházet všelijaké
myšlenky. Být kalatít hodně pomáhá. Vzpomínám si, že v Nasiku jsem musela tvrdě pracovat, protože žádný sahadžajogín se
nepřihlásil, že by něco udělal, byli tak plaší a tolik se báli. A tak se stalo, můžeme říci naštěstí nebo naneštěstí, že se mi cestou
porouchalo auto a já jsem se zdržela na cestě. Uběhla asi hodina, žádné auto tamtudy nejelo, nebylo jak jet, a my jsme uvízli na
cestě. A překvapivě, když jsem dorazila na místo, kde jsme měli mít program, chopili se toho sahadžajogíni. Převzali
zodpovědnost a byli velmi zaneprázdněni tím, že dávali realizace ostatním a pracovali na tom. Jinak by to nedělali. Nemohli
uvěřit, že mají schopnost dávat realizaci. Mohla jsem jim to říkat, ale oni by nezvedli ruku. A jen proto, že už byl čas a oni si
mysleli: „Je tady tolik lidí, Matka nepřijde nebo možná přijde později, takže je to naše zodpovědnost.“ Tímto způsobem převzali
odpovědnost. Když se tedy ocitnete mimo čas, stanete se zodpovědnými za daný okamžik. Je to taková zodpovědnost, která je
také kolektivní, to znamená, že se prostě všichni stáváte zodpovědnými. Je to velmi překvapivé, je nás tady tolik, není tu žádná
hádka, žádný boj, nic. Jsme velmi pěkně usazení, prostě mimo všechny druhy hloupých nápadů, abychom se navzájem napadali.
To se děje, protože se nezabýváte časem. Čas vás nemůže pokořit. Možná, že kdybyste to nebyli vy, ale nějací jiní lidé, házeli by
na mé auto kameny a mysleli by si: „Tak ona přichází tak pozdě, my se tady vaříme v horku.“ Měli by mi to za zlé. Ale ne lidé, kteří
jsou mimo čas. Ti si pěkně sedí, těší se sami sebou. Nevadí, čas dál plyne. Pak se stáváte dharmatít - jste mimo dharmu, mimo
svou lidskou přirozenost. To znamená, že cokoliv děláte, je zbožné, o cokoliv se snažíte, je zbožné. Pokud, řekněme, podnikáte,
chtěli byste podnikat zbožným způsobem, protože jste mimo náboženství, nevadí vám, že se musíte řídit určitým vzorem nebo
rituálem nějakého náboženství, ale jste mimo něj. Třeba lidé, kteří nejsou mimo náboženství - musí vstávat brzy ráno, jsou

http://amruta.org/?p=62504


svázáni svými rituály a procházejí jimi, a když některý z rituálů neudělají, jsou velmi nešťastní a otřesení. Ale vy ne. Vy jste totiž
stále v 'dhján', stále v meditativním rozpoložení, a když se něco pokazí, prostě skočíte do tohoto vědomí, kde dostanete řešení, a
nijak vás neznepokojuje, vůbec vás neznepokojuje, když se něco nepovede. Například rituální povaha vás činí velmi stísněnými,
velmi poddajnými, někdy můžete být i agresivní. Lidé svými rituály hodně obtěžují ostatní. Třeba jedna paní, která měla být naší
přítelkyní, přišla ke mně domů. A řekla: „Jsem vegetariánka.“ Řekla jsem: „Tak?“ „Ale nemůžu jíst jídlo z nádobí, ve kterém se
vařilo nevegetariánské jídlo.“ „Dobrá. Takže si budeme muset pořídit nové nádobí.“ Tak jsem šla a koupila pro ni nové nádobí. A
ona řekla: „Musíte dávat pozor, aby se nepoužívala ani lžíce.“ Tak jsem musela jít a sehnat pro ni lžíci. Pak řekla: „Skleničky;
protože si tady berou jídlo lidé, kteří jedí nevegetariánské jídlo, tak nám raději sežeňte něco, co je úplně nové.“ Tak jsem se
musela potýkat se všemi těmito problémy. A pak byla v kuchyni a nedovolila naší kuchařce, aby nám cokoliv uvařila. Řekla:
„Nejdřív uvařím já a pak můžeš vařit ty.“ A dělala takové potíže, že se z ní místo hosta stal škůdce, a to se stává lidem, kteří jsou
ritualističtí, protože mají vysoké nároky. Stále vyžadují: „Tohle je naše dharma.“ Znám jinou příhodu, kterou mi vyprávěl kdosi v
Bombaji. Řekla: „Paní, která ke mně přišla jako host, protože byla příbuzná někoho velmi vysoko postaveného, byla horší než
moje praprapraprababička.“ Řekla jsem: „Opravdu?“ Řekla: „Nechápu, že v Indii ještě žijí takoví lidé. Přišla k nám a řekla: 'Nemůžu
si vzít vodu z kohoutku. Musíte ji nabrat z nějaké studny.' V Bombaji jsou nyní pouze dvě studny. Takže lidé museli chodit pro
vodu, ale kuchař musel být úplně promočený a teprve pak mohl vařit. 'Protože kdyby vařil bez toho, tak bych nejedla.' A tak to šlo
dál a dál a dál a kuchař dostal zápalem plic, přišel jiný kuchař a dostal chřipku. Té paní to vůbec nevadilo. Řekla: 'Ne, to je můj
styl.' Tak se mě zeptala: „Co máme dělat s takovými lidmi, Matko?“ Řekla jsem: „Mělas jí říct: 'Máme takovou věc. Když ti to
chutná, fajn; jinak to nejíš, to je v pořádku. Půst je velmi dobrá věc. To je jediné řešení pro takové lidi, kteří jsou tak sebestřední a
tolik obtěžují ostatní.“ Tato sebestřednost k nám přichází, protože si myslíme: „Tohle je naše dharma, tohle je naše právo,
všechno nám patří. Jak se mohou opovážit to nedělat?“ Jak moc druhé trápíme, jak moc jim děláme nepříjemnosti, jak moc se
jim snažíme znepříjemňovat život, to nás nikdy nenapadne. Dál se dožadujeme věcí: „To je moje dharma, co nadělám? To je to,
co musím dělat.“ Ale stává se to takovou podmíněností mysli, že jsem v Sahadža józe viděla mnoho případů, kteří se takto
podmínili. Jedna paní, Francouzka, která přišla do Sahadža jógy, a její matka byla na začátku velmi ritualistická, a byla natolik
nepříjemná, že musela chodit každou neděli do kostela. Pěkně se oblékla, šla do kostela a vrátila se domů. A jednoho dne prostě
zmizela. Tak řekli policii, aby ji našli, a když ji šli hledat, tak policisté řekli, že ji nemůžou najít a bůh ví, kam zmizela. Tak řekla:
„Dobře, jděte se podívat do kostela.“ Stále seděla v kostele. Příště zase zmizela. Stalo se to třikrát, čtyřikrát. Policie tedy řekla:
„Je nám líto, s ní jsme skončili. Jestli chcete, můžete ji teď dát do domova důchodců, to je všechno.“ Tak ji poslali do domova
důchodců. A tak mi tato sahadžajogínka řekla: „Matko, je to velmi překvapivé, jsou to jinak velmi hloupí lidé, stále sedí, přemítají,
mluví nesmysly jako blázni, všichni jsou senilní a jejich senilita je velmi dobře vidět. Ale v neděli se všichni dobře obléknou a jdou
do kostela. To je jediná chvíle, kdy jsou při smyslech.“ Je velmi překvapivé, jak podmíněnosti fungují. Jednou jsem měla člověka,
který k nám přišel a zůstal u nás, a říkal: „Já jsem velmi dobrý řidič.“ Tak jsem řekla: „Fajn.“ Ale on uměl jenom řídit, nevěděl nic o
Londýně, co je Londýn za místo. Tedy uměl velmi dobře řídit, ale kdybych potřebovala jet na sever, tak mě odveze na jih. Kdybych
potřebovala jet na východ, odveze mě na západ. Řekla jsem: „Co se děje? Umíš řídit?“ „Ano, umím řídit, umím, ale nevím nic o
cestách, nemám smysl pro cestu.“ Jednoho dne ho chytila policie. Taky jsem byla v autě. „Kam jedete?“ zeptal se. „Jedu tam a
tam,“ odpověděl. Tak řekl: „Teď už jste byl na tomto místě šestkrát. Znovu se vracíte na stejné místo, pošesté!“ Takže jsem
zjistila, že ve stáří tyto věci vytvářejí určitý druh zvyku, ale i v mladém věku se můžete setkat s tím, že lidé jsou tak podmíněni
svým stylem. Takže to je to, co můžete nazvat lidským prvkem, kdy se k něčemu připoutáte nebo vás něco trápí. Je to takové,
řekla bych, šílenství, že někdo vyžaduje tohle, někdo vyžaduje tamto: „Tohle se mi nelíbí, tamto se mi nelíbí.“ A tak to jde dál a dál
a dál. Je tak běžné říkat 'nelíbí se mi to', 'líbí se mi to'. Je velmi překvapivé, že takhle stále mluví. Jdou k někomu domů: „Ne, ne,
tenhle koberec se mi nelíbí.“ Váš koberec to přece není, vy jste si ho nepořídili. Koupil si ho ten člověk. Co s tím máte co dělat?
Proč byste měli říkat 'nelíbí se mi'? Kdo jste? Vy jste za to nezaplatili. Tomu, kdo ho zaplatil, se líbí, hotovo! Proč chcete pronášet
své poznámky 'Nelíbí se mi to'? Jste snad znalec, abyste kritizoval ostatní? Někdo má, dejme tomu, nějaký účes, ale 'tento druh
účesu se mi nelíbí'. - „Proč?“ - „Nelíbí se mi, to je vše.“ Pak to přechází na lidi a na všechny. Kdo jste, aby se vám něco líbilo nebo
nelíbilo? Jaká je vaše pozice? Proč byste měli říkat 'líbí se mi' nebo 'nelíbí se mi'? Ale je velmi běžné, zvláště na Západě, pronášet
takové poznámky: „Nelíbí se mi to.“ „Indie se mi nelíbí.“ „Dobře, když se ti nelíbí, seď doma. Proč jsi sem přijel?“ „Nemám rád
Turecko.“ - „Proč?“ Protože když si někdo vezme dlouhou sukni, řeknou: „Ne, nelíbí se mi, protože je to turecké.“ Takže byste měli
nosit jen krátké sukně. Ale řekněme, že nám se krátké sukně nelíbí. Ale člověk by neměl říkat: „Nelíbí se mi to,“ protože to lidi
zraňuje, bere jim to hrdost. Když jste v Sahadža józe, musíte vědět, že nejste normální lidská bytost, podle běžných měřítek, jste
nad nimi. Vaše sympatie a antipatie jsou jiné než jejich a celý váš postoj se změnil. Někdy jste jako děti, jak jsem viděla. Mluvíte
jako malé děti, velmi nevinně, a někdy mluvíte velmi hlubokomyslně. Lidé, kteří by měli být normální, to neznají, protože normální



lidé jsou tak bombastičtí, pořád říkají 'já, já, já'. Kabír řekl, že když koza žije, tak pořád říká 'mé, mé, mé', to znamená 'já, já, já'. Ale
když je mrtvá a její střeva jsou natažena do jakéhosi drátu pro tzv. dhunak, kterým se oddělují semena od bavlny tehdy říká: 'tu hí,
tu hí, tu hí' - 'ty jsi, ty jsi, ty jsi'. 'Ty jsi.' Když tohle řeknete, okamžitě se vaše pozornost odvrátí od druhých, od toho, abyste na nich
hledali chyby, abyste hledali, co je na nich špatně, abyste neustále používali svůj mozek ke kritice druhých, k posměchu druhých,
někdy dokonce k tomu, abyste o druhých mluvili špatně. Lidé si libují v pomluvách. Proč? Baví je pomlouvat, protože nevědí, že
druhý člověk je stejný, jako jsem já, a já nemám co o něm šířit pomluvy. Takže toto pochopení, měla bych říct tato láskyplná
moudrost, neexistuje, když jste normální lidská bytost. Při sebemenší provokaci se můžete rozzlobit, začít dělat všechny možné
věci jako slon v porcelánu, můžete se chovat jakkoliv. Najednou zjistíte, že do toho právě dorůstají. Důvodem je, že ještě nejste
sahadžajogínem. Ale sahadžajogín je člověk, který si užívá všech možných věcí. Řekněme, že se někdo velmi rozzlobí a stane se
vznětlivým. Také vidí, co se děje, jak se chová. Takže ve skutečnosti to není dharma, že se na někoho zlobíte, není. Je to něco
velmi nízkého, když se na druhé zlobíte, když na druhé neustále křičíte, když od druhých něco vyžadujete nebo je kritizujete a
myslíte si, že jste něco velkého. A to se nevyplácí. Až dojdete na konec života, zjistíte, že nemáte jediného přítele, jediného
souseda. Další věc je, že když jste velmi egoističtí, myslíte si o sobě bůhvíco a pořád mluvíte, brebentíte, mluvíte, brebentíte a
druhý člověk se prostě děsně nudí, ale vy pořád mluvíte, mluvíte, mluvíte o sobě: „Udělal jsem tohle, udělal jsem tohle, byl jsem
tam. Já, já, já...“ Jde to až do všech krajností a vy se nestydíte za to, co říkáte. Viděla jsem lidi, kteří si osvojili nejrůznější směšné
postoje vůči druhým, přitom jsou to obyčejní lidé. Když někdo o někom řekne něco špatného, někdo řekne: „Ten člověk je takový,
já vím, udělal tohle.“ Okamžitě mu v hlavě naskočí: „Ano, je to tak.“ To z vaší mysli dělá nemocnou mysl, můžeme říci 'vikrudh',
kdy mysl není normální. Stáváte se nemocnými a přijímáte celou tuto nemoc a pokračujete v jejím přijímání, přijímáte ji, dokud se
z vás nestane nemocný člověk, a tato nemoc je nesmírně nebezpečná. Ani ne tak pro ostatní, jako pro vás samotné, protože
takovou nemocnou osobnost nikdo nesnese. Možná si řeknete - viděl jsem lidi, kteří se dali na náboženství. Třeba já jsem teď
věřící člověk, dejme tomu. Raději teď buďte nábožensky založený, takže co? Nesmíte dělat tohle, nesmíte dělat tamto, nesmíte
tady sedět, nesmíte jíst tohle, tohle je důležité - celou dobu ukázňovat druhé, místo abyste ukázňovali sebe. Protože když jste
normální člověk, tak se nevidíte, vidíte jenom ostatní, ale jakmile jste realizovaná duše, tak se prostě začnete pozorovat a sami
vidíte, co je špatně. Teď, když se stanete Duchem, ve světle Ducha vidíte sami sebe. Prostě vidíte sami sebe. Co se děje, jak se
chováte a jak se těšíte, když víte, jak se napravit. Je to velmi sladké. Malé, drobné věci děláte tak krásně a říkáte tak krásné věci.
Samozřejmě jsou lidé, kteří se nedají napravit, jsou nenapravitelní. Takže byste také prostě měli vidět, že je to nenapravitelné,
nemůžete si pomoct. Jako v Sahadža józe máme některé lidi, kteří se neustále snaží pomáhat nesprávným lidem, jako by si v
Sahadža józe vzali plnou moc. Takže když se někdo pokouší chovat divně, očekáváme telefonát od tohoto zmocněnce. Po dvou
hodinách řekne: „Teď, prosím, řekněte Matce, že je třeba se postarat o toho a toho člověka. Musí se udělat tohle a tohle.“ Je to u
nich naprosto běžné, že mě informují: „Ne, musíš pomoct, musíš něco udělat.“ Ale teď se to stalo tak běžnou praxí a je nám
jasné, že právě teď přijde a udělá nám na toto téma velkou přednášku. Takže víte, je to přirozenost člověka, který prochází
různými druhy komplikací v životě, a také se narodil s nějakými geny nebo něčím takovým, že není úplně normální člověk, i když
říkáme, že je normální; protože způsob, jakým reaguje, reakce, které projevuje, jsou velmi absurdní. Není potřeba, aby mi kdokoliv
telefonoval, aby mi řekl: „Víš, tenhle člověk je takový a takový, měla by ses o něj postarat.“ Zbytečně se vměšovat do záležitostí
druhých, když nemáte žádnou pravomoc, když s tím člověkem nemáte nic společného. Řeknu vám, že existují nejrůznější vzory,
které byly vytvořeny v myslích lidských bytostí, a všechny tyto vzory zmizí, prostě zmizí. Nevím, jak všechny tyto vzory získávají,
odkud je mají - možná jejich země, možná jejich rodina, možná jejich geny - ať už je to cokoliv, všechno to zmizí, dokonce i vaše
geny se změní. To je to, co je Sahadža jóga, kde se stáváte Duchem a všechno se mění. A co se s vámi stane, že se stanete
člověkem, který ví, co je radost, který se těší z radosti, který se těší z existence, který rozdává radost druhým, dělá druhé
šťastnými, celou dobu přemýšlí, jak udělat druhé šťastnými. Prostě se to stane, že ačkoliv jste vychováváni stejně jako ostatní,
ačkoliv jste třeba stejně vzděláváni, ale to všechno zmizí a vy se stanete moudrým, krásným, radostným člověkem. Je to něco,
čeho jste dosáhli, čeho si možná ani nejste vědomi, jak si užíváte na tomto skautském hřišti. Žádná jiná skupina by si nemohla
užívat tak, jako si užíváte vy. Vidím, co tu děláte a jak se těšíte, jak se těšíte ze společnosti ostatních, je to velmi pozoruhodné; a
to přišlo proto, protože vaše srdce je plné radosti z Ducha, který ve vás září. Můžete se prozkoumat a sami se přesvědčit, zda to,
co říkám, tam je, nebo není. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří si o sobě myslí bůhvíco, bydlí v hotelu nebo v nějaké rezidenci, nebo
tak něco. Ti si to neužívají. Pořád si myslí, že jsou něco velkého, takže musí někde takhle bydlet. Velmi překvapivě, zvláště
Indové, když přijedou do Cabelly, všichni chtějí bydlet v hotelu. Ve svém životě možná mají jednu koupelnu ve svém domě, ale
když přijedou do Cabelly, chtějí bydlet v hotelu s koupelnou, s tímhle a s tamtím; mladí lidé, je to velmi překvapivé. Děje se to,
protože si myslím, že nikdy neviděli dobrý hotel, nebo možná, že žijí ve velmi špatných podmínkách. Ale člověk, který je
sahadžajogín, může žít kdekoliv, může spát kdekoliv. Jde jen o to, aby tam byl jeho Duch, aby jej učinil šťastným, o nic jiného



nejde. To je ten, který vám dává štěstí. Všechny ostatní představy, které lidé mají, které vytvářejí jeden problém za druhým.
Protože patříte k jinému náboženství, jste špatní. Pokud chcete vědět něco o křesťanech, jděte se raději zeptat židů; a pokud
chcete vědět něco o židech, jděte se raději zeptat muslimů; a pokud chcete vědět něco o muslimech, jděte se zeptat hinduistů.
Budete se divit, jak o ostatních lidech mluví, jako by všichni byli špatní a oni byli ti nejlepší. Takže celý tento postoj se úplně
změní. Zapomínáte na to, kdo je kdo, kdo je jakého náboženství, z jaké rodiny pochází, z jakého prostředí pochází. Stávají se
prostě navzájem jedním. To, co je těší, je společnost ostatních sahadžajogínů. Všichni sahadžajogíni jsou zde, to je vše. Přijde
tam tolik sahadžajogínů, a to je Mekka, to je Kumbha Mela, můžete tomu říkat, jak chcete. Kolektivní radost, kterou si užíváte, k
vám přišla, protože jste překročili, překonali bariéru, která vám bránila vidět pravdu. Pravda je, jak jsem včera říkala, že jste Duch,
a jakmile se stanete Duchem, stanete se gunatít, kalatít a dharmatít. Jakmile tyto hranice překročíte, stanete se podobni kapce v
oceánu. Když je kapka mimo oceán, vždycky se bojí slunce, protože ji vysuší; neví, co má dělat, kudy má sklouznout, kudy se má
pohybovat. Ale jakmile je zajedno s oceánem, prostě se pohybuje a užívá si, protože není sama, není sama. Pohybuje se s vlnami
tohoto krásného oceánu radosti. A to je to, čeho jste dosáhli, čeho jste si vědomi; víte to, ale nevíte, že jste toho dosáhli, protože
jste Duch. Nyní byste občas měli sami sebe pozorovat a byli byste překvapeni, jak jste se změnili, jak jste se stali tak prostými,
rozumnými a moudrými. Mnoho problémů na Západě nastává proto, že lidé jsou stále hloupí, myslím, že jsou velmi hloupí.
Protože i osmdesátiletý stařec by si rád vzal třeba dvacetiletou dámu a nechápe, proč to dělá, protože nepřijal svůj věk, nepřijal,
že je starý člověk a musí se chovat jako starý člověk. Chce si vzít dívku, která by mohla být jeho vnučkou. Tohle je běžnější na
Západě. Vždycky takhle přemýšlejí. Jakoukoliv mladou dívku vidí, myslí si, že by si ji měli vzít. Možná jsou právě na cestě do
hrobu, ale na tom nezáleží, chtějí mít takovou ženu. To je problém Západu. Jak k tomu dochází? Protože nechápou, že jsme staří,
a být starý znamená být hrdý. Když mi bylo pět let, nedokážu si představit, že by mi tolik lidí přišlo popřát k narozeninám. Ani
když mi bylo padesát let, nepřišlo tolik lidí. Teď, když je mi pětasedmdesát, podívejte se, kolik lidí přišlo, aby mi popřáli k
narozeninám! Když jste staří, měli byste být na svůj věk hrdí, pokud jste žili moudře; ale pokud jste byli hloupí, pak vám
samozřejmě nikdo nepomůže. Všichni se takovému člověku vysmějí, ale udělají to samé. Na Západě je zvykem mít jednu ženu za
druhou, rozvádět se s manželkou, a to a ono. V Indii je to naopak, řekla bych, že si žen příliš neváží. Měli mít velkou úctu k ženám,
měli své ženy postavit na piedestal Sati, a i když žena může být jakákoliv, nemají k ní úctu. Odkud se to vzalo, to nevím. Někteří
říkají, že to napsal nějaký básník, že by žena měla být bita. Kdo je ten básník? Myslím, že by měl být především zbit on. Narodil se
z ženy a tady píše takhle. Takže vidíte, že se rádi chytáme něčeho, co je špatné, co je naprosto absurdní. To přichází proto, že
nejste moudří. Moudrý člověk přijme to, co je moudré. Nepřijme nic nesmyslného. Čtete knihy jednu za druhou, jednu za druhou.
Přečtete tolik knih, a kam až dospějete? Zjistíte, že čtete knihy, které pro vás nejsou dobré, jsou zbytečné, ale pokud rádi čtete,
čtete dál. Takže nedostatek moudrosti vám dává neschopnost rozlišovat a vy to ospravedlňujete, všechno to ospravedlňujete a
říkáte: „Je to velmi dobré. Cokoliv dělám, je to nejlepší.“ Řekla bych, že to není ego, ale hloupé lidské chápání. „Cokoliv dělám, je
dobré. Ať už je můj postoj jakýkoliv, je dobrý. Jak se mi může někdo opovážit říct něco, že tohle je špatné, tamto je špatné?“
Všichni se takovému člověku budou smát, budou si z něj dělat legraci. Takový člověk bude hodně trpět, všechno. Nikdy se však
nesmíří s tím, že - „udělal jsem něco špatného“. Takže když se stanete dharmatít, když překročíte dharmu, co se stane? Dharma
se stane vaší nedílnou součástí. Neděláte špatné věci, prostě je neděláte. Není to tak, že by vám to někdo říkal nebo že byste to
chtěli následovat, nebo vás někdo nutil nebo usměrňoval, ale prostě nechcete dělat špatné věci, říkat něco, co není uctivé, co
není užitečné, co není láskyplné. To je vlastnost sahadžajogína, když se stanete Duchem. Když se stanete Duchem, nemusíte to
nikomu říkat, je to tak zřejmé, tak evidentní a člověk to vidí, a čím víc jdete do svého nitra, tím víc zjišťujete, že jste v sobě
obdařeni takovou velikostí, tak krásnými pocity, tak hezkými věcmi, že překonáte ego druhých. Musím vám vyprávět jeden příběh.
Jednou jsem šla navštívit jednoho světce. Sahadža jogíni mi řekli: „Matko, nikdy nechodíš za těmito guruy, tak proč jdeš tam?“
Řekla jsem: „Pojďte se mnou.“ Takže jsme museli hodně stoupat. Řekla jsem: „Odtud vnímáte jeho vibrace. Nejdřív vnímejte jeho
vibrace.“ Byla tam spousta vibrací. Tak jsme vyšli na kopec, vyšplhali jsme nahoru. A ten pán měl mít moc, že dokáže ovládat
déšť, a začalo pršet, a to velmi silně, a já jsem v tom dešti zcela promokla. Když jsem vylezla nahoru, viděla jsem ho, jak sedí na
kameni a jenom vztekle kroutí hlavou. Tak jsem vešla do jeho jeskyně a posadila se. Vrátil se a řekl mi: „Matko, proč jsi mi
nedovolila zastavit déšť? Je to proto, abych překonal své ego?“ Řekla jsem: „Ne, to ne, to jsem nechtěla, nikde jsem neviděla tvé
ego, ale problém je v něčem jiném. Jsi sanjásí, jsi asketa a koupil jsi mi sárí. Nuže, pokud jsi pro mne koupil sárí, nemohu ti ho
vzít, protože jsi sanjásí. Takže jsem se musela nechat promočit, abych si od tebe mohla půjčit sárí.“ A všechno se to rozpustilo.
Stal se z něj úplně jiný člověk. Takže díky moudrosti víte, jak zacházet s různými typy lidí. Říkáte věci, kterými rozpouštíte jejich
ego. Jejich podmíněnosti se také dostanou do jakéhosi nového probuzení. Vidí ve vás moudrost, lásku, projev, řekla bych,
vašeho Ducha. A tak mnozí světci, i když byli mnohými mučeni a trápeni, ale rozhodně byli velmi vážení a milovaní. Ale tito svatí v
té době, musím říct, byli rozhodně velmi milí a dobří lidé, ale jedna věc tam byla - byli poměrně přísní a nároční na své žáky.



Důvodem bylo to, že jejich žáci nebyli realizované duše, a tito guruové si mysleli, že dokud ty lidi neukázníte, tak se nikdy
nepovznesou, nikdy se nestanou něčím velkým, takže je třeba je ukáznit. A ti, kdo hledali pravdu, se s tím smířili: „Dobrá, cokoliv
řeknete, to uděláme. I když nás požádáte, abychom se postili, uděláme to. Postavit se na hlavu - dobrá, postavíme se na hlavu.
Řekněte, co chcete, a my to rádi uděláme. Nemusíte si s tím dělat žádné starosti.“ A takhle to byly velmi ukázněné typy. V
Sahadža józe se však žádná disciplína neučí. Důvodem je, že jste realizované duše, je tu váš Duch a ten vám dává světlo. V
tomto světle se vidíte tak jasně a můžete se sami ukáznit. Nemusím vám to říkat. Víte, že tolik lidí se ze dne na den vzdalo drog,
ale já jsem jim to nikdy neříkala, nikdy jsem o drogách ani nemluvila, a jak to dokázali? Protože měli světlo, a to je to, co jste dnes
dostali, je to světlo Ducha. Stáváte se absolutně nezávislými a absolutně svobodnými; naprostá svoboda, protože máte světlo.
Nemůžete dělat, nemůžete dělat špatné věci. Předpokládejme, že je tu světlo a že dochází k nějakému velkému výbuchu.
Nepoběžím směrem k výbuchu, ne. Vy také nepoběžíte, protože máte oči. Takže Duch a jeho světlo je největším řídícím
faktorem, díky němuž se stanete, jak jsem řekla, gunatít, stanete se kalatít a stanete se dharmatít. Nejste otroky ničeho. Nejste
otrokem svých hodinek, nejste otrokem času, nejste otrokem toho, jaké jsou vaše guny. Nechcete vidět, zda jste pravostranní,
levostranní nebo ve středu. Jste sahadžajogín a sahadžajogín je mimo všechny tyto věci, takže jste gunatít. Jste dharmatít,
protože dharma se stává vaší nedílnou součástí. Nemusíte se řídit žádnou disciplínou dharmy. Viděla jsem, že v Sahadža józe
jsou v některých ašrámech velmi přísní. Tak by to být nemělo. Říkala jsem jim, aby nikdy nebyli přísní. Když někdo nevstane třeba
ve čtyři hodiny, nevadí. Ať vstane v deset hodin. Po nějaké době bude sám vstávat ve čtyři, ale nesnažte se je příliš ukázňovat.
Děti byste také neměli příliš ukázňovat. Samozřejmě pokud jsou to realizované duše, samy jsou tak dobré, jsou tak krásné. Ale
pokud nejsou, snažte se jim dát realizaci. Jakmile si uvědomíte, že ti, kteří nemají realizaci, dělají všechny ty chyby, že jsou v
temnotě, váš postoj k nim se změní. Prostě se budete snažit být nesmírně trpěliví a laskaví, láskyplní a milující, protože budete
vědět, že ten člověk nemá realizaci. Nemá oči, nevidí, je slepý, neslyší, nevnímá realitu. Tak mu nejdříve dejte pocítit realitu. K
čemu je dobré mu dávat přednášky a kárat ho? Stejně bude dál dělat chyby a trápit sebe nebo druhé. Takže toho jste dosáhli díky
svému osvícení, že jste nad všemi těmito věcmi. A stáváte se člověkem s povahou, která je tak láskyplná a dává tolik radosti.
Chci říct, že je tolik příkladů, které mohu v Sahadža józe uvést, které se staly, že jsem viděla krásu jejich lásky a náklonnosti, a to
nejen ke mně, ale také k ostatním. Když je to jenom ke mně, tak to dokážu vysvětlit, ale nedokážu vysvětlit, jak jsou laskaví k
lidem, jak jsem vám včera řekla, že tito lidé jeli do Izraele, teď jeli do Egypta, jeli do Ruska. Kdo jim to řekl? Nikdy jsem nikoho
nežádala, aby někam jel. Sami od sebe cítili, že musí jet a dělat tuhle práci a musí pomáhat lidem, aby se dostali z nevědomosti.
Takže dnes, v takový den, kdy slavíte mé pětasedmdesáté narozeniny a je tu tolik balónků - jsou velmi pozoruhodné, velmi
malebné a mají různé barvy, a vyjadřují tak vaši lásku ke mně. Ve všem vidím vaši lásku. Ať už jste tu udělali cokoliv, všechny tyto
dekorace, všechno, cítím, že mé děti jsou tak milující. Nic jsem pro vás neudělala, nevím, co vás nutí cítit takovou vděčnost. Stále
chci vědět, co jsem udělala? Neudělala jsem nic! Ale způsob, jakým chcete vyjádřit svou lásku, je velmi překvapivý; kromě toho,
řekla bych, že jste dostali světlo svého Ducha. V tomto světle ve mně možná vidíte něco jiného, ale způsob, jakým projevujete
svou vděčnost, je opravdu zcela mimo mě. Jak onehdy řekl jeden z řečníků: „Své matce neděkujete, berete ji jako samozřejmost.“
To je fakt. Není třeba mi děkovat, musíte mě brát jako samozřejmost. Ale způsob, jakým mi chcete poděkovat, stejně jako by
chtělo poděkovat malé dítě, prostě se stáváte jako děti. Jste tím tak nadšení a nechápete, že normálně se to takhle nikde nedělá,
nikdo se nesnaží být jako děti, které vyjadřují svou krásnou lásku. Je to úplně nová věc, která je vidět. Takový klid, taková láska,
taková radost všude kolem na tak vzdáleném místě, jak jste to mohli udělat? Jak jste to tak zvládli? Není to snadné pochopit,
není to pro lidské bytosti, aby to viděly. Prostě nechápou, jak to, že jsou ti lidé takoví a proč tak šťastně žijí? Teď máte doma
pohodlí, žijete si tak dobře ve svých domech, všechno tam máte, ale tady na skautském hřišti to není tak pohodlné místo k
životu. Ale žít se dá všude, já vím, viděla jsem to. Ať jste kdekoliv, dokud jsou kolem sahadžajogíni, o nic se nestaráte. A toto
společné těšení se jeden z druhého, bez jakéhokoliv očekávání, bez kritiky, bez pomluv a podobných nesmyslů, je tak krásné. A
dokonce i když si vzájemně ze sebe utahujete, víte, těším se z vašich vtípků a chápu, že je to takové přátelství, takové krásné
přátelství. Ať už jste z Indie nebo z Anglie nebo z Ameriky nebo z jakéhokoliv jiného místa, zjistíte, že je tam taková jednota
porozumění, jednota pohybu, jako když se zvedne jedna vlna a zvedne se další vlna a další vlna. Je to nepřetržité, věčné, a toho je
třeba dosáhnout i pro druhé. I proto si musíte uvědomit, že máte světlo, které ostatní nemají. Proto musíte být velmi ohleduplní,
tolerantní a chápaví k jejich problémům a prostě jim naslouchat. Jaký je jejich problém? Nejdříve vám řeknou, že 'můj podnik jde
ke dnu', nebo možná řeknou, že 'moje žena není dobrá' nebo 'můj syn nemá práci, nepracuje'. Mohou vám říkat nejrůznější věci.
Poslouchejte, naslouchejte jim, pro ně je to důležité, dobře. Potom postupně zjistíte, že se uklidní, protože vy vyzařujete lásku,
vyzařujete radost, vyzařujete důvěru díky svému duchovnímu probuzení. Máte tyto síly. Stačí si stoupnout kamkoliv a můžete na
tom místě vytvořit mír, můžete tam vytvořit štěstí. Buďte tedy sebevědomí, neztrácejte sebedůvěru. Také vaše moudrost
porozumět druhým bude pro ostatní lidi velmi přesvědčivá, aby pochopili, že 'jsou něčím výjimeční. Nerozčilují se, nevztekají se,



nejsou to blázni, neprahnou po nějakém šílenství - jsou to prostě velmi, velmi vyrovnaní lidé'. A tohle nemusíte trénovat. Je to
tam. Je to ve vás a měli byste na to být hrdí. Neměli byste si myslet, že je to něco, čeho musíte dosáhnout nebo čím se musíte
stát. Máte to v sobě. Jediné, co musíte, je vidět sami sebe ve světle Ducha. Je to prostě velmi jednoduchá věc a funguje. Pro
ostatní není snadné vás pochopit, ale mělo by být velmi snadné pochopit je; protože vy jste takoví byli předtím a teď vás vidí a
stanou se takovými jako vy. Je to velmi jednoduché. Můžete to vidět na tom, že jsem začala Sahadža jógu s jednou paní. A dnes
se podívejte, kolik jich je. Co jsem udělala, opravdu nevím, co jsem udělala? Nemám ponětí. A co si myslíte - ta vděčnost a radost
a potěšení! Takže všechny tyhle věci, cokoliv jsem vám řekla, musíte si být vědomi svého bytí, svého Já, svého Ducha, že jste
Duch. A protože jste Duch, jste nad všemi těmito věcmi. A jakmile se to stane, budete překvapeni, jakou jste osobností. (řeč
pokračuje v hindi)
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Dnes slavíme vzkříšení Krista. To je největším poselstvím Kristova života. Nikoli Jeho ukřižování. Kdokoli může být ukřižován a
zabit, avšak ono mrtvé tělo Krista bylo vzkříšeno ze smrti. Smrt sama zemřela a On ji překonal. Pro běžného člověka je to
rozhodně zázrak, ne tak pro Krista. Protože On byl božskou osobou. Byl Šrí Ganéšou, byl samotnou Ómkarou. Mohl tedy chodit
po vodě, gravitace na Něho neměla vliv. Rovněž byl vzkříšen, protože smrt na Něho nemohla mít vliv. Byl tak velikou božskou
osobností, zvláště vytvořenou pro lidi tak, aby Ho rozpoznali. Oni Ho však nerozpoznali. Zabili Ho velice brutálním způsobem a
dokonce ještě dnes si myslí, že kříž je něčím velikým, protože Kristus zemřel na kříži. Je to od lidí velice kruté, že uctívají kříž. Co
to ukazuje? Ukazuje to, že se lidem líbí všechna ta krutost na Něm spáchaná. Tu představuje kříž jako prostředek a symbol Jeho
smrti a ukrutnosti, s níž byl mučen. Byla to tedy velice smutná chvíle, když byl ukřižován. Když byl ale vzkříšen, byl to ten
nejradostnější, nejpříznivější a nejkrásnější čas. Pro Sahadža jógu je vzkříšení Krista velice symbolické. Mohl-li být vzkříšen
Kristus, pak mohou být vzkříšeny i lidské bytosti. Neboť On přišel jako lidská bytost se všemi silami a vytvořil pro nás cestu
vzkříšení. Tato cesta vzkříšení je tou, kterou následujeme v Sahadža józe. Tím největším je však proniknutí Ádžňa čakrou která je
popsána ve všech duchovních pojednáních, či duchovních písmech jako dveře, jež jsou zlaté, které jsou jako víko, a nikdo jimi
nemůže proniknout. Tak úzké jsou tyto dveře Ádžňa čakry. Avšak Kristus jimi prošel. Jeho průchod nám pomohl v dnešní době
otevřít vaši Ádžňa čakru. Bez otevření Ádžňa čakry nemůžete projít do Sahasráry. A k tomu ve vašem případě došlo tak lehce jen
díky tomu, že Kristus dokázal podstoupit všechno to mučení a brutalitu a prošel (Ádžňa čakrou). Jak bychom Mu tedy měli být
zavázáni? Neznám slova, kterými by to bylo možné vyjádřit. On se postavil do čela a řekl lidem: „Hledejte. Hledejte a najdete.“
Dále řekl, že musíte přijít a tlouci na dveře. To je přesně to, co se stalo ve vašem případě. Vzestoupili jste až k Ádžňa čakře a pak
jste jí prostoupili. Překonání Ádžňi pro vás nebylo nijak obtížné, i přes všechny vaše představy o přemýšlení, přes zvyklosti, přes
vaše plánování budoucnosti a jiné. Dalo by se říct, že to všechno tvořilo velkou hromadu, velice černých mraků, které pokrývaly
Ádžňu. Myšlenky měly navrch a vy byste nemohli Ádžňou, která byla celá zakrytá, proniknout. Stalo se to však a ani jste dokonce
nepocítili, jak snadno jste Ádžňa čakrou prošli. Všichni bychom měli být především velice vděční Kristovi za to, že pro vás otevřel
Ádžňu. Pro Něho všechno to mučení a brutálnost neznamenaly nic, protože účelem Jeho života, Jeho příchodu, Jeho inkarnace
bylo prolomení Ádžňa čakry. I dnes však zjistíte, že ačkoli je vaše Ádžňa čakra otevřená a prostoupili jste jí, ohromí vás, že se lidé
stále do Ádžňa čakry zaplétají. I v Sahadža józe se lidé do Ádžňa čakry opravdu zaplétají. Jak tedy pomocí introspekce uvidíme,
co se s námi děje? Například, jakmile lidé přijdou do Sahadža jógy, myslí si, že mají zodpovědnost. Cítí se zodpovědní ta o a ono,
za všechny sahadžajogíny a začínají se chovat takovým způsobem, který neodpovídá sahadža jogínovi. Všímám si jich a
skutečně se bavím tím, jak se začínají drát dopředu a předvádět, že mají všechno na starosti. Není to nic nového, lidské bytosti
byly vždy takové, ale tak tomu bylo před Sahadža jógou. Avšak i teď se lidé dostávají do takového rozpoložení, že ovládají druhé
tak, že tvrdí, že to oni mají to a ono na starost. Sahadža jóga není tak jednoduchá, jak si myslíte, protože existuje hodně
pokušení. Řekněme, že z někoho učiníte lídra. Lídr se začne určitým způsobem cítit zodpovědný a projeví se u něho opojení
mocí. Je-li takový, začíná vládnout všem ostatním a začíná se také předvádět, že je něčím velmi ohromným a že musí řídit
všechny ostatní. Utváří pak atmosféru strachu. Všimla jsem si, že to, co se jim stane jako první, je, že začnou lživě tvrdit: „Matka
řekla tohle. Matka to tak říkala, „to je nápad Matky.“ Nemám co dočinění s tím mužem, přesto pokračuje v těchto tvrzeních a lidé
dostávají velký strach. Dále vás může také zastrašovat tím, když říká: „Řeknu to Matce, Matka mě vyslechne a potrestá tě.“
Někdy se nad takovýmito lidmi velmi podivuji, protože jsem nikdy neřekla, že někoho potrestám, nebo že někoho vyloučím ze
Sahadža jógy, nic takového. Takže člověk, který si o sobě myslí kdoví co -     může a nemusí to být lídr, nebo nemusí nic
znamenat pro Sahadža jógu, pak začíná mluvit takovýmto podivným způsobem, že to vůbec nevypadá, že se jedná o
sahadžajogína. A může zajít ještě dále a začne popisovat sám sebe jako něco ohromného, jako kdyby byl tím, kdo byl obvzlášt
vybrán pro vzestup. Opravdu mne to velice udivuje, když něčem takovém slyším. Jak jen mohou lidé sami sebe stále tak
obelhávat a chovat se tak? První věcí v Sahadža józe je pokora. Nejste-li pokorní, nemůžete být sahadžajogínem. Člověk, který
nařizuje, který mluví, jako by byl Hitler, každý, kdo se pokouší ovládat a být v čele něčeho to všechno o něm říká, že v Sahadža
józe nedosáhl ničeho. Zaprvé, je třeba umět se těšit pokorou. Vídávám takovéto lidi, budou vždy sedět v první řadě. Vždy budou
sedět na místě, kde je stále uvidíte, a jen se usmívají - vím, že se jen předvádějí. Myslí si o sobě, že jsou kdoví čím, a proto tam
jsou. Oni jsou však těmi, kdo ztrácí, oni sami jsou velmi šťastní. Proto se pokouší hrát hry, a pokouší se ovládat. Druhou stránkou
toho je, že lidé, kteří jsou pokorní, prostí, kteří jsou čestní a skutečně hledají pravdu, jsou někým takovým utlačováni. Takový
člověk je utlačuje, snaží se předvádět a pokouší se udělat si z druhých otroky. Viděla jsem lidi, kteří zašli tak daleko, že existovala
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jistá skupina lidí, kteří by se nepohnuli ani o píď bez svolení svého lídra. A udělali by cokoli, aby se takové absurdní osobě zalíbili.
Víte, že tady se především jedná o lásku Matky. Matka nikdy nedominuje. Matka nedokáže dominovat, neboť Ona není ničím
jiným než láskou. Jakmile uvidí problém, okamžitě ho do sebe nasaje. Někdy musí dělat některé věci schválně, vytváří tak hru, ve
které ukazuje, že se zlobí. Ze své podstaty však na nikoho být rozzlobená nemůže, protože je to láska, která neustále každou
vteřinu proudí. A tato láska obklopuje Matku, stejně jako obklopuje vás. Tímto způsobem dokážete Sahadža jógu pochopit.
Lidská bytost nepotřebuje nic než lásku a milosrdenství. Velice čistou lásku a milosrdenství. Pohleďte na Krista, litoval ty, kteří
Ho ukřižovali. Řekl svému Otci, Bohu všemohoucímu: „Prosím, odpusť jim, protože oni nevědí, co činí.“ Viděl, že zaslepenost těch
lidí je příčinou konání zla a obracel se proto k Otci, který by tím byl velice rozzloben, který se dokáže rozhněvat a mohl by je zničit.
Udělal to pro svůj ohromný soucit, aniž by o tom přemýšlel, automaticky cítil, že tito lidé mi dělají takovéto věci, a nevím, co se s
nimi stane. Tak se modlil k Bohu Otci: „Prosím, odpusť, prosím odpusť jim, protože oni nevědí, co činí, jsou slepí, tak je prosím
netrestej.“ Jaké milosrdenství, jaká láska, jen pomyslete, chováme se v tomto životě stejně? Když nás někdo zraňuje, trápí,
prosíme Otce, aby odpustil těm, kteří nevědí, co činí? Takovou úroveň by měli mít sahadžajogíni a bude to velice dobře fungovat.
Požádáte-li o odpuštění, Bůh se o ně postará, změní je, přivede je k rozumu. Poselství Krista jsou plná lásky, milosrdenství,
čistého milosrdenství. To, jak se snažil chránit Máří Magdalénu, je toho příkladem. Vedla hříšný život a On, coby svatý, s ní neměl
co do činění. Když ale viděl, že na ni lidé házeli kameny, postavil se proti nim, vzal kámen do ruky a řekl: „Dobře, ti, kteří neudělali
žádný špatný skutek, nespáchali žádný hřích, mohou vzít kámen a hodit ho po Mě.“ A nikdo to neudělal, protože se museli
podívat do tváře sami sobě. Když dominujeme druhým, je v tom jakási krutá radost. Jakási radost, kterou já sama nechápu, lidé ji
ale mají, a předvádějí, že dosáhli této radosti, že dosáhli takové velké moci. Dělo se to po celá staletí v případě velkých vládců a
přísných panovníků. V případě sahadžajogínů by to mělo být naopak. Oni musí vládnout světu mírem a láskou, v žádném případě
se nemusí předvádět. Tak se bude Sahadža jóga šířit mnohem, mnohem rychleji. Jen pomyslete, co tento svět potřebuje?
Potřebuje jen lásku a vlídnost. Ti, kteří jsou ve svém životě ztraceni v nevědomosti a stále ještě obtěžují druhé, mučí je, jdou proti
celku, se budou muset navrátit do normálního stavu. Někdy se jedná o velice abnormální chování a je nepochopitelné, proč se
někteří lidé chovají jako šílenci. Je velice obtížné takovému člověku říci, že je pomatený. Rovněž je obtížné vydržet s takovým
člověkem, který je pomatený představou, že má nějakou moc. Všimla jsem si, že to přetrvává i u mnoha sahadžajogínů, kteří si
začínají myslet, že mají hodně sil, že mohou dělat, cokoli chtějí, že mohou komukoli cokoli říct a kohokoli zmást. V Sahadža józe
ale není třeba nikoho mást, musíte jen jasně vyjádřit svoji lásku. To však neznamená nějaké speciální gesto nebo nějaký zvláštní
projev. Je to však vzájemná vnitřní jednota. Někdy zjišťuji, jak velké je mezi sahadžajogíny porozumění, hluboká vzájemná láska,
jak se krásně těší láskou druhých. Když toto pozoruji, cítím se velice, velice šťastná, naprosto přešťastná, že se stalo to, co jsem
chtěla, aby byli lidé radostní. A budete překvapeni, že tím, co dává nejvíce radosti, je láska, kterou dáváte druhým. Nemusíte nic
dostat, když ale dáte lásku druhým, je to něco, co dává nejvíce radosti. Avšak to, jak se projevujete, je také, myslím, umění. Vědět,
jak druhé potěšit, jak jim udělat radost. Už jsem tuto příhodu říkala dříve - o svatém, který žil v Gagan Bowra. Je to, můžeme říci,
vrch nebo hora. Žil tam a nemohl chodit, kvůli vibracím, ztratil sílu v nohách. Jezdíval tam na tygrovi, protože ten ho měl rád a on
měl rád toho tygra. Tak tento muž stále říkal lidem z Bombaje: „Co tady děláte? Matka přišla, běžte a dotkněte se Jejích
chodidel.“ Nevím, proč měl o to tak velikou starost. Tak jsem řekla sahadžajogínům: „Musím ho jít navštívit.“ Pochopte, všichni
tito guruové říkají, že neopouštějí svůj polštář. „Musíme být na svém vlastním polštáři“, to znamená, že ať žijí kdekoli, z toho
místa se nehnou. U mě je to naopak, nikdy nejsem usazena na jednom místě. Zeptal se mě, zda tam mohu přijít, odpověděla
jsem: „Proč ne?“ Tak jsem šla. A sahadžajogíni řekli: „Matko, nikdy nikam takto nechodíš, proč tam chceš jít?“ Řekla jsem:
„Zkuste vibrace.“ A vibrace byly velice silné. Když jsem tedy vyšla nahoru, tento světec se velice zlobil na déšť, protože se o něm
říkalo, že ovládá déšť, že má moc nad deštěm. Je to velmi překvapivé, že když jsem šla nahoru, nedokázal ho ovládnout a já jsem
byla zcela promáčená. A tak se velice zlobil, seděl na kameni a zlostně třásl hlavou. Nic jsem mu neřekla. Vešla jsem dovnitř a
sedla si v jeskyni na místo k sezení, které pro mě připravil. Pak přišel, dotkl se mých chodidel a posadil se. Překvapilo mě, že se
stále zlobí a nedokáže pochopit, proč nemohl déšť zastavit. Zeptal se mě tedy: „Proč jsi mi nedovolila zastavit déšť? Koneckonců
přece jdeš za mnou celou tu cestu a déšť se měl podle toho chovat a ani já jsem déšť nedokázal ovládnout. Proč, k čemu byla
tato lekce?“ Jen jsem se usmála. Řekla jsem: „Podívej, ty jsi asketa, jsi sanjásín a já jsem tvoje Matka, nemohu od tebe přijmout
sárí, protože jsi koneckonců sanjásínem a od sanjásína se nemá nic přijímat. Od něho si dokonce ani Matka nemůže nic vzít. Ty
jsi mi ale koupil pěkné sárí, tak jsem se musela nechat promáčet, abych od tebe to sárí mohla přijmout.“ Chápete, ta sladkost
iluze, která ho úplně rozpustila. Řekl: „Proto potřebujeme Matku, pro toto je potřebná Matka.“ My to nedokážeme vyřešit, protože
ať se jedná o cokoli, hned se rozzlobíme, nebo se chceme vytratit, nechceme být ve společnosti těch rozumných lidí, kteří jsou
tak hříšní, nechceme jim pomáhat. Ale takový je problém světa dnes, a proto na celém světě nalézáme velmi málo duchovních
lidí. Protože oni jsou těmi, kteří jsou velice mučeni, obtěžováni a uráženi, děje se všechno možné. A tak zápasí, zápasí a chtějí



velice rychle zemřít. Gjanéšvara, tak veliká osobnost, tak velký spisovatel, básník. Chci říci, byl vším, psal tak krásně. Avšak ve
věku 23 let přijal své samádhí. To znamená, že odešel do jeskyně, jeskyni zavřel a zemřel. Musel být unaven a mít dost
nevědomých lidí, kteří ho obklopovali. Proto to učinil. Dokážete si tedy představit, že osobnost, jakou byl Gjanéšvara, který byl
inkarnací Kartikéji, se musela vzdálit do světa mrtvých, protože už dále nemohl snášet, jak ho sužovali. Tak hodně ho sužovali
tím, že říkali, že je synem sanjásína - což znamená, že má… v podstatě to znamená, že jako syn sanjásína není dobrý, je něco jako
nemanželské dítě. Chovali se k němu špatně až do takové míry, že dokonce neměl ani boty, v nichž by chodil, v tom horku Indie
chodíval bosky. A jeho sestra a bratr, kteří byli velikými učenci, všichni byli také velikými svatými, velikými inkarnacemi, ti všichni
chtěli prostě zmizet. Gjanešvara to udělal velmi krásným způsobem,řekl jim: „Musím jít.“ Odešel od nich do své jeskyně a
vstoupil do samádhí. Dokonce i Kristus byl velice mlád, když byl ukřižován. Bylo mu 33 let. Všechno to bylo součástí božského
plánu. To, že má být ukřižován, aby vytvořil cestu pro naši Sahadža jógu aby otevřel Ádžňa obětoval svůj život. Pověsit Ho tak
příšerným, krutým způsobem, se kterým se běžně nesetkáte. Není běžné, aby se lidé takto chovali k někomu, kdo má zemřít.
Stalo se to, že lidé kteří byli zodpovědní za Jeho ukřižování, dle toho, jak se chovali, muselo jít o nějaké ďábly. Není možné jim
odpustit, i když o to Kristus žádá. Je obtížné odpustit těm, kteří prováděli Jeho ukřižování. A také osoba jako On, si pomyslel:
„Nechte Mě udělat Moji práci - prolomit Sahasráru.“ Pak už nechtěl dál žít s těmi hloupými lidmi, být mučen, tak se prostě vytratil
a odešel do Kašmíru kde žil po svém vzkříšení. Existuje hodně příběhů o Jeho vzestupu a Jeho vzkříšení. A když čtete všechny ty
příběhy, je udivující, jak zázračně získal své, můžeme tomu říct, druhé narození, nebo také druhý život v Kašmíru. Šťastně žil po
nějakou dobu v Kašmíru se svojí matkou a potom tam zemřel. Říká se, že tam je hrob našeho Pána Ježíše Krista a také Jeho
matky. Kdo ale využil Jeho života? Kým jsou doopravdy ti lidé, kteří chtěli, aby zemřel? Víte velice dobře, velice dobře víte, jak
Kristus zemřel a jak se najednou dostali do popředí lidé jako Pavel a Petr, kteří se z toho snažili udělat velký obchod. Je velmi
smutné, že tyto dvě osoby přivodily takové zostuzení. Myslím, že Pavel nebyl nic jiného než organizátor. Byl také začátečníkem,
člověkem, který, dalo by se říci, byl byrokratem. Nebyl však pouhým byrokratem, ale i člověkem, který chtěl dosáhnout vysokého
postavení. A tak zalhal, že šel do Damašku a že na cestě uviděl velký kříž. Podle Sahadža jógy jsou všechna takováto znamení
příznakem nadvědomí, nepocházejí z Ducha. Pak se vrátil a začal se svým vlastním výzkumem, či něčím takovým, a hodně toho
napsal. Když to ale pročtete, zjistíte, že nebyl sahadžajogínem, ale byl jen organizátorem. Byl byrokratickou osobou, která psala,
jak se má vést, jak se má nakládat s lidmi, kteří jsou odlišní, jak je zvládnout. Byl tedy pro křesťany oddělením managementu. A
křesťané se tedy také stali velice sekretářskými typy lidí. Že všechno musí být v určitou dobu. Musíte přijít takto, sedět tímto
způsobem, mluvit takto. A národy, o nichž se říká, že jsou křesťanské, to všechno velice oficiálně dodržují. Lidé nechápou, proč
jsou ve všem tolik strojení. Co se týče chování, jdou přímo proti Kristovi. On prolomil Ádžňu a oni si budují něco takového. A
křesťanské národy se staly těmi nejarogantnějšími, nejagresivnějšími národy na celém světě. Pokládali za své právo okupovat
jakoukoli zemi, kterou uviděli. Bylo v jejich pravomoci ustanovit tam své vlastní zákony, své vlastní, řekla bych, zákonodárné
instituce. Vím, že k tomu všemu došlo v Indii, a i dnes, jdete-li do takových zemí jako Pandžáb a podobně, zjistíte, že tamní lidé
žijí ve velice drsných podmínkách, pracují velice tvrdě a neustále jsou vystaveni útoku lidí, kteří je ovládají a snaží se jich plně
využít. Bylo to něco naprosto absurdního chovat se takto coby křesťané. Pak začali také lidi obracet na svoji víru, což je další
nesmysl - obracení na víru. Dělali to na jihu a to takovýmto způsobem. My, Indové, jsme nikdy nepekli chleba, na jihu neví, jak
nakládat s pecí. Udělali tedy ohromné, veliké placky, můžeme tomu říkat placky, nebo taky chleba, a vložili je do vody, či studně, a
pak řekli, že do toho dali kus telete, nebo buvola, či krávy, nebo něco takového a lidé jim prostě uvěřili. Křesťané jim pak řekli:
„Teď je s vámi konec, protože již nepatříte k hinduismu ani jinému náboženství. Takže teď jste se stali křesťany.“ A takovýmto
způsobem tisíce a tisíce lidí učinili křesťany, kteří ve skutečnosti, musím říct, byli utlačovanými lidmi, nebo se tak alespoň
nazývali. A oni chtěli všechny tyto utlačované lidi převrátit na křesťanství, protože si mysleli, že je dobré mít tam všechny takové
lidi, kteří budou jen následovat jejich misionářství a kteří se nebudou ptát. Protože to nebyli vzdělaní lidé, nebyli to lidé nějakého
zvláštního rozumu nebo inteligence, aby pochopili, co jsou to za lidi. Když tedy začali tuto špinavost vůči těmto utlačovaným
lidem, hodně se jich k nim připojilo. Takto si založili svoji vlastní rasu a začali se svým náboženstvím. To je věc, které by měl
člověk porozumět. Jak dominující povaha lidí přijala určité náboženství, protože toto náboženství není ničím jiným než pokorou,
a to, jak tito lidé, kteří měli stát v čele křesťanství, převrátili lidi na něco tak absurdního. Chápejte, to je lidská povaha, ta se
dokáže těšit jakýmkoli nesmyslem, jakoukoli krutostí, jakýmkoli útlakem. Nikdy se nedokáže vzdát nějakého území, oblasti,
kterou ovládají. A křesťanské národy zašly dokonce ještě dále, protože křesťanům byla dána veškerá svoboda, jsou od všeho
osvobozeni. „Můžete dělat, cokoli se vám zlíbí a stanete se křesťany.“ Oni jsou v pořádku, že ano. Oni jsou těmi, kteří druhé
ovládají, a ti, kteří byli ovládáni, jsou všude. Chodili za obyčejnými lidmi, jež je možné nazývat domorodci, a obraceli je na svoji
víru. Toto bylo jejich hlavní nástroj. K čemu to bylo dobré obracet tolik lidí? Protože v demokracii je důležité, aby počet lidí, který
za vámi stojí, byl velký. A tak proto, aby získali mnoho lidí, obraceli je na svoji víru. Chápejte, celá ta situace kolem Krista mě



skutečně velice znervózňuje. Dnes jste všichni sahadžajogíni. Jste všichni mnohem výše než ostatní, máte všechny síly a nevím,
co budete dělat, když se, dejme tomu, budete chtít přesto chovat jako křesťané. Teď jste na počátku toho, že je Sahadža jóga
akceptována v různých zemích a lidé ctí ty, kteří jsou sahadžajogíny, získali určité postavení a pak najednou by se ve vašich
hlavách mohlo objevit ono opojení mocí, a mohli byste se pokusit, mohli byste se pokusit stát se despotickými. Protože taková je
lidská povaha, nikoli božská, ale lidská povaha. Řekněme například království zvířat, zvířata jsou vůči sobě agresivní. To je v
pořádku, tam je to dovoleno. Existuje tam však systém, způsob, metoda, kdo je komu nadřazený. Není to tak, že zaútočí na
kohokoli. V Sahadža józe jsem si u mnoha lidí všimla že když je uděláte vedoucím, je s nimi konec. Všechny mučí. Když jim
nedáte pozici vedoucího, neustále mi píší dopisy: „Matko, chceme vést. Chci být lídrem.“ Pořád na tom trvají. Kvůli čemu chcete
být lídrem? Jen proto, abyste druhým dominovali. A toto dominování není míněno pro Sahadža jógu. Jsem tady, abych vám
skutečně řekla o nádherné podobě Krista, který vzestoupil nad smrt. Nechť se stejně tak dostaneme nad smrt všech
nesmyslných představ, všech negativních myšlenek, vše musí teď být překonáno. Musíte být pány sebe sama a přitom se musíte
cítit tak pohodlně, tak šťastně. Dávání druhým shledáte mnohem snazší, než když od druhých něco berete. Je velmi, velmi
překvapivé, jak vás tomu všemu Sahadža jóga naučila. Lidé musí říci, že v Sahadža józe jsou velice nádherní lidé, velmi krásní, že
jsou velice milující, velmi laskaví, a toto chci o nich stále slyšet, o vás všech. Že jste individuálně i kolektivně někým výjimečně
velikým. Tato velikost však není dána dominováním nebo předváděním se, ale pramení z nitra. Lidé vás uvidí a poznají to. Tímto
způsobem se bude Sahadža jóga šířit. Právě Kristus ve vás musí vzestoupit, Kristus vás musí ve vás vést, jen Kristus ve vás, vás
bude učit, jak se chovat vůči druhým a jak získat jejich důvěru a dávat jim lásku a mír, který teď ve vás proudí, abyste je učinili
velice, velice šťastnými a radostnými lidmi. To je poselstvím vzkříšení. To je poselství otevření Sahasráry. To je tedy ono vejce,
které bylo, popsáno, překvapivě, velice jasně popsáno v Déví Máhátmjamu. Jak bylo toto vejce utvořeno a jak puklo na dvě části
a jak z jedné části vejce vzešel Kristus a z druhé Šrí Ganéša. To všechno je sepsáno. Kristus je popisován ale jako Mahávišnu, ne
jako Kristus. Tento Mahávišnu pak vzestoupil a učinil všechny ty nádherné věci. Je to skutečné poselství, které nádherně napsal
samotný život Krista. A teď, když jsme dosáhli bezmyšlenkového vědomí, musíme svými životy vyzařovat ono světlo a musíme
ukázat světu, že jsme toho schopni a že pouze my jsme ve svém nitru naprosto úplní. Od druhých nic nechceme. Co teď chceme,
je dát druhým vše, čeho jsme dosáhli. Proto se lidé dívají na vás a na všechny sahadžajogíny. Nechť vám Bůh žehná! Když
myslím na Krista, zjišťuji, že je dokonce nemožné udržet se v bdělosti. Je to velmi obtížné, když v této moderní době myslíte na
Krista a mluvíte o Něm. Je to prostě něco, co ukazuje, že lidé nikdy nepochopili tak velkého muže, tak velikou osobnost. Byl
božský, zcela božský, přesto sehrál hru a prošel vším tím utrpením. Je to velmi bolestivé, i samotná vzpomínka na to všechno,
jak se ukřižoval a jak zemřel. Tím hlavním ale je, že to všechno udělal pro vás, pro vás pro všechny a vy jste Mu tak zavázáni. Je
to Jeho práce, jež pomohla probuzení Kundaliní a Jejímu prostoupení fontanelní oblastí. Všechno to by bylo nemyslitelné bez
Kristovy oběti. Všichni byste se o to tedy měli zasloužit a přinést nějaké oběti. Pochopte, že to, co se stalo, je velice symbolické, a
vy všichni byste měli být stále připraveni obětovat cokoli je jen možné pro osvobození lidstva. Je to velmi, velmi subtilní, v tomto
okamžiku, teď, zapomeňte na své hledání, zapomeňte na všechno. To, co je třeba, je, abyste měli stále na paměti, že jste
zachráněni, že dostáváte požehnání díky obětem Krista. To je velice důležité. Nechť vám Bůh žehná!
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Dnes je velký den, protože Den Sahasráry připadl na Den matek. Je to velice sahadž (spontánní) událost. A tomuto musíme
porozumět – jak spolu souvisí sahasrára a mateřství. Sahasrára byla definitivně otevřená a musela to udělat Matka, protože se
dřív lidé, kteří přišli na tuto zemi, snažili ostatní učit o dharmě, aby je přivedli na střední cestu, na přímou cestu růstu. Zkoušeli
všechno, všemožně přemýšleli o tom, co je dobré pro určitou společnost, určitou oblast, určitou zemi. Hovořili o tom a vyšlo o
tom mnoho knih. Ale místo, aby všechny tyto knihy utvářely zbožné a duchovní lidi, se spojeneckou povahou, vytvářely lidi, kteří
byli všichni proti sobě. Absurdní – je to absurdní věc, ale stalo se to. Takže všechny tyto knihy, které byly napsány, všechno toto
vědění, které bylo předáno, to všechno bylo lidmi mylně použito. Řekla bych, že jen proto, aby získali svou vlastní moc. Takže to
bylo celé jen hra zaměřená na moc a také na peníze. Když vidíme výsledek všech těchto náboženství, cítíme, že je to všechno
prázdné. Hovoří o lásce, hovoří o soucitu, ale je to všechno účelové. Někdy je to všechno jen politická hra, protože stále cítí, že by
měli mít sílu, ne duchovní, ale světskou sílu, tak, aby mohli ovládat celý svět. Toto ovládání začalo tolik pracovat v lidských
myslích, že jsme měli nespočet válek, zabíjení, všechno možné. A když se to utišilo, cítila jsem, že teď by mohlo otevření
sahasráry lidem pomoct uvidět pravdu. Na úrovni sahasráry pravdu znáte. Takže všechny možné iluze, všemožná nedorozumění,
všechny druhy ignorance sebe sama – všechny musí zmizet. Protože to, co znáte, je pravda. Pravda není drsná, není krutá, není
to nic, co by bylo těžké přijmout. Lidé si mysleli, že pravda musí být něco, co může uškodit nebo být velmi kruté, Že může mezi
lidmi vytvořit problémy – což by nemělo, nemělo by, nebylo to tak zamýšleno. Ale kdykoliv hovoří o pravdě, lidé ji používají ke
špatnému účelu. To je na lidech divné, že vždy používají věci ke špatnému postoji, ke špatnému poselství, a snaží se to používat
pro svůj vlastní účel. Je to tak běžné u lidských bytostí, že chtějí mít moc nad druhými. Viděla jsem ve své vlastní zemi, jak lidé
chtěli mít oddělené státy. Ti lidé, kteří chtěli mít oddělené státy, je ve skutečnosti vytvořili, nedosáhli ničeho velkého, ale jen
protože se mohli stát – ti lidé, kteří to chtěli, pár z nich - něčím velkým ve své vlastní zemi. Nikdy nechtěli být v zemi, kde by
nemohli růst do tohoto povýšení. Takže pak oddělili tyto země a díky rozdělení – viděla jsem to – všechny tyto země trpí, velmi
trpí. Není tam žádný růst, mají finanční problémy, všechny druhy problémů. Také hlavní země trpí, protože teď rozvinuli
nepřátelství a toto všechno pracuje proti této hlavní zemi. Takže samotné separatistické myšlenky jsou proti sahadž. Řekněme
například, květ, který roste na stromě, vypadá velmi krásně, rozvíjí se tam, dozrává a také vytváří semena. Ale předpokládejme, že
květ utrhnete a odnesete ho, co se pak stane? Strom ztratí květ, bezpochyby, ale daleko víc ztratí ten květ. Toto dělali, všichni, a
když to dělali, jaký byl výsledek? Že lidé, kteří se snažili mít své vlastní země, svá vlastní panství - byli zabiti, zavražděni, týráni a
někteří z nich jsou ve vězení. Takže to, dokonce vně sahadža jógy, ukázalo, že to nepomáhá. Musíme se učit být jedno. Když v
sahadža józe, po své realizaci, nerozumíte tomuto poselství, že všichni musíme být jedno, jeden celek, jedno tělo... Pokud tím být
nemůžete, když se ztotožňujete s jinými věcmi, pak jste žádným způsobem nevyrostli, nedospěli jste. V Den Sahasráry musí
člověk porozumět velmi důležitému bodu, že všech sedm čaker má své ´pithas´ v sahasráře. Všech sedm čaker. Jsou krásně
usazeny uvnitř vašeho mozku a pracují prostřednictvím této oblasti, kdekoliv jsou, v čakrách a vypracovávají to. Tedy, všech
sedm čaker se stává jednou, řekla bych, splynou v jednotě. Dochází k naprostému sjednocení v těchto centrech. Protože jsou
ovládány těmito sedmi hlavními čakrami, můžeme je tak nazvat, můžete je nazvat jakkoliv, a ony ovládají všechny ostatní čakry a
protože jsou jednotou, naprosto sjednocené, proto jsou všechny vaše čakry sjednocené. Jsou to ´pithas´, které jsou osvíceny
kundaliní, také požehnané Božskou silou, okamžitě se stávají jednotou. Říká se, že jsou jako perly na šňůrce. Je to dokonce víc
než to, je to víc než to, všechny tyto ´pithas´ jsou sjednocené takovým způsobem, jakoby v jejich projevu nebylo žádného rozdílu.
Řekněme, že máme čakru, která není v pořádku, něco je s ní špatné na fyzické, mentální, psychické úrovni, cokoliv – ostatní čakry
se snaží této nemocné čakře pomoct a snaží se rozvinout osobnost sahadža jogína tak, aby byl sjednocený. Takže sjednocení
uvnitř je velmi důležité, dokud nejste sjednoceni uvnitř sebe, nemůžete být sjednoceni vně. A jednota uvnitř vás je takové
požehnání sahadža jógy, že osoba, která získá realizaci, se stane osobností, která je nad obyčejnými osobnostmi. Není
připoutána k žádné negativní síle, k ničícím silám. Prostě se vzdá tolika věcí, kterých je obvykle velmi těžké se vzdát. Všech
těchto sedm čaker, které máme uvnitř sebe, je pak vedeno těmito ´pithami´ k jednotě. Prostě pomoc, která přichází z této
jednoty, pomáhá všem čakrám získat naprosté sjednocení. Nejsme sjednocení, protože naše mysl jde na jednu stranu, naše tělo
na jinou stranu, naše srdce na jinou, naše emoce jsou jiné. Nevíme, co je správné udělat, co je nejlepší udělat. Ale po realizaci, ve
světle Ducha, získáte pravdu a víte, co má být uděláno. Například po realizaci můžete posuzovat lidi podle jejich vibrací.
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Nemusíte pro to používat svůj mozek – jednoduše podle vibrací. Okamžitě víte, co je špatné s vámi a s ostatními. Takže existuje
dvojí korekce – jedna je, že vidíte svoji vlastní bytost, svoje vlastní já, přichází k vám vaše sebepoznání a za druhé můžete také
porozumět druhé osobě, co dělá za věci. Jestliže někdo není sahadž a tvrdí o sobě, že sahadž je, můžete snadno zjistit, že
sahadž není, jeho chování není sahadž. Takže nejlepší věcí pro nás všechny je nechat toto sjednocení vše uvnitř vypracovat.
Neměli bychom se tomu vyhýbat, ale měli bychom přijmout, že jakékoliv máme chyby, cokoliv špatného jsme učinili, jakkoliv
jsme špatně smýšleli, jakýchkoliv destrukcí jsme se dopouštěli, všechno to musí zmizet, protože jste sahadža jogíni. Sahadža
jogíni mají speciální poslání. Nejsou jako ostatní lidé, kteří pracují pouze pro peníze, pracují pro moc, pro ovládání. Vy ne.
Pracujete v sahadža józe pro osvobození lidstva. Takže celé je to o tom, že tato sahasrára je globální oblast, kam jsme vstoupili.
Vstoupili jsme do celosvětové oblasti a když tam jsme, prostě se staneme, my sami, globální osobností. Takže všechny tyto
druhořadé věci, jako vaše rasa, země, náboženství a všechno to, což jsou umělé hranice mezi lidskými bytostmi, prostě
odpadnou a vy se stanete realizovanou duší a víte, co je lidská přirozenost, rozumíte lidské přirozenosti. Toto se musí stát ve
všech sahadža jogínech. Když jsou spolu, měli bychom chápat, že už nejsme obyčejnými lidmi – jsme výjimeční lidé vybraní pro
velmi speciální práci, která je dnes tou nejdůležitější věcí. Víte, co se děje v kali juze, nemusím vám to všechno popisovat, ale co
je to světlo Ducha, které vám ukáže, co můžete udělat, abyste odstranili problémy kali jugy ? Nejlepší je začít sám od sebe, prostě
vidíte sami sebe s velkým pobavením, že cokoliv jste dělali, bylo naprosto hloupé. Neměli jste to dělat, ale udělali jste to – tak je
to v pořádku, dokážete odpustit druhým, kteří to dělají. A porozumíte, že ti, kteří to dělali, to vše dělali z nevědomosti. Ale nyní
máte svoji sahasráru otevřenou. Do otevřené sahasráry vlévá Božské neustále svoji milost. S tímto přijímáním, s touto, měli
bychom říct, výživou vaší sahasráry, se stane něco opravdu velkého. Stane se jedno, že se odpoutáte sami od sebe, můžete vidět
sami sebe, můžete vidět svoji minulost, můžete porozumět sami sobě, že jste dělali tolik špatných věcí a nerozuměli jste lidem.
Toto vás někdy odvádí příliš daleko od vás samotných. Ale jakmile toto světlo přijde a sahasrára je vyživena, v tomto světle jasně
vidíte, co špatného jste dělali sami sobě. Pak, coby člověk, můžete vidět své chyby, ale také vidíte chyby vaší společnosti, ve
které žijete. Viděla jsem, že okamžitě, jak lidé získají svoji realizaci, mi začnou říkat: „Matko, byl jsem křesťan, ale podívej, toto je
křesťanství.“ Někdo řekne: „Matko, byl jsem velmi vlastenecký, ale teď vidím, co vlastenectví je.“ Každý začne vidět svoje vlastní
zázemí, svůj vlastní styl, ve kterém žil, a prostě se z toho dostane. A jakmile se z toho jednou dostanete, už se s tím více
neztotožňujete. Je to tak přirozený děj. Jedinou věcí je, že se musíte učit být přirození. Ale zjistila jsem, že v sahadž lidé stále..., i
když jsou pryč z této iluze, tohoto oceánu iluzí, pořád je někdy jejich jedna noha v tomto oceánu a stále ji vytahují a zase ponořují.
To by být nemělo. Je to pouze proto, že lidé nemeditují. Když se řekne, že musíte meditovat, lidé si myslí, že je to druh rituálu,
nebo možná nějaký sahadža styl – ne. Meditace je pro vás, abyste šli hlouběji dovnitř sebe, abyste získali vše, co vám chce vaše
sahasrára dát. Dosáhnout toho vrcholu odpoutanosti, porozumění, je možné jen prostřednictvím meditace. Takže, co se stane
při meditaci, je, že vaše vědomí překročí ádžňu, jde nad ni a zaujme nyní místo v sahasráře, v bezmyšlenkovém vědomí. Pak
skutečnost sahasráry, krása sahasráry, začne proudit ve vaší vlastní osobnosti, ve vaší vlastní povaze. Dokud nemeditujete – ne
meditovat jen abyste se cítili dobře nebo že cítíte, že „musím meditovat“. Ale meditace je velice důležitá pro všechny z vás,
abyste rozvinuli sahasráru takovým způsobem, že vstřebáte krásu své sahasráry. Pokud svoji sahasráru nepoužíváte tímto
způsobem, zjistíte po nějaké době, že se vaše sahasrára zavře, nebudete mít žádné vibrace a nebudete mít žádné porozumění
sama sebe. Takže meditovat je velice důležité. Mohu okamžitě rozpoznat člověka, který meditoval, a toho, kdo nemeditoval.
Protože člověk, který nemeditoval, si stále myslí: „Ó, to je v pořádku, dělám toto, dělám tamto.“ Meditace je jediný způsob, jak
obohatit sám sebe krásou reality. Jiná cesta neexistuje. Nedokážu najít žádnou jinou cestu kromě meditace, pomocí které
rostete do království Boha. Například, řekla bych, že cokoliv jsem udělala, bylo, že jsem dokázala objevit způsob, jak dát
seberealizaci masám. To ale neznamená, že když to dám zástupům, že jsou všichni sahadža jogíni – ne. Museli jste vidět, že
kdekoliv jste měli programy, lidé v mé přítomnosti získali realizaci a nějakou dobu chodili na programy, ale odpadli. Důvodem je,
že nemeditovali. Pokud by meditovali, věděli by, co je jejich kvalitou, čím jsou. Bez meditace nechápete, co je pro vás nejlepší.
Takže dnešek je dnem, kdy mi musíte slíbit, že budete meditovat každý večer, každý večer a možná také každé ráno. Jestliže,
kdykoliv je to možné, půjdete do meditativní nálady, jste ve spojení s Božskou silou. Pak, cokoliv je pro vás dobré, cokoliv je
dobré pro vaši společnost, pro vaši zemi, všechno je to děláno touto Božskou silou. Nemusíte zdolávat Božskou sílu, nemusíte
nařizovat, nemusíte žádat, Stačí jen meditovat, být zajedno s touto Všepronikající silou, která je dalším velkým požehnáním.
Dokud vaše sahasrára není otevřena, nemohou do vás přijít všechna požehnání této Božské síly, nemohou. Možná můžete získat
nějaké peníze, můžete získat nějakou práci, můžete získat to a tamto. Ale váš vlastní růst je možný, pouze pokud meditujete a
vaše sahasrára je zcela otevřená, otevřená pravdě. Pravda je, že tato Božská síla je milosrdenství, je láska. Toto je pravda. Říká
se, že Bůh je láska a Bůh je pravda, takže musí být udělána rovnice, že pravda je láska a láska je pravda. Ale není to pravda, jakou
máte pro svoje děti, pro svoji rodinu – připoutaná. Připoutaná láska není pravdou. Pokud jste k někomu připoutaní, tak nikdy



nevidíte špatné stránky toho člověka. Pokud jste na někoho rozzlobení, pak nikdy nevidíte dobré stránky toho člověka. Ale tohle
je úplně odpoutaná láska a tato láska je nesmírně mocná, protože kdykoliv tuto lásku do někoho promítnete, budete překvapeni,
problémy toho člověka se vyřeší, jeho osobnost se zlepší, všechno se vypracuje ohromným způsobem a jeho život se změní. Ale
jestliže jste ke komukoliv připoutaní, tato připoutanost sama způsobuje problémy a nedovoluje, aby sahadž rostlo. Tato
připoutanost může být jakéhokoliv druhu, například, můžete být připoutaní ke své zemi, připoutaní ke své společnosti, připoutaní
ke své rodině, může to být připoutanost nejrůznějšího druhu. Ale když je sahasrára otevřená, naučíte se jedné věci, což je
odpoutanost. Prostě se to stane, že se odpoutáte. Ačkoliv neutíkáte pryč. V sahadža józe nevěříme v lidi, kteří utíkají pryč ze
společnosti a jdou do Himalájí – všechno to nazývám únikem, to není ono. Stane se to, že jste tady, s každým se potkáváte,
každého vidíte, znáte každého, jste ke všem blízko, ale jste odpoutanou osobností. Je to stav mysli, kterého dosáhnete, když je
sahasrára otevřená. V tomto stavu jednáte s lidmi, zabýváte se problémy, vyrovnáváte se se situacemi, ale nejste do nich vtaženi,
není tam žádná angažovanost; ta angažovanost, kterou jste měli předtím, vám nikdy nemůže dát úplné porozumění, co se děje,
co je pravda – o žádné situaci. Takže tato odpoutanost pomáhá. Tou největší věcí na odpoutanosti je to, že nejste ovlivnění.
Nemá smysl říkat, že: „Ó, nejsi dojatá, Matko, tak jak můžeš mít soucit s jiným člověkem? Jak můžeš mít milosrdenství pro jinou
osobu? Protože pouze pokud soucítíš s druhou osobou, tak můžeš řešit problém.“ Ale tento soucit, který cítíte, je opět druh
připoutanosti. Není to opravdový soucit, protože nepomáhá. Ta osoba pláče, vy také pláčete, ten člověk má problémy, vy máte
také problémy. A to té osobě nepomáhá a ani to nepomůže vám. Takže být odpoutaný žádným způsobem neznamená, že
nemáte soucit s jinou osobou. Soucítíte. Vnímáte utrpení dané osoby, problémy dané osoby, někdy celé společnosti a celé země.
Ale vaše vnímání je natolik odpoutané, že to převezme Všepronikající síla. Zaprvé musíte mít plnou víru ve schopnost této
Všepronikající síly. Jakmile jste odpoutaní, řeknete: „Ty to děláš,“ – hotovo. Jakmile řeknete: „Ty to uděláš, jsi to Ty, kdo to
udělá,“ všechno se zcela změní. Protože přesunete všechnu svoji zodpovědnost, všechny svoje problémy této Božské síle, která
je tak mocná, která je tak schopná, která dokáže vyřešit cokoliv. Takže kdekoliv si myslíte, že tento problém vyřešíte, že jste ti,
kteří to udělají, pak dobře, Božská síla si řekne: „Dobře, zkus štěstí.“ Ale pokud opravdu můžete předat tento problém Božske síle,
vypracuje to. V sahadža józe máme různé problémy, zejména pokud vidíte, že lidé nejsou tak moc přitahováni sahadža jógou, že
je jich málo, pak se kvůli tomu cítíte velmi špatně. Ale zkoušeli jste na to meditovat a zkoušeli jste předat tento problém Božské
síle? Proč bychom si dělali starosti? Když máme tuto Božskou sílu dostupnou prostřednictvím naší sahasráry, proč bychom se
znepokojovali? Proč bychom o tom přemýšleli? Jen to přenechte Božské síle. Je-li to možné, můžete-li toho dosáhnout, což je
velmi obtížné pro lidské bytosti, protože žijí se svým egem, se svými podmíněnostmi; ale jestliže ta připoutanost ke všem těmto
věcem odejde, pak děláte jen to, že necháváte věci této síle. Krišna ve své Gítě řekl: “Sarva dharmanam parityajya mamekam
sharanam vraja” – „zapomeňte na všechny svoje dharmy.“ Dharmou myslel to, že máme povinnosti manželky, manžela, člena
společnosti, všichni mají své vlastní dharmy. Ale On řekl: „Zanechejte je mně, já se o ně postarám.“ Toto se musíme naučit, říct,
že: „Naše problémy vyřeší tato Božská síla.“ Pro lidskou bytost je to velice obtížný stav a tohoto stavu můžete dosáhnout pouze
prostřednictvím meditace. Ale neříkám, že máte meditovat celé hodiny. To není potřeba. Ale s plnou vírou v sebe a v Božskou
sílu. Pokud to vypracujete, jsem si jistá, že není obtížné dorůst do tohoto stavu vědomí. Tohoto musíte dosáhnout. Je to možné
pro muže, stejně jako pro ženy. Nemusíte si myslet: „Jak to můžeme udělat, Matko, koneckonců...“ Víte, všichni takoví lidé nejsou
dobří pro sahadža jógu. Ti, kteří v sebe nemají důvěru, nemůžou dělat nic. Ale ti, kteří jsou odevzdaní, a ti, kteří si myslí, že to
mohou udělat, ti mohou zvládnout všechen tento převod své síly na Božskou sílu. Prostě to předejte Božské síle.
Předpokládejme, že mám auto, které mě může svézt. Takže pokud mám auto, pak do něj nezapřáhnu vola, nebudu ho tlačit,
prostě si sednu dovnitř a budu ho používat. Stejným způsobem, když máte tuto ohromnou sílu kolem vás, když je vaše sahasrára
zcela, naprosto do toho ponořená, pak budete překvapení, jak se pro vás věci řeší. Dám vám příklad sahadža jogína, který už
nežije. Byl rybářem, obyčejným rybářem, ale také byl vzdělaný, tak pracoval v bance. Tento muž jel jednou dělat nějakou práci pro
sahadža jógu a musel jet na lodi. Když vyšel, tak viděl, že je zcela zataženo a co nevidět vypukne velká spoušť. Tak se kvůli tomu
velmi rozrušil – „co je to?“ Jeho sahasrára byla hned natolik otevřená a hodnotná, okamžitě řekl: „Odevzdávám to této Božské
síle, aby toto všechno zastavila. Nechci, aby pršelo a abych měl jakýkoliv problém, dokud se nevrátím domů a nepůjdu spát.“ A
bylo to překvapující, řekli mi, že: „Matko, mraky a všechno tam bylo celou dobu, ale nepršelo, nic se nedělo a nenastal vůbec
žádný zmatek.“ Dostal se na druhý ostrov, kam potřeboval, udělal práci pro sahadža jógu a vrátil se zpět. A pak, když šel spát,
teprve potom se to všechno spustilo. Takže příroda, všechno – každý lístek, každá květina, vše, je vypracováno touto Božskou
silou. Neměli bychom mít tedy ego, že můžeme něco udělat sami, že něco zvládneme sami. Když si myslíte takové věci, tak jste
se ještě moc nerozvinuli, ještě jste moc v sahadža józe nevyrostli. Ale dospět v sahadža józe by pro vás nemělo být obtížné,
protože máte vodítka. Ti lidé, kteří získali svoji realizaci, velmi málo z nich, jako například sufiové a nějací svatí v Indii, ti všichni –
jak urputně se museli snažit. Nikdo je nevedl, nikdo jim nepomáhal, nikdo jim neřekl, čeho můžou dosáhnout. A navzdory tomu,



to byli velmi spokojení lidé, velmi šťastní lidé a vypracovali to velmi dobře. Viděli celý svět z jiného úhlu, tak jako ho můžete vidět i
vy, ale nebyli rozrušení a měli takovou sebedůvěru, měli o sobě takové vědění, jehož dosáhli prostřednictvím svých meditací. A
jaké napsali knihy, některé z nich jsou tak ohromné, je to velmi překvapující, jak dosáhli těchto ohromných veršů, tak plných
vědění. Člověk nemůže pochopit, že neměli žádné vedení, nikdo jim nemusel nic říkat. Ale dělali to, že se stále snažili starat se o
svoji sahasráru. Existuje jedna věc, která blokuje sahasráru, a to je sklon ádžňa čakry k myšlenkám. To je jediná věc, jediná věc,
která zastavuje váš vstup do sahadža jógy. Myšlenky přicházejí stále, protože lidská bytost je zrozená tak, že na všechno
reaguje, reaguje na toto a reaguje na tamto a myšlenky přicházejí a odcházejí. Existuje veliký zástup myšlenek. A kvůli tomu vaše
pozornost nemůže překročit ádžňu a usídlit se v sahasráře. Takže zaprvé, člověk by měl vidět, jaký typ myšlenek přichází. Někdy
byste se měli odsoudit. Musíte říct: „Co je to za nesmysl! Co to dělám? Co se to se mnou děje? Jak to všechno můžu dělat?“
Jakmile to začnete dělat, tyto myšlenky začnou mizet. Tyto myšlenky přicházejí ze dvou stran – jedny z ega a druhé z vašich
podmíněností. A jsou ve vás natolik zabudované, že nedovolují, aby byla vaše ádžňa překročena. Proto máme dvě ´bídža´ mantry
´ham´, ´kšam´. První je pro podmíněnosti, když jste obdařeni tímto druhem strachu: "Neměl bych dělat toto, neměl bych dělat
tamto, toto není dovoleno, tamto není dovoleno.“ To je ta podmiňující část. Podmíněnosti mohou být nejrůznějšího druhu. Ale
část ega je: "Musím každého přemoci, toho musím dosáhnout, musím být schopný každého ovládat.“ Tyto dvě věci existují v
mysli a stále se křižují. Takže je důležité, abychom šli do bezmyšlenkového vědomí a toto bezmyšlenkové vědomí je skutečným
způsobem, jak může být vaše sahasrára vyživena kundaliní. Protože kundaliní nemůže projít, nemůže projít. A proto, jak jsem
řekla, máme dvě ´bídža´ mantry, jedna je ´ham´ a druhá ´kšam´. Takže jestliže jste podmínění, jste ustaraní a máte o sobě
představy. V dnešní době se lidé popisují jako: „Jsem extrovert.“ Někdo řekne: „Jsem introvert.“ Někdo řekne: „Jsem hippie, jsem
to, jsem tamto.“ Všechny druhy věcí si mohou přisuzovat. Ale všechny tyto myšlenky přicházejí zvnějšku, nejsou zevnitř. Abyste
se dostali dovnitř sebe, k jemné straně vaší bytosti, musíte dovolit kundaliní, aby prošla ádžňou. Přejít ádžňu je v moderních
dobách velmi důležité a kvůli tomu musíte meditovat. Pokud dokážete meditovat s plnou důvěrou v sebe, tato ádžňa může být
otevřena. S odevzdáním se Božskému. Musíte se odevzdat Božskému. A když se tato ádžňa otevře, budete překvapeni, vaše
sahasrára jen čeká, aby se mohla převést, aby vám mohla dát všechnu pomoc, kterou potřebujete od Všepronikající síly. Vaše
spojení sahasráry s Všepronikající silou je navázáno. A díky tomu budete překvapeni, jak všech těchto sedm čaker pro vás
pracuje, jak vám pomáhají, jak se vám snaží dát všechno opravdové vědění. Toto opravdové vědění, které dostáváte, dává velkou
radost. Toto skutečné vědění můžete vidět ve všem. Nemusíte o tom začínat číst žádné knihy. V každé situaci, v každé osobě, v
každé květině, v každé přirozené události můžete vidět ruku Božského. A jakmile uvidíte ruku Božského, vaše ego začne mizet.
Jakmile řeknete: „To jsi Ty. Ty děláš všechno.“ Kabír o tom řekl cosi velkého, řekl, že když koza žije, stále říká: „Mé, mé – (V hindi)
já jsem, já jsem.“ Ale když ji porazí, a z jejích střev jsou vyrobeny provázky, které se používají pro čištění bavlny, pak říká: „Tuhi,
tuhi – ty jsi, ty jsi.“ Víte, tímto symbolickým způsobem naznačovali, že se musíte rozpustit v této Božské síle. „Je to Božská síla,
která všechno dělá. Co jsem já? Jsem jen kapkou a padl jsem do tohoto oceánu uvědomování si Božské síly a ta to přebírá a
vypracovává.“ Toto vám velmi pomůže, abyste se stali velkými sahadža jogíny. Rozvinuli jste si léčivé síly, ale pořád na to nejste
hrdí. Rozvinuli jste si samozřejmě síly probouzející kundaliní, ale nejste na to hrdí. Rozvinuli jste si tolik tvořivých sil a nejste na to
hrdí. Stali jste se opravdu velice, extrémně kreativními. Ale to největší, co se vám stalo, je, že jste se stali globální osobností.
Takže jste začali vidět problém každé země, každé národnosti, kde mají problémy. Ale když vidíte tyto problémy, nevidíte je jako
jiní lidé. Protože ostatní je mohou rádi využít ke svému vlastnímu účelu, možná pro média, možná pro něco jiného. Ale vy chcete
vidět, že se tyto problémy vyřeší. Víte, vaše síly jsou tak velké – s tímto druhem mysli, která je zcela ovládána Božskou silou - že
cokoliv vás zneklidňuje, okamžitě se toho ujímá a začíná to řešit. Velmi mnoho problémů bylo vyřešeno pomocí sahadža jógy a
také mohou být řešeny na velmi obecné úrovni, pokud jste globální osobností. Pokud jste globální osobností, pak se stanete
druhem nástroje, nebo se můžete stát něco jako kanálem této Božské síly, protože jste čistě globální osobností. Nepřipoutaní k
tomuto, k tamtomu, ale čistou sahadž osobností, která může být touto Božskou silou velmi snadno použita. Pro to, jak jsem také
odpoledne řekla, musíte byt velmi opatrní ohledně několika věcí. Zaprvé hněv, hněv je tou nejhorší věcí, kterou máme.
Rozzlobený kvůli čemu? Existují lidé, kteří říkají: „Velmi jsem se rozzlobil,“ jakoby byli hrdí na svůj hněv. Hněv je známkou
naprosté hlouposti, absolutní hlouposti. Není potřeba se rozzlobit na nikoho, protože pomocí hněvu daný problém nevyřešíte.
Hněvem zkazíte sami sebe. Hněvem zničíte svoji vlastní přirozenost. Hněvem opravdu zkazíte celou situaci. Takže je zbytečné
se na cokoliv hněvat. Ale když se stane cokoliv, co vás rozhněvá, měli byste se zklidnit a pochopit – proč je to špatné, proč mě to
rozrušilo? Samotné toto pochopení pomůže vyřešit problém. Nejprve musíte pochopit, že jste speciální osobností, že byla vaše
sahasrára otevřená této Božské síle, jako byste vstoupili do království Božského. Jste významnými hosty na tomto velkolepém
dvoře Božího panství. Nejste obyčejným člověkem. A jak jednou porozumíte, proč máte sahadža jógu a proč jste dostali realizaci
– je to proto, že jste něčím speciální. Ale to by vám nemělo dávat žádné ego. Není to pro ego, že to musíte mít, ale je to pro



pochopení, že musíte hrát v božích rukou. Tuto hru můžu přiblížit takto: když jste, řekněme, umělec, pak v rukou malíře je štětec a
štětec nikdy nepřemýšlí, že něco dělá. Je to malíř, kdo dělá vše. Stejným způsobem, když jste zajedno s Božskou silou, jen cítíte:
„Nedělám nic. Je to Umělec, kdo to dělá. Je to Umělec, kdo to řídí.“ A kdo je tím Umělcem? Je to Božská síla, která vás miluje,
která se o vás stará, která o vás pečuje, která je s vámi zcela ztotožněna. Budete překvapeni, dostala jsem tolik dopisů od lidí,
kde popisovali, jak jim sahadž pomohla. Jak v pravý moment dostali pomoc. Jak ve chvíli úplné destrukce byli zachráněni. Tolik
lidí mi napsalo. Ale mě to nepřekvapuje. Protože pokud jste zajedno s Božským, tak se o vás stará. Má všechny síly, všechny síly.
Nemá pouze jednu sílu – ovládat vás. Když se chcete zničit, dá vám svobodu, absolutní svobodu. Když se chcete zničit, zničte
se. Když nechcete přijmout Božskou sílu, dobře, nepřijímejte. Máte absolutní svobodu dělat se sebou, co chcete. Tato věc vám
byla dána a proto musíte tuto svobodu omezit a přijmout Božskou sílu. Dnes je, mám ráda, když je to den, který je také Dnem
matek. Protože si myslím, že jenom matka to může tímto způsobem vypracovat. Člověk musí mít s lidmi mnoho trpělivosti. Čeho
jsem si všimla u všech těchto velkých inkarnací, které přišly, prostě se vytratily. Žily jen velmi krátkou dobu, velmi krátce. Někdo
byl ukřižován zhruba ve 33 letech. Někdo vstoupil do samádhí ve 23 letech. Protože, myslím, nemohli snést to, jak byli lidé hloupí.
Neviděli ten fakt, že mohou něco pro lidské bytosti udělat. Myslím, že ztratili důvěru, nebo si možná mysleli, že je zbytečné
pracovat pro tyto lidi. Tak raději přijali postoj, že – „lepší je zmizet“. Ale matčina pozice je jiná. Nepřestává zápasit a bojovat pro
své dítě. Bude bojovat do posledního dechu, aby viděla, že její dítě dostává všechny výhody. A tato trpělivost, tato láska a toto
odpuštění je přirozeně v matce vybudováno, protože její postoj je zcela odlišný. Ne pro nějaký úspěch, nějaké velké jméno,
vyznamenání nebo něco jiného. Dělá to prostě proto, protože je matka. A toto je známka každé matky, pokud je opravdovou
matkou, přinejmenším pro své vlastní děti bude dělat vše, všechno vyřeší, neustále se snaží zachránit své dítě od neštěstí. Ale
sahadža jóga je mnohem větší rodina a proto jste opravdu museli být vypracováni skrze mateřský princip. Nemůžete používat
žádný jiný princip. Například jsme měli velmi velké válečníky, kteří také udělali ohromnou práci a vypracovali to jako válečníci.
Pak jsme měli některé, kteří se velmi obětovali. Všechny druhy lidí jsme měli. Pracovali velice tvrdě, aby v lidech ustanovili
dharmu, ale nedovedli to. Přemýšlela jsem o jedné věci, že nemá smysl ustanovovat dharmu. Nejprve jim dej realizaci. Když ve
světle Ducha uvidí, co je špatného, pak se stanou dharmickými automaticky. Takže nejlepší věcí je nevnucovat jim dharmu.
Protože když jim vnutíte dharmu, nevědí, jak to snést, nedokáží to strávit. Takže toto bude nejlepší cesta – prostě je nechat
uvědomit si svého Ducha. Jakmile přijde světlo Ducha, v tomto světle vidí všechno jasně, pak tu není žádný problém. Proto jsou
tyto mateřské kvality tolik nápomocné. Chci říct, že v každé zemi existoval projev mateřského principu, v každé zemi, který byl
popsán a vylíčen. Ale později se toho ujali lidé, kteří nechtěli o Matce hovořit. Protože nemohli ospravedlnit způsob, jakým se
chovali. Tak řekli, že je nejlepší o Matce nemluvit. Také ti, kteří byli velmi vyspělí lidé, velmi rozvinutí, kteří byli opravdovými
inkarnacemi, hovořili po celou dobu o Matce. Ale přesto slova jsou jen slova. Toto musí být vypracováno, musí to vypracovat
Matka. Takže vaším vlastním způsobem, když děláte sahadža jógu, vy musíte být také matkou. Mít víc mateřských než
otcovských kvalit: žádná ctižádost, žádná soutěživost, žádná žárlivost, nic takového. Prostě jen chcete, aby vaše děti vzestoupily
a rostly ve své duchovnosti. Pokud je toto jediný postoj, který máme, budete překvapeni, jak spokojeně se budete cítit. Protože
toto je velice radost dávající věc, vidět lidi růst v duchovnosti. Nejen o tom mluvit, nejen o tom číst, ale opravdu to udělat,
uskutečnit to uvnitř sebe. Takže tato kvalita je velmi nápomocná a opravdu to pomáhá každému sahadža jogínovi; být trpělivý,
laskavý, pokorný. Ale také musíte opravovat. Ale existuje způsob nápravy druhého člověka, který přichází ne z Božského světa,
nýbrž z normálního světa. Ale opravovat je je obtížný úkol. Někteří lidé jsou tak výbušní, že to nedokáží snést. Nevadí, musíte jim
odpustit. Ale nejlepší je zaměřit se na lidi, kteří jsou prostí, milující, láskyplní a pak se postupně všichni tito komplikovaní lidé také
připojí. Váš způsob zacházení s ostatními musí být mateřský. Musí tu být mateřský vztah. Byla jsem překvapená, že v západní
literatuře nenacházím žádný popis vztahu mezi matkou a dítětem - je to velmi překvapující. Není tam vůbec žádný takový popis.
Jak matka vidí dítě, jak chodí, jak občas upadne a potom jak vstane a jak mluví. Všechny tyhle nádherné věci byly popsané, ale ne
v západních zemích. Nevím proč. Nikdy nevidí tuhle věc. Myslím, že je to velmi důležité - popisovat pozornost matky. Jak miluje,
jak má ráda, jak toleruje tolik hloupostí a jak nějakým způsobem vše stále odpouští. Nepoužije to proti dítěti, nebo aby dělala
potíže. Někdy musíte korigovat, nebo něco říci. Ale ve správný čas, na správném místě, když se to dítěti řekne, pochopí to, ať už
jde o cokoliv. První, nejpřesvědčivější věcí je náklonost a láska Matky. Ona neustále odpouští a ujišťuje vás, že: „Mám matku, nic
se mi nemůže stát.“ A tohle ujištění funguje velmi dobře. Ale stejné ujištění musíte dát dalším sahadža jogínům, kteří od vás
dostali realizaci. Dovolte jim cítit, že na ně nejste nazlobení. Jsou hloupí, já vím. Někdy jsou násilní. Zakusila jsem mnoho druhů
lidí. Ale jediná věc, která fungovala, byla čistá láska. Čistá láska nemá příznak nějakého očekávání. Jen dáváte lásku a snažíte se
tu osobu zlepšit, s plnou pozorností. Ale v božské práci se nemusíte k někomu poutat. Předpokládejme, že je tu někdo, kdo není
na takové úrovni, také dělá problémy, rozzlobí se na vás, naštve se, napadá vás a podobně - tak na to zapomeňte! Je zde hodně
jiných. Není potřeba se honit za jedním člověkem, připoutat se k němu nebo se ho obávat. Myslím, že hlavní věc je, že sahadža



jogíni vždycky cítí, že jsem jejich vlastní. Což je pravda. Jestli k vám mluvím, jestli se s vámi setkám, nebo cokoliv, musíte vědět,
že jsem vaše Matka a můžete mi vždy říci o jakémkoliv problému, který máte. Ale někdy ten způsob, jakým mi lidé říkají své
problémy, cítím, jak jsou nízko. Jejich způsob myšlení je tak nízký. O co mě žádají? Představte si, že jdete za nějakým králem a
poprosíte ho řekněme, o půl dolaru, co ten král asi řekne? "Co to s tím člověkem je? Neví, o co by měl žádat." Stejným způsobem,
člověk cítí, že když o něco žádáte svou Matku, mělo by to mít nějakou hodnotu. Nějakou velkou hodnotu, mělo by to být něco, co
ho úplně uspokojí. Když o něco prosíte, mělo by vám to dát úplnou spokojenost. Ale viděla jsem lidi, prosící o takovou nebo
takovou věc. Chci říct, že je to někdy něco takového, že cítím: "Ó, Bože, jak získávám všechny tyto lidi okolo sebe, kteří si přejí
něco velice nízkého, velice ubohého, velice nanicovatého?" Ale když jste zajedno se sahasrárou, potom pracuje samotná
sahasrára. Přivádí vás do kontaktu s lidmi, do kontaktu s takovými lidmi, že jste překvapeni, jak to pracuje. Byla jsem v Turecku a
moje zkušenosti to prokázali beze všech pochyb. Nikdy jsem to čekala, ale Turci, ze všech lidí na světě, se pustili do sahadža
jógy jako draci. Nemůžu pochopit, jak to přijali. A přišlo nejméně dva tisíce lidí na pokračující programy a lidé zjistili, že je
nemožné je obejít a mluvit s nimi. A když měli také osobní setkání, měli tam tolik lidí a oni zůstali. Možná, že je to země velice
postižená fundamentalismem. Ale všude, všechny země mají problémy a mají druh velice destruktivní podoby, každá země. Ale v
některých zemích, nevím jak, to zajiskří a jakmile se stanou sahadža jogíny, nemají problém. Nemají vůbec žádný problém. To
znamená, že jsou sahadža jogíny, víte, nemusíte jim to říkat. Vypracovali to sami, pochopili, co to je. Máme všechny země, které
mají problémy, které mají lidi, kteří nejsou na vysoké úrovni, kteří nejsou velkými hledači. Možná, že v některých zemích ti, kteří
byli velkými hledači, se ztratili. Jako v Anglii, cítím, že všichni hledači se ztratili kvůli drogám, hippie a všem nesmyslům. Amerika
je nejhorší, je natolik ztracená ve špatném hledání; a je obtížné tam najít lidi, kteří hledají to správné. Postupně se to vypracovává,
ale stejně, musím říct, že bychom neměli přemýšlet o nějaké konkrétní zemi, kde se sahadža jóga tak moc nevypracovává nebo
nějakém místě, kde se vypracovává hodně. Musíme myslet na to, jak roste sahadža jóga celosvětově. A vy jste součástí
společnosti, kterou je sahadža jóga. Je to velice výjimečná společnost, kterou nikdo nikdy neměl. Měli jednoho nebo dva sufi - tu
a tam, jednu nebo dvě realizované duše - tu a tam, které pouze trpěly. Po celý svůj život byli týráni, nikdo na ně nehleděl. Měla
jsem velké naděje ohledně Maháráštry, ale jsem tak zklamaná, protože vždy týrali všechny tyto velké světce tak zle, takovým
nízkým způsobem, že si myslím, že za to stále platí. A navzdory tomu, že jsem tam tolik pracovala, cítím, že jejich karmy nejsou
dobré, protože stále, řekla bych, je to zkažená země, stala se tak prohnilou. Můžete to vidět, způsob, jakým se lidé chovají,
všechno je to tak špatné. Ačkoliv sahadža jóga tam je, bezpochyby, ale neřekla bych, že je na takové úrovni, jako na severu, na
severu Indie. Je to velice překvapující. Indové ze severu nikdy nic o sahadža józe nevěděli, nebyli ani tak moc zbožnými lidmi. Ale
jak se Indové ze severu pustili do sahadža jógy, je velmi překvapující. Takže nemůžete říct, kde se objeví světlo, prostě nemůžete.
A kdekoliv se objeví, měli bychom to přijmout. Tam, kde se neobjeví, neměli bychom se kvůli tomu cítit špatně. Co naděláte?
Nemůžete nijak prorazit jejich sahasráru, jejich sahasrára se musí otevřít. A s vaší mateřskou láskou, s vaším mateřským
porozuměním, jsem přesvědčena, že to dokážete. Možná to nemůže být ve všech zemích ve stejném rozsahu, ale jsem si jista,
protože to cítím, možná že budou pracovat zásluhy těchto velkých světců a možná, a kdekoliv jsem byla trošku zklamaná, cítím,
že všechna tato místa to vypracují a sahadža jóga bude růst. Ale to nejdůležitější je vaše sahasrára. Pouze vaše sahasrára může
odrážet světlo Božského. Takže vaše sahasrára je nesmírně důležitá. Musíte meditovat, abyste obohatili svoji sahasráru, vyléčili
ji, zcela ji vyživili díky kundaliní. Není třeba dělat mnoho rituálů, ale meditace a taky si trošku dělat bandhany, dokonce i dnes, je
to, myslím, nezbytné, když jdete ven. Protože kali juga stále pracuje s vlastním sevřením a satja juga se pokouší vyjít. Jsme těmi,
kteří budou dávat podporu, starat se o satja jugu. A proto je otevření sahasráry velmi důležité, je to velice důležité. Ti, kteří chtějí
růst, by měli meditovat každý den, kdykoliv dorazíte domů, možná ráno, možná večer, kdykoliv. Ale poznáte, že meditujete, když
se dostanete do bezmyšlenkového vědomí, pak to poznáte. Vaše reakce budou nulové. Podíváte se na něco a budete se jen
dívat, nebudete reagovat, protože budete bez myšlenek. Nebudete reagovat. Když tu není ta reakce, tak všechno, budete
překvapeni, bude Božské. Protože reakce jsou problémem vaší ádžni. Jakmile budete zcela bezmyšlenkově vědomými, budete
zajedno s Božským. Natolik, že Božské převezme veškerou aktivitu, každý moment vašeho života a bude se o vás starat. A
budete se cítit naprosto chráněni, zajedno s Božským. A budete se těšit požehnáním Božského. Nechť vám Bůh žehná! Máme
tolik dětí. Nevím, co se všemi těmi dětmi tady budeme dělat. Můžou přijít na pódium a zazpívat písničku ke Šrí Ganéšovi.
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Šrí Mátadží mě požádala, abych se s vámi podělil o poslední zážitky z Její božské návštěvy Ruska. Musím říct, že to byl opravdu
dramatický průlom, protože vědecké konference, kterou měla v Moskvě, se zúčastnil velmi slavný vědec, fyzik. Jeho jméno je
Anatolij Akimov, je velmi známý po celém Rusku a také po celém světě. Přišel s teorií, kterou několik let studoval a která je
založena na vakuu. Studoval něco jako torzní pole a může objasnit velmi srozumitelně vědeckým způsobem vibrace, které Šrí
Mátadží vyzařuje. Zpočátku zkoumal jisté jogíny, kteří meditovali a všiml si, že vyzařují vibrace, byla kolem nich aura. Ale poté, co
přišel ke Šrí Mátadží, když uviděl Její fotografii, zázračnou fotografii, tehdy v plném rozsahu odhalil, o co šlo a řekl, že v Jejím
případě je to něco nekonečného, neomezeného. Také to bylo velmi pěkné, protože na jednu stranu řekl: "Jako vědec musím
připustit, že všichni vědci, kteří až dosud učinili nějaký mimořádný, jedinečný objev - musím přiznat, že žádný z nich k tomu
nedošel prostřednictvím nějakého vědeckého procesu, prostřednictvím mozku, dá se říci - učinili tak pouze prostřednictvím
nějakého božského vnuknutí. Můžeme zmínit Newtona, Einsteina a další." Dále řekl: "Také v mém případě, když jsem studoval
tuto teorii a pracoval na ní, ve chvíli, kdy jsem uviděl fotku Šrí Mátadží, jsem dostal vnuknutí."

No a pak ho Šrí Mátadží pozvala, aby v září přijel. Napsal už v Rusku knihu, která bude přeložena do angličtiny, a připravuje novou
knihu, jejímž hlavním tématem bude samozřejmě tento jedinečný objev. Takže nyní máme někoho, kdo vědecky dokázal, kým Šrí
Mátadží je. V Rusku jsou lidé značně svobodomyslní. Nejen to, zejména vědci jsou velmi objektivní. Dříve byli hodně omezováni,
takže se pokoušeli odhalit jemnější věci. Nejen objevovat chemické či nějaké fyzikální vlastnosti světla, ale chtěli jít do jeho
subtilní stránky. A vypátrali už velkou část vědění o aurách, aurách okolo ruky, aurách okolo těla, provedli mnoho výzkumů a tyto
jejich objevy byly přijaty po celém světě. Nuže myslím, že tento pán je odborníkem, protože je velmi známou, velmi slavnou
osobou, a zastává velmi vysoké postavení. Říkal, že musí řídit 150 organizací.

Velmi pokorný a velmi milý člověk. A když publikoval tento objev, byla jsem svým způsobem velmi šťastná, protože jestliže je to
vědecky dokázáno, tak to už nikdo nemůže zpochybnit. Již napsal knihu o všech algebraických složitostech, které chtěl dokázat.
A řekl, že existuje vakuum, za vědomím existuje prázdno a pouze v této prázdnotě můžete poznat skutečnost. A jakmile se to vše
stane realitou, je to věda, a takto je to zapracováno do vědy. Ukázal množství mých fotografií, zejména jednu, kde vystupuje
spousta energie z mé Sahasráry, když jsme byli na lodi. Tak řekl: "Ona je Zdrojem vší vesmírné energie." A to je to, co je Ádi Šakti:
Ona je tou, která tvoří vše. To, co víme o celé atmosféře, je velmi vykonstruované, ale když porozumíte, co Ona udělala... První
věc, kterou udělala, je - napsala jsem o tom také v mé knize, ale ráda bych vám to řekla - že Její první, měli bychom říct, projev je
na levé straně. Jde o projev Mahákálí.

Takže přišla v Mahákálí, na levou stranu, a tam vytvořila Ganéšu. Šrí Ganéša byl vytvořen, protože Jeho čistota, Jeho nevinnost a
příznivost musely být vytvořeny předtím, než vytvořila vesmír. Takže jako první vytvořila Šrí Ganéšu a On se usadil a pustil se do
práce. Pak šla výš, samozřejmě v těle Viráty a pak se šířila a vzestoupila na pravé straně, na opačné straně a tady vytvořila
všechny vesmíry - - říkáte jim bhúvány. Jeden vesmír - existuje čtrnáct bhúván - což znamená, že mnoho a mnoho vesmírů vytváří
jednu bhúvánu. Vytvořila všechny tyto věci na pravé straně. Pak šla nahoru a pak sestoupila dolů vytvářejíc všechny čakry, Ádi
Čakry neboli píthy. Sestoupila dolů, vytvořila všechny tyto píthy a pak se usadila jako Kundaliní. Ale Ádi Šakti není plně Kundaliní,
můžeme říct, Kundaliní je Její částí. Zbytek práce je mnohem víc než toto.

Takže všechna energie- nazýváme ji zbytková- což znamená že po projítí celé této cesty se vrátila a stala se z Ní Kundaliní. Kvůli
této Kundaliní a Čakrám vytváří oblast, kterou nazýváme v těle čakrami. Nuže, nejprve vytváří tyto čakry v hlavě: nazýváme je
píthami čaker. A pak sestoupí dolů a vytváří tyto čakry, které jsou v těle Viráty. Jakmile se to stalo, začala vytvářet lidské bytosti,
ale ne přímo: prochází evolučním procesem, a takto začíná evoluce. A pak se to začíná vyvíjet z drobných, maličkých
mikroskopických organismů ve vodě a ty se začínají rozvíjet. Takže když vytváří vodu a všechny vesmíry, vybere tuto Matku Zemi
jako nejlepší místo k rozehrání svého evolučního procesu, a tady vytváří tyto malé mikroskopické věci. Samozřejmě jsem o tom
všechno napsala a až bude moje kniha vydána, uvidíte, jak nejprve vodík, uhlík a kyslík a všechny tyto věci byly smíchány a jak do
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hry vstoupil dusík a jak začal živoucí proces. Všechno to popíši v mojí další knize, kterou se chystám psát nyní. Chci říct, že jsem
téměř hotová, ale je ještě několik dalších čaker, kterými se musím zabývat.

S touto událostí, víte, je tu jedna věc, že cokoliv píšu, nebudou to lidé nyní zpochybňovat. Budou vědět, že se jedná o vědecký fakt
a že cokoliv říkám, je pravda. Věřit v... dokonce v Matku, v Ádi Šakti, bylo nemožné. Zejména budete překvapeni, že křesťanství se
jaksi vyhýbá zmínkám o Matce. Pak Islám, ten se také vyhýbá zmínkám o Matce. Je tu naprosté popření Matky. Ale pouze
indická filozofie má Matku a Indové jsou ve skutečnosti uctívači Šakti. Takže takto se to udrželo a vyvinulo do současné situace,
kdy mají lidé kompletní představu, že to vše vypracoval mateřský princip. Na základě principu Matky v Indii lidé vědí s jistotou, že
je to Matka, která dělá vše, a proto máme v Indii mnoho, měli bychom říct, mnoho svajambú, což jsou útvary, které jsou vytvořeny
Matkou Zemí. Víte například, že v Maháráštře máme místo Mahákálí, Mahásaraswatí, Mahálakšmí a také tam máme místo pro
Ádi Šakti.

Někteří lidé, kteří byli v Násiku, určitě viděli Čaturšringi. Kolik z vás bylo v Čaturšringi? To je dobře. Tedy, toto Čaturšringi
ztělesňuje Ádi Šakti: Ádi Šakti, která je čtvrtou dimenzí této Síly, která vám dává vzestup. Konec konců pouze prostřednictvím
kanálu Mahálakšmí dostáváte svoji realizaci. Celé je to proces, který byl celý vytvořený silou Ádi Šakti. Je to ohromný úkol.
Předcházející úkoly nebyly tak obtížné, protože pro přírodu bylo tvoření velmi snadné. Matka Země je zajedno s Ádi Šakti, celá
atmosféra je zajedno s Ádi Šakti, všechny elementy jsou zajedno s Ádi Šakti, takže to všechno mohla vytvořit bez jakýchkoliv
obtíží. Když ale přišly lidské bytosti, dostaly svoji svobodu.

Je to ten jediný, dá se říci, druh, který upadl do máje (iluze) přemýšlení a který má v sobě ego. S tímto egem na nich mája pracuje,
měla bych říci, a oni zapomněli na Princip, který vytvořil tento vesmír, berou to za samozřejmé. Mají pocit, že je to jejich vlastní
právo, že tu jsou, že je to jejich vlastní úspěch a že jsou vlastníky všeho. Začalo to v jejich myslích pracovat do takové míry, že
vtrhli do ostatních zemí, zničili tolik lidí a nikdy se kvůli tomu necítili špatně. Po celé svoje životy přemýšleli o tom, jak druhé
napadnout, jak druhé ovládat a dělat všechny druhy zhoubných věcí. Nikdy se ale nezamysleli nebo nikdy nedělali žádnou
introspekci, aby viděli, že to co dělají, je velmi, velmi špatné a nemělo by se to dělat. Kvůli svobodě, kterou mají, je v tomto světě
takové dopuštění. A lidé, kteří byli zodpovědni za aféry, byli velmi neobyčejně krutí a neměli žádné cítění vůči druhým lidem. A
toto se na této Zemi stalo mnohokrát. Takže začala Sahadža jóga.

Jakmile Sahadža jóga začala, máme sahadža jogíny, kteří nyní dostávají požehnání přímo od Ádi Šakti. Stejně ale musím říct, že
ani mezi sahadža jogíny nemáme lidi, které bych nazvala velmi vyzrálými. Jsou sahadža jogíny, někteří z nich jsou jimi jen proto,
že je to móda. Možná by to mělo být z jejich úhlu pohledu lepší, nebo z jejich sobeckého hlediska či čeho. Je to velmi špatná věc.
Jste-li v Sahadža józe, musíte vědět, že jste nyní zodpovědní za celý svět. Jste jedinými lidmi, kteří se přihlásili, jste jedinými
lidmi, kteří něčeho dosáhli. A pak v tomto kritickém okamžiku byste se měli chovat způsobem, jaký se sluší na velkého světce či
realizovanou duši. Někdy ale zjistíte, že se chovají takovým způsobem, že je to někdy šokující. Nemají žádnou úctu sami k sobě
ani k ostatním a celý jejich přístup je velmi podivný.

Někteří z nich jsou orientovaní na peníze, někteří jsou zaměřeni na moc. Myslím, že ti, kteří jsou orientovaní na moc, jsou
mnohem nebezpečnější než ti, co jsou orientovaní na peníze. Protože ti, co jsou zaměření na moc, se snaží přivést Sahadža józe
špatné jméno. Jsou to velmi urážející, panovační a hrozní lidé. Celý jejich postoj je zaměřený na to, aby získali v Sahadža józe
moc, a zkoušejí všechny lsti, aby tuto moc získali. Po nějakou dobu vypadají v pořádku, po nějaké době zjistíte, že všichni z
oblasti Sahadža jógy zmizí. Probíhá zde velmi rozsáhlý očistný proces. Musíte pochopit, že jste vstoupili na pole velmi vysokého
vědomí, kde jste ve spojení s Božským. Pokud se zde chováte jako obyčejní lidé, kteří v sobě nemají žádnou božskost, jak dlouho
budete takto pokračovat? Takže je velmi důležité, abyste se snažili meditovat a rozvinout se a stali se opravdu velmi dobrými
sahadža jogíny.

V některých místech máme velké štěstí. V některých zemích máme velké štěstí. Ale zjistila jsem, že v některých zemích jsou lidé
prostě hluchoněmí. Nedokážou porozumět Sahadža józe. Na můj program přijdou, ale následně se prostě vypaří. Myslím, že za
toto jsou sahadža jogíni také zodpovědní. Způsob, jakým to provádějí, způsob, jakým chtějí dělat sahadža práci, není sahadža.
Zcela jistě s tím musí být něco špatného, a proto se to nevypracovává stejně, jako se to vypracovává na mnoha místech. Takže
vám musím říct, že všechno je to tady, Ádi Šakti je zde a všechno se to děje prostřednictvím Ádi Šakti. Ale nyní se musí další



práce uskutečňovat prostřednictvím vás lidí, protože vy jste kanály, vy jste těmi, kteří musí transformovat lidi.

Každý by měl znát a vědět, kolika lidem jsme dali realizaci. Musíme o tom přemýšlet: Co jsme udělali pro Sahadža jógu? Jednou
jsem cestovala letadlem a potkala jsem ženu. Seděla vedle mne a byla tak horká, že jsem to nechápala. Pak mi řekla, že je
stoupencem jednoho gurua a byla na to velmi hrdá a začala mi všechno o něm i o tom povídat. Byla jsem překvapená, pohleďte
na tuto ženu, nezískala od něj nic a jen říkala: "Dala jsem mu tolik peněz, dala jsem mu ono," a podobně. Ale ona neměla nic a
přesto mi - cizí osobě - povídala o tomto guruovi. Ale v Sahadža józe jsem viděla, že lidé jsou poměrně ostýchaví. Nechtějí se o
Sahadža józe otevřeně bavit s ostatními, což je velmi špatná věc, protože vy jste za tuto práci zodpovědní. Dostali jste realizaci,
samozřejmě jste hledali, vše je v pořádku, všichni z vás se ale musí pokoušet dát realizaci ostatním.

Musím říct, že muži jaksi byli dynamičtější a vypracovávají to. Ženy v Sahadža józe ještě nedosáhly takové úrovně, jaké by měly.
Musí v tom být praktičtější a musí to vypracovat. Mohou to dělat, ale jediný problém myslím je, že mají jisté bezvýznamné
problémy, kvůli kterým si dělají starosti. Stále dostávám od žen dopisy, ve kterých říkají,že toto je špatné, tamto je špatné,
neustále si stěžují, až jsem z jejich dopisů znechucená a myslím si, že je zbytečné je číst. Takže vám všem musím říct, že i když
jsou muži dynamickou silou, je velmi důležité, aby ženy byly mnohem více, protože jsou šakti a já jsem žena. Zjistila jsem, že
muži jsou jaksi aktivnější a dynamičtější ohledně Sahadža jógy a nevím, jaký je důvod, proč ženy nejsou. Ony mohou
transformovat tolik lidí, mohou prokazovat ostatním tolik dobra, mohou přinést tolik lásky a soucitu, protože tato láska a
milosrdenství jsou kvalitami matky, ženy. A pokud ženy tuto vlastnost nemají, je zbytečné být ženou. Jestliže jste po celou dobu
zaneprázdněny zbytečnými věcmi jako móda nebo vzhled a podobně, tak všechen čas je promarněný.

Nyní máte krátký čas, získaly jste svoji realizaci a musíte se rozhodnout, co jste až doposud udělaly, čeho jste až dodnes
dosáhly. Ale řekla bych, že jsem v Sahadža józe také objevila, že zde narůstají všemožné divné představy. Například začnou dělat
jisté rituály. Pak jisté rituály doporučí, budou o nich mluvit, je tu jistý druh orientace na moc. Chtějí druhé utlačovat, chtějí získat
převahu a nahnat lidem strach a chovat se způsobem, jako by byli velmi dobří. Někteří z nich začínají říkat: "Mátadží to řekla.
Toto jsou myšlenky Mátadží." Díky svému zaměření na moc věci uměle vykonstruují a takto mluví... Zeptejte se jich ale: "Kolik jsi
dal realizací?" První věcí, kterou musíte stanovit, je pozitivní postoj: Kolik jste dali realizací? Jen mluvit o druhých, kritizovat
druhé, mluvit o nedostatcích Sahadža jógy a odhalovat je v sahadža jogínech, je, řekla bych, stále velmi začátečnickou chybou,
která se stávala dříve a nyní by měla skončit.

Nuže jakmile tato kniha vyjde, bude naše práce známá po celém světě, nebudeme už více zpochybňováni. Přesto musíme pro
sebe pochopit, že jestliže jsme dosáhli tohoto rozlišování, pak bychom v tom měli být dobří, měli bychom mít úplnou
kompetenci. Neměli bychom zaostávat. Například, když se zeptáte nějakých sahadža jogínů, zejména sahadža jogínek, nevědí
mnoho o Sahadža józe, nevědí o čakrách, nevědí nic o božstvech, nic nevědí. Tak jak mohou být sahadža jogíny? Musíte o tom
vědět všechno. Jediná věc, kterou jste si neuvědomili, je to, že být sahadža jogínem, není nic vnějšího, ale je to uvnitř. Uvnitř
musíte mít ten druh porozumění čakrám a Sahadža józe, jak funguje, jak vám pomáhá. Nuže, dejme tomu, že jsem-li Zdrojem
této energie, což velmi dobře víte, že jsem, pak vy také získáte určitý druh dokonalosti v jednání s lidmi a v přivádění je do
Sahadža jógy. Velice důležitá práce, kterou musíte dělat, je přivést sahadža jogíny do Sahadža jógy.

Zjistila jsem, že někteří lidé stále velmi zaostávají a je velmi překvapivé, že žijí v této zemi, jsou nedílnou součástí této země a
nestarají se o to. Za těchto okolností budou obviněni: "Proč jsi to neudělal? Proč jsi nenašel způsob, jak přesvědčit aspoň svoje
krajany?" Takže Sahadža jóga se na pokraji růstu nemůže rozvíjet jen v jedné nebo ve dvou zemích. Všechny země musí být
přivedeny do Sahadža jógy. Čím více lidí můžeme přivolat do Sahadža jógy, tím to bude lepší. Pak máme knihy, abychom lidi
přesvědčili, musíme jim o nich říct. O sahadža jogínech jsem ale zjistila, že jakmile začnou šířit Sahadža jógu, tak se také objeví
jejich ego a to, že jsou velmi "skvělými" sahadža jogíny, velkými lídry, všechny druhy hloupých myšlenek vejdou do jejich hlav, což
je špatné. Musíte jednoduše přemýšlet velmi pokorným způsobem. Čím více máte, tím budete pokornější, jako strom, když je
obtížený ovocem, se sklání dolů.

Stejným způsobem musíte být velmi pokorní. Ale tato pokora je někdy velmi obtížná, protože kultura na západě není pokornou
kulturou, je to kultura agresivity, kultura nadvlády. Doposud si myslí, že díky nadvládě mohou jít do celého světa, mohou
dosáhnout tolika věcí. Co dokázali? Nic. Když se podíváte do jejich vlastních zemí, je tam drogová závislost. Proč by se lidé měli



tolik oddávat drogám? Pak dělají všechny druhy hříšných věcí, které nechci zmiňovat - ale vy víte, co dělají - na které v Indii, která
je chudší zemí, člověk nemůže ani pomyslet. Takové věci se kolem vás dějí, takže zjistěte, co je kde špatného a jak můžete tyto
věci napravit, jestli těm lidem můžete pomoci. Ve skutečnosti nyní, jak jsem vám řekla, se chystám uvést do chodu nějaké
organizace, které budou prospívat lidským bytostem.

Vy všichni se ale také můžete přidat. Můžete ve svých zemích také začít něco podobného. Nejprve se ale musíte zbavit svého
ega. Podívejte, až se vám to stane, pouze pak bude vaše pozornost pevná. A toto ego je pro vás velmi srozumitelné, protože
uctíváte Krista a Kristus je tím, kdo sídlí v Ádžňa čakře. Všichni uctíváte Krista, ale Kristova pokora tam není, je to její přesný
opak. Všude se stalo, že cokoliv je zvěstováno v nějakém náboženství, lidé udělali přesný opak. Například v hinduismu měla bych
říct, filozofií je, že v každém sídlí duch. Nuže, pokud je v každém duch, tak jak můžete mít systém různých kast a jak můžete mít
někoho výš a někoho níž? Naopak Kristus řekl, že musíte odpustit, odpustit každému a musíte se stát pokornými.

A člověk objevuje, že mezi křesťany pokora není, nemají ani ponětí o pokoře. Muži jsou takoví, ženy jsou takové a pak muži i ženy
stále bojují. Vůbec nepřichází v úvahu, že by byl někdo pokorný, mírumilovný a podobně. Takže je to velmi umělé, jak se
předvádějí, že jsou velcí lidumilové a podobně, ale uvnitř v jejich srdci jsem neobjevila, že by tam byla nějaká láska, není tam
žádné milosrdenství ve skutečném smyslu slova. Takže když máme co do činění s realitou, musíme vědět, že nemůžeme jen
pokračovat s věcmi, které jsou umělé, které klamou ostatní, ale musíme se tím opravdu stát. Jakmile se tím stanete, když takoví
jste doopravdy, teprve pak jste udělali práci, kvůli které jste se narodili v této důležité chvíli časů rozkvětu. Jinak jste se mohli
narodit dřív a mohli jste být někým jiným. Ale narodili jste se speciálně, takže si uvědomte svoji hodnotu, uvědomte si, kým jste, a
pokuste se pochopit, mít sebeúctu a pokuste se jako sahadža jogíni dělat věci, které jsou velmi důležité. Samozřejmě, že máte
práci, děláte další věci, ale budete překvapeni, když budete dělat práci pro Sahadža jógu, zjistíte, že máte na všechno více času.
Jakmile začnete dělat Boží práci, Bůh bude dělat vaši.

A takto budete překvapeni, kolik dostanete času dělat správnou věc. Nuže, je to teď na vás, abyste šli zpátky a dělali introspekci,
viděli sami sebe. Nyní přišla samotná Ádi Šakti. Ale jsem velmi obyčejná, když se na mě podíváte, jsem velmi obyčejná, ve svém
chování jsem velice pokorná a lidé mě berou jako samozřejmost. Já nic nedělám. Nechci vás trestat, nechci dělat nic
podobného. Ale vy sami se potrestáte, vy sami se stanete bezcennými, pokud na sebe nedohlédnete a nevypěstujete se. Tento
objev je tak významný a tento muž mne nikdy předtím neznal. Je velmi vzdělaný ale velmi pokorný, a řekl mi: "Jen si představte,
právě sedím před Stvořitelem tohoto světa a pořád jsem velmi normální." Tak jsem řekla: "Co by se ti mělo stát, co myslíš?"

Tak řekl: "Matko, je to ohromná věc, uvědomit si, že před Vámi sedím a že jste tady." Řekla jsem: "Je dobře, že nevnímáš moji
přítomnost jako despotickou nebo panovačnou. Jsem velmi šťastná." "Ne," řekl, "cítím jen lásku, cítím jen milosrdenství. Takové
je to." Musíme vědět, že bychom měli mít jen lásku a milosrdenství, milosrdenství a lásku pro sebe sama v tom smyslu, že
bychom neměli zranit ničí srdce. Říct něco, abychom někoho zranili, je velmi špatné. Někteří lidé se tím ale velmi těší, myslí si, že
jsou velmi moudří, není tomu tak. Když k někomu hovoříte, musíte říkat něco, co je velmi konejšivé a příjemné. Další věcí je lidská
vznětlivost, prudká povaha, že při banální věci tu a tam se rozzuří.

Nuže, tomuto hněvu musí být řečeno: "Buď zticha. Nemám s tebou nic společného." To je jedna věc. Pak jsou tu lidé, kteří, měla
bych říct, jsou velice lstivě zaměření na moc, velmi mazaní. Mají finty a čachry, díky kterým vědí, jak ovládat druhé. Co tím
získáte? Jaký je váš zisk? Co se stane tím, že děláte všechny tyto věci? V těchto pozemských věcech můžete být trošku
populární, mít trošku nějakou pozici nebo něco, ale co je to konec konců? Nepomůže vám to.

To, co vám nejvíc pomůže, je vytvořit ze sebe dokonalý kanál pro Sahadža jógu, být dokonalým kanálem. Budete překvapeni, jak
vám v tom bude pomoženo. Takže bych řekla pro vás, lidi na Západě, řekla bych, že musíte rozvinout pokoru. To je velmi
důležité. Byla jsem překvapena, že v samotném Rusku lidé jsou nejen pokorní, ale tak oddaní, taková oddanost - neuvěřitelné!
Dokonce ani ke mně nezvednou oči. Nevím, jak je to napadlo. Není to po tom objevu, ale dokonce před ním. Byli tak milí, tak
pokorní a tak plní lásky. A dokonce i děti mi přinesly maličké dárečky, víte, jen aby mi je daly, tak sladké.

Je to něco překvapivého, jak lidé v Rusku dosáhli této schopnosti stát se pokornými. A myslím, že na Západě je Rusko zemí,
která dosáhne v duchovnosti velmi velké výše a to znamená, že budou těmi nejmocnějšími lidmi. Podívejme se, co děláte ve své



vlastní zemi a jak se to chystáte vypracovat. Pochopte, existuje tolik věcí, které můžete velmi snadno dělat, pokud se
přesvědčíte, že jste nástrojem Božského. A pak se vaše povaha změní, charakter se změní, stanete se velmi, velmi sladkou
osobou, milou osobou a každý si bude myslet, že kolem prošel světec. Takže to je vše, co k tomu musím říct. Jakýkoliv je to
objev, není to objev pro mne, ale objev pro celý svět. Jsem si jistá, že jakmile se to vžije a vystaví celému světu, věci se pro vás
změní a pro mne také. Nechť vám Bůh žehná.
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19980621 - O vědeckém uznání vibrací

Šrí Mátadží mě požádala, abych se s vámi podělil o poslední zážitky z Její Božské návštěvy Ruska. Musím říct, že to byl opravdu
dramatický průlom, protože vědecké konference, kterou měla v Moskvě, se zúčastnil velmi slavný vědec, fyzik. Jeho jméno je
Anatolij Akimov, je velmi známý po celém Rusku a také po celém světě. Přišel s teorií, kterou několik let studoval a která je
založena na vakuu. Studoval něco jako torzní pole a uměl velmi srozumitelně, vědeckým způsobem objasnit vibrace, které Šrí
Mátadží vyzařuje. Zpočátku zkoumal jisté jogíny, kteří meditovali, a všiml si, že vyzařují vibrace, měli kolem sebe auru. Ale poté,
co přišel ke Šrí Mátadží, když uviděl Její fotografie, zázračné fotografie, tehdy v plném rozsahu odhalil, o co šlo, a řekl, že v Jejím
případě je to něco nekonečného, neomezeného. Také bylo velmi pěkné, že v jednom momentě řekl: „Jako vědec musím připustit,
že všichni vědci, kteří až dosud učinili nějaký mimořádný, jedinečný objev, musím přiznat, že žádný z nich k tomu nedošel
prostřednictvím nějakého vědeckého procesu, prostřednictvím mozku, dá se říci - učinili tak pouze prostřednictvím nějakého
božského vnuknutí. Můžeme zmínit Newtona, Einsteina a další.“ Dále řekl: „Také v mém případě, když jsem studoval tuto teorii a
pracoval na ní, ve chvíli, kdy jsem uviděl fotku Šrí Mátadží, jsem dostal vnuknutí.“ No a pak ho Šrí Mátadží pozvala, aby v září
přijel. Napsal už v Rusku knihu, která bude přeložena do angličtiny, a připravuje novou knihu, jejímž hlavním tématem bude
samozřejmě tento jedinečný objev. Takže nyní máme někoho, kdo vědecky dokázal, kým Šrí Mátadží je.
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Šrí Mátadží mě požádala, abych se s vámi podělil o poslední zážitky z Její Božské návštěvy Ruska. Musím říct, že to byl opravdu
dramatický průlom, protože vědecké konference, kterou měla v Moskvě, se zúčastnil velmi slavný vědec, fyzik. Jeho jméno je
Anatolij Akimov, je velmi známý po celém Rusku a také po celém světě. Přišel s teorií, kterou několik let studoval a která je
založena na vakuu. Studoval něco jako torzní pole a uměl velmi srozumitelně, vědeckým způsobem objasnit vibrace, které Šrí
Mátadží vyzařuje. Zpočátku zkoumal jisté jogíny, kteří meditovali, a všiml si, že vyzařují vibrace, měli kolem sebe auru. Ale poté,
co přišel ke Šrí Mátadží, když uviděl Její fotografie, zázračné fotografie, tehdy v plném rozsahu odhalil, o co šlo, a řekl, že v Jejím
případě je to něco nekonečného, neomezeného. Také bylo velmi pěkné, že v jednom momentě řekl: „Jako vědec musím připustit,
že všichni vědci, kteří až dosud učinili nějaký mimořádný, jedinečný objev, musím přiznat, že žádný z nich k tomu nedošel
prostřednictvím nějakého vědeckého procesu, prostřednictvím mozku, dá se říci - učinili tak pouze prostřednictvím nějakého
božského vnuknutí. Můžeme zmínit Newtona, Einsteina a další.“ Dále řekl: „Také v mém případě, když jsem studoval tuto teorii a
pracoval na ní, ve chvíli, kdy jsem uviděl fotku Šrí Mátadží, jsem dostal vnuknutí.“ No a pak ho Šrí Mátadží pozvala, aby v září
přijel. Napsal už v Rusku knihu, která bude přeložena do angličtiny, a připravuje novou knihu, jejímž hlavním tématem bude
samozřejmě tento jedinečný objev. Takže nyní máme někoho, kdo vědecky dokázal, kým Šrí Mátadží je. V Rusku jsou lidé značně
přístupní novému. A nejen to, zejména vědci jsou velmi otevření. Dříve byli hodně omezováni, takže se pokoušeli odhalit jemnější
věci. Nejen objevovat chemické či fyzikální vlastnosti světla, ale chtěli proniknout i do subtilní stránky. A vypátrali už velkou část
vědění o aurách, aurách kolem ruky, aurách kolem těla, provedli mnoho výzkumů a tyto jejich objevy byly přijaty na celém světě.
Myslím tedy, že tento pán je odborníkem, protože je to velmi známá, velice slavná osoba a zastává velmi vysoké postavení. Říkal,
že má na starost 150 organizací. Velmi pokorný a velmi milý člověk. A když publikoval tento objev, byla jsem svým způsobem
velmi šťastná, protože jestliže je to vědecky dokázáno, tak už to nikdo nemůže zpochybnit. Již napsal knihu o všech
algebraických složitostech, které chtěl dokázat. A řekl, že existuje vakuum, že za vědomím existuje prázdno. A pouze v této
prázdnotě můžete poznat skutečnost. A jakmile se to vše stane realitou, je to věda a takto se to stane vědou. Ukázal množství
Mých fotografií, zejména jednu, kde vystupuje spousta energie z Mé Sahasráry, když jsme byli na lodi. Řekl: „Ona je zdrojem
veškeré vesmírné energie.“ A to je to, co je Ádi Šakti. Ona je tou, která tvoří vše. To, co víme o celé atmosféře, je velmi
vykonstruované, když ale pochopíte, co udělala Ona... První věc, kterou udělala, je ... napsala jsem o tom také ve své knize. Ale
ráda bych vám to řekla. Že Její první, řekla bych, projevení se je na levé straně. Je to projev Mahákálí. Přišla tedy v systému
Mahákálí, na levé straně, a tam vytvořila Ganéšu. Šrí Ganéša byl vytvořen, protože Jeho čistotu, Jeho nevinnost a příznivost bylo
třeba vytvořit dříve, než stvořila vesmír. Takže jako prvního stvořila Šrí Ganéšu a On zaujal své místo. Pak šla výš - samozřejmě v
těle Viráty - a pak přešla napravo a vzestoupila na pravé straně, na opačné straně, a tady vytvořila všechny vesmíry - říkáte jim
bhúvány. Jeden vesmír - existuje čtrnáct bhúvánů - což znamená, že mnoho vesmírů vytváří jeden bhúván. To všechno vytvořila
na pravé straně. Pak šla nahoru a pak sestoupila dolů a vytvořila při tom všechny čakry, Ádi Čakry neboli píthy. Sestoupila dolů,
vytvořila všechny tyto píthy a pak se usadila jako Kundaliní. Ádi Šakti však není zcela Kundaliní, můžeme říct, že Kundaliní je Její
částí. Ostatní práce, kterou dělá, je mnohem rozsáhlejší. Takže všechna energie - nazýváme ji zbytková - což znamená, že po
projití celé této cesty se vrátí a stane se z ní Kundaliní. Díky této Kundaliní a čakrám vytváří oblast, kterou nazýváme v těle
čakrami. Nejprve tedy vytváří tyto čakry v hlavě; nazýváme je píthami čaker. A pak sestoupí dolů a vytváří tyto čakry, které jsou v
těle Viráty. Jakmile se to stane, začne vytvářet lidské bytosti; ne přímo, ale evolučním procesem. A takto začíná evoluce. A pak
se to začíná vyvíjet z drobných, maličkých, mikroskopických organismů ve vodě a ty se začínají vyvíjet. Takže když vytváří vodu a
všechny vesmíry, vybere tuto Matku Zemi jako nejlepší místo k rozehrání svého evolučního procesu a tady vytváří tyto malé,
mikroskopické věci. Samozřejmě jsem o tom všechno napsala, a až Moje kniha vyjde, uvidíte, jak se nejprve zkombinovaly vodík,
uhlík, kyslík a všechny tyto věci a jak do hry vstoupil dusík a začal živoucí proces. Všechno jsem to popsala ve své další knize, v
jejímž psaní teď budu pokračovat. Chci říci, že jsem téměř hotová, jen je ještě několik dalších čaker, kterými se musím zabývat. S
touto událostí - víte, je tu jedna věc - že ať napíšu cokoli, lidé to nyní nebudou zpochybňovat. Budou vědět, že jde o vědecký fakt a
že vše, co říkám, je pravda. Věřit v... v Matku, v Ádi Šakti, bylo nemožné. Zejména je překvapivé, že křesťanství se zmínkám o
Matce jaksi vyhýbá. Pak islám, ten se také vyhýbá zmínkám o Matce. Je tu naprosté popření Matky. Pouze indická filozofie má
Matku a Indové jsou v podstatě uctívači Šakti. Takže takto se to udrželo a vyvinulo do současné situace, kdy lidé plně chápou,
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lidé plně chápou, že to vše vypracoval mateřský princip. Díky tomuto principu Matky lidé v Indii vědí s jistotou, že je to Matka,
která dělá vše, a proto máme v Indii mnoho takzvaných, mnoho svajambu, což jsou útvary vytvořené Matkou Zemí. Víte
například, že v Maháráštře máme místo Mahákálí, Mahásarasvatí, Mahálakšmí a také tam máme místo pro Ádi Šakti. Někteří
lidé, kteří byli v Násiku, určitě viděli Čaturšringi. Kolik z vás bylo v Čaturšringi? To je dobře. Toto Čaturšringi tedy představuje Ádi
Šakti. Ádi Šakti, která je čtvrtou dimenzí této síly, která vám dává vzestup. A nakonec, pouze prostřednictvím dráhy Mahálakšmí,
dostáváte realizaci. Celé je to proces, který byl celý vytvořený silou Ádi Šakti. Je to ohromný úkol. Předcházející úkoly nebyly tak
obtížné, protože pro přírodu bylo tvoření velmi snadné. Matka Země je zajedno s Ádi Šakti, celá atmosféra je zajedno s Ádi Šakti,
všechny elementy jsou zajedno s Ádi Šakti, takže to všechno mohla vytvořit bez jakýchkoli obtíží. Když však přišly lidské bytosti,
dostaly svoji svobodu. Je to ten jediný, dá se říci, druh, který upadl do máje - iluze - přemýšlení a který má v sobě ego. Kvůli
tomuto egu na nich, řekla bych, mája pracuje, takže zapomněli na princip, který vytvořil tento vesmír, berou to jako
samozřejmost. Mají pocit, že je to jejich vlastní právo, že tu jsou, že je to jejich vlastním přičiněním a že jsou vlastníky všeho.
Začalo to v jejich myslích pracovat do takové míry, že vtrhli do jiných zemí, zničili mnoho lidí a nikdy se kvůli tomu necítili špatně.
Celý život přemýšleli o tom, jak druhé napadnout, jak druhé ovládat a dělat všechny možné zhoubné věci. Nikdy se ale ani
nezamysleli nebo nedělali žádnou introspekci, aby viděli, že to, co dělají, je velice špatné a nemělo by se to dělat. Kvůli svobodě,
kterou mají, je v tomto světě takové dopuštění. A lidé, kteří zodpovídali za řízení svých zemí, byli neobyčejně krutí a nebrali na
druhé žádné ohledy. A toto se na této zemi stalo mnohokrát. Takže začala Sahadža jóga. Jakmile začala Sahadža jóga, máme
sahadžajogíny, kteří nyní dostávají požehnání přímo od Ádi Šakti. Stejně však musím říct, že ani mezi sahadžajogíny nemáme
lidi, které bych nazvala skutečně vyzrálými. Někteří z nich jsou sahadžajogíni jen proto, že je to móda. Myslí si, že by to, podle
jejich názoru nebo jejich sobeckého hlediska či čeho, mělo být lepší. To je naprosto nesprávné. Jste-li v Sahadža józe, musíte
vědět, že jste nyní zodpovědní za celý svět. Jste jedinými lidmi, kteří se toho chopili, jste jedinými lidmi, kteří něčeho dosáhli.
Proto byste se v tomto kritickém okamžiku měli chovat tak, jak se sluší na velkého světce či realizovanou duši. Čas od času však
člověk zjistí, že se chovají tak, že je to někdy šokující. Nemají žádnou úctu sami k sobě ani k ostatním a celý jejich přístup je
velmi podivný. Někteří z nich jsou orientovaní na peníze, někteří na moc. Myslím, že ti, kteří jsou orientovaní na moc, jsou
mnohem nebezpečnější než ti, kteří jsou orientovaní na peníze. Protože ti, kteří jsou zaměření na moc, se snaží pošpinit pověst
Sahadža jógy. Jsou to velmi urážející, panovační a hrozní lidé. Celý jejich postoj je zaměřený na to, aby získali v Sahadža józe
moc. A zkoušejí všemožné lsti, aby tu moc získali. Po nějakou dobu vypadají v pořádku, po určité době však zjistíte, že z pole
působnosti Sahadža jógy všichni zmizí. Probíhá zde velmi rozsáhlý očistný proces. Musíte pochopit, že jste vstoupili do sféry
velmi vysokého vědomí, kde jste ve spojení s Božským. Pokud se zde chováte jako obyčejní lidé, kteří v sobě nemají žádnou
božskost, jak dlouho budete takto pokračovat? Takže je velmi důležité, abyste se snažili meditovat a rozvinout se a stát se
opravdu velmi dobrými sahadžajogíny. V některých místech máme velké štěstí. V některých zemích máme velké štěstí. Zjistila
jsem však, že v někte- rých zemích jsou lidé prostě hluší a němí. Nedokážou porozumět Sahadža józe. Na Můj program přijdou,
ale pak prostě zmizí. Myslím, že za toto také mohou sahadžajogíni. Způsob, jakým to provádějí, způsob, jakým chtějí dělat
sahadža práci, není sahadž. Zcela jistě je s tím vším něco špatně, a proto se to nevypracovává tak, jak se to vypracovává na
mnoha jiných místech. Musím vám tedy říci, že všechno je tady, Ádi Šakti je zde a všechno se děje prostřednictvím Ádi Šakti.
Další práce se však teď musí dělat prostřednictvím vás, lidí, protože vy jste kanály, vy jste těmi, kteří musí lidi transformovat.
Každý by měl znát a vědět, kolika lidem jsme dali realizaci. Musíme o tom přemýšlet. „Co jsme udělali pro Sahadža jógu?“
Jednou jsem cestovala letadlem a setkala jsem se s jednou ženou. Seděla vedle Mne a byla tak horká, že jsem to nechápala. Pak
Mi řekla, že je žákyní jednoho gurua, a byla na to velmi hrdá a začala Mi o něm a tom všem všechno vykládat. Byla jsem
překvapená, hleďme, tato žena, od něj nezískala nic a jen opakovala: „Dala jsem mu tolik peněz, dala jsem mu to a ono,“ a
podobně. Ona však neměla nic, a přesto Mně, cizí osobě, vyprávěla o tom guruovi. V Sahadža józe jsem ale viděla, že lidé jsou
poměrně ostýchaví. Nechtějí se o Sahadža józe otevřeně bavit s ostatními, což je velmi špatná věc, protože vy jste za tuto práci
zodpovědní. Dostali jste realizaci, samozřejmě jste hledali, vše je v pořádku, všichni z vás se však musí snažit dávat realizaci
ostatním. Musím říct, že muži jsou jaksi dynamičtější a vypracovávají to. Ženy v Sahadža józe ještě nedosáhly takové úrovně,
jaké by měly. Musí k tomu přistoupit s větší moudrostí a musí to vypracovat. Jsou toho schopné, myslím však, že jediný zádrhel
jsou jisté bezvýznamné problémy, kvůli kterým si dělají starosti. Stále dostávám od žen dopisy, že to či ono je špatné, neustále si
stěžují, až jsem z jejich dopisů znechucená a myslím si, že je zbytečné je číst. Takže vám všem musím říct, že i když jsou muži
dynamičtí, je velmi důležité, aby ženy byly mnohem více, protože jsou šakti a Já jsem žena. Zjistila jsem, že muži jsou jaksi
aktivnější a dynamičtější, pokud jde o Sahadža jógu, a nevím, z jakého důvodu ženy nejsou. Ony mohou transformovat tolik lidí,
mohou prokazovat ostatním tolik dobra, mohou přinést tolik lásky a soucítění, protože tato láska a milosrdenství jsou kvalitami
matky, ženy. A pokud ženy tuto vlastnost nemají, je zbytečné být ženou. Jestliže jste po celou dobu zane- prázdněny zbytečnými



věcmi, jako je móda nebo vzhled a podobně, všechen čas je promarněný. Nyní nemáte času nazbyt, získaly jste realizaci a musíte
posoudit, co jste dosud udělaly, čeho jste zatím dosáhly. Řekla bych však, že jsem také zjistila, že se v Sahadža józe rozrůstají
různé podivné představy. Například začnou dělat nějaké rituály. Pak nějaké rituály doporučí, budou o nich mluvit. Je tu určitá
orientace na moc. Chtějí druhé utlačovat, získat nad nimi převahu a nahnat jim strach a chovají se, jako by byli velmi dobří.
Někteří začnou říkat: „Mátadží to řekla. Toto jsou myšlenky Mátadží.“ Díky svému zaměření na moc věci uměle vykonstruují a
mluví takto... Zeptejte se jich ale: „Kolik jsi dal realizací?“ První věcí, kterou musíte prověřit, je, jak jsou na tom s tímto. „Kolik jste
dali realizací?“ Jen mluvit o druhých, kritizovat druhé, mluvit o nedostatcích Sahadža jógy a odhalovat je v sahadžajogínech je,
řekla bych, stále velmi začátečnickou chybou, která se stávala dříve a nyní by měla skončit. Jakmile tedy tato kniha vyjde, bude
naše práce známá po celém světě, nebudeme už více zpochybňováni. Přesto se musíme postarat o to, abychom - jestliže jsme
dosáhli tohoto rozlišování - v tom byli dobří, měli bychom k tomu být způsobilí. Neměli bychom zaostávat. Když se například
zeptáte nějakých sahadžajogínů, zejména sahadžajogínek, nevědí o Sahadža józe mnoho, nevědí o čakrách, nevědí nic o
Božstvech, nic nevědí. Tak jak mohou být sahadžajogíny? Musíte o tom vědět všechno. Jediná věc, kterou si neuvědomujete, je
to, že být sahadžajogínem není nic vnějšího, ale je to uvnitř. Uvnitř musíte mít to konkrétní porozumění čakrám a Sahadža józe,
jak funguje, jak vám pomáhá. Řekněme, že jsem-li zdrojem této energie, což velmi dobře víte, že jsem, pak i vy získáte určitou
dokonalost v jednání s lidmi a v přivádění lidí do Sahadža jógy. Velice důležitá práce, kterou musíte dělat, je přivést
sahadžajogíny do Sahadža jógy. Zjistila jsem, že někteří lidé stále velmi zaostávají, a je velmi překvapivé, že žijí v určité zemi,
jsou nedílnou součástí té země a nestarají se o to. Za těchto okolností budou obviněni: „Proč jsi to neudělal? Proč jsi nenašel
způsob, jak přesvědčit alespoň své krajany?“ Takže Sahadža jóga se na pokraji růstu nemůže rozvíjet jen v jedné nebo ve dvou
zemích. Všechny země musí být přivedeny do Sahadža jógy. Čím více lidí můžeme přivolat do Sahadža jógy, tím lépe. Pak máme
knihy, abychom lidi přesvědčili, musíme jim o nich říct. O sahadžajogínech jsem však zjistila, že jakmile začnou šířit Sahadža
jógu, tak se také objeví jejich ego a to, že jsou „skvělými sahadža- jogíny, velkými lídry“, v hlavě začnou mít všelijaké hloupé
myšlenky, což je špatné. Musíte jednoduše přemýšlet velmi pokorným způsobem. Čím více máte, tím budete pokornější, tak jako
se strom, když je obtížen ovocem, sklání dolů. Stejně tak i vy musíte být velmi pokorní. Tato pokora je však někdy velmi obtížná,
protože západní kultura není pokornou kulturou, je to kultura agresivity, kultura nadvlády. Dosud si myslí, že díky nadvládě
mohou jít do celého světa, mohou dosáhnout mnoha věcí. Co dokázali? Nic. Když se podíváte do jejich vlastních zemí, je tam
drogová závislost. Proč by se lidé měli tolik oddávat drogám? Pak dělají všechny možné hříšné věci, které nechci zmiňovat, ale vy
víte, co dělají. V Indii, která je chudší zemí, na ně člověk nemůže ani pomyslet. Takové věci se kolem vás dějí, takže zjistěte, co je
kde špatného a jak můžete tyto věci napravit. Jestli těm lidem můžete pomoci. Vlastně se nyní, jak jsem vám řekla, chystám
uvést do chodu jisté organizace, která bude prospívat lidským bytostem. Vy všichni se ale také můžete přidat. Můžete ve svých
zemích také začít něco podobného. Nejprve se však musíte zbavit svého ega. Podívejte, jedině až se vám tohle stane, bude vaše
pozornost upevněná. A toto ego je pro vás velmi snadná záležitost, protože uctíváte Krista. A Kristus je ten, kdo sídlí v Ádžňá
čakře. Všichni uctíváte Krista, Kristova pokora zde však není, je to pravý opak. Všude se stalo, že lidé, bez ohledu na to, co hlásá
náboženství, udělali pravý opak. Například podle hinduismu, nebo hinduistické filozofie, v každém sídlí Duch. A pokud je v
každém Duch, jak můžete mít systém různých kast a jak můžete mít někoho výš a někoho níž? Kristus naopak řekl, že musíte
odpustit, odpustit každému a že se musíte stát pokornými. A člověk objevuje, že mezi křesťany pokora není, nemají o pokoře ani
ponětí. Muži jsou takoví, ženy jsou takové a pak muži i ženy stále bojují. Vůbec nepřichází v úvahu, že by byl někdo pokorný,
mírumilovný a podobně. Takže je to velmi umělé, jak se předvádějí, že jsou velcí lidumilové a podobně. V jejich srdcích však
nevidím žádnou skutečnou lásku, žádné milosrdenství v pravém slova smyslu. Takže když máme co do činění s realitou, musíme
vědět, že prostě nemůžeme pořád dál dělat věci, které jsou umělé, které ostatní klamou, ale musíme se tím opravdu stát. Jakmile
se tím stanete, když jste takoví doopravdy, teprve pak jste udělali práci, kvůli které jste se narodili v této důležité chvíli časů
rozkvětu. Jinak jste se mohli narodit dřív a mohli jste být někým jiným. Toto vaše zrození je však mimořádné, proto si uvědomte
svoji hodnotu, uvědomte si, kým jste, a pokuste se pochopit, mít sebeúctu a pokuste se jako sahadžajogíni dělat věci, které jsou
velmi důležité. Samozřejmě, že máte práci, děláte další věci, budete však překvapeni - když budete dělat práci pro Sahadža jógu,
zjistíte, že máte na všechno více času. Jakmile začnete dělat Boží práci, Bůh bude dělat vaši. A takto budete překvapeni, kolik
dostanete času dělat správnou věc. Teď je to tedy na vás, abyste šli do sebe a dělali introspekci, viděli sami sebe. Nyní přišla
samotná Ádi Šakti. Jsem však velmi obyčejná, když se na Mě podíváte, jsem velmi obyčejná, ve svém chování jsem velice
pokorná a lidé Mě berou jako samozřejmost. Já nic nedělám. Nechci vás trestat, nechci dělat nic podobného. Vy sami se však
potrestáte, vy sami se stanete bezcennými, pokud na sebe nedohlédnete a nerozvinete se. Tento objev je tak významný a tento
muž Mne nikdy předtím neznal. Je velmi vzdělaný, ale velmi pokorný, a řekl Mi: „Jen si představte, právě sedím před Stvořitelem
tohoto světa a pořád jsem velmi normální.“ „Co by se ti mělo stát, co myslíš?“ řekla jsem. Řekl: „Matko, je to ohromná věc



uvědomit si, že sedím před Vámi a že jste tady.“ Řekla jsem: „Je dobře, že se v Mé přítomnosti necítíš svázán nebo ovládán.
Jsem velmi šťastná.“ „Ne,“ řekl, „cítím jen lásku, cítím jen milosrdenství.“ A to je ono. Musíme vědět, že bychom měli mít jen lásku
a milosrdenství. Milosrdenství a lásku pro sebe v tom smyslu, že bychom neměli zranit ničí srdce. Říct něco, abychom někoho
zranili, je velmi špatné. Někteří lidé se tím však velmi těší, myslí si, že jsou velmi chytří, ale není tomu tak. Když k někomu
hovoříte, musíte říkat věci, které jsou velmi konejšivé a příjemné. Další věcí je lidská vznětlivost, prudká povaha, že se kvůli
banální věci občas rozzuří. Nuže, tomuto hněvu musíte říct: „Buď zticha. Nemám s tebou nic společného.“ To je jedna věc. Pak
jsou tu lidé, kteří jsou, řekla bych, velmi prohnaně zaměření na moc, velmi mazaně. Znají finty a triky, díky kterým vědí, jak ovládat
druhé. Co tím získáte? Co z toho máte? Čeho docílíte prováděním všech těchto věcí? V těchto pozemských věcech můžete být
trošku populární, můžete mít určitou pozici nebo něco, ale co to konec konců je? Nepomůže vám to. To, co vám pomůže nejvíc,
je vytvořit ze sebe dokonalý kanál pro Sahadža jógu, být dokonalým kanálem. Budete překvapeni, jak vám v tom bude pomoženo.
Takže bych řekla, že vy, lidé na Západě, si musíte vyvinout pokoru. To je velmi důležité. Byla jsem překvapena, že v samotném
Rusku jsou lidé nejen pokorní, ale tak oddaní, taková oddanost - neuvěřitelné! Dokonce ke Mně ani nezvednou oči. Nevím, jak je
to napadlo. Není to až po tom objevu, ale už před ním. Byli tak milí, tak pokorní a tak plní lásky. A dokonce i děti Mi přinesly
maličké dárečky, víte, jen aby Mi je daly, tak sladké. Je to něco překvapivého, jak lidé v Rusku dosáhli té schopnosti být pokorní. A
myslím, že na Západě je Rusko zemí, která dosáhne v duchovnosti závratné výše, a to znamená, že budou nejmocnějšími lidmi.
Podívejme se, co děláte ve své vlastní zemi a jak se to chystáte vypracovat. Pochopte, existuje tolik věcí, které můžete velmi
snadno dělat, pokud se postaráte, abyste byli nástrojem Božského. A pak se vaše povaha změní, charakter se změní, stanete se
velmi, velmi sladkou osobou, milou osobou a každý si bude myslet, že kolem prochází světec. To je vše, co jsem k tomu chtěla
říct. Ať už je ten objev jakýkoli, není to objev pro Mne, ale pro celý svět. Jsem si jistá, že jakmile se to vžije a předloží celému
světu, věci se pro vás změní a pro Mne také. Nechť vám Bůh žehná.



1998-0621, O sahadžajogínech a jejich postoji (4 min)

View online.

19980621 - O sahadžajogínech a jejich postoji

Takže začala Sahadža jóga. Jakmile začala Sahadža jóga, máme sahadžajogíny, kteří nyní dostávají požehnání přímo od Ádi
Šakti. Stejně však musím říct, že ani mezi sahadžajogíny nemáme lidi, které bych nazvala skutečně vyzrálými. Někteří z nich jsou
sahadžajogíni jen proto, že je to móda. Myslí si, že by to, podle jejich názoru nebo jejich sobeckého hlediska či čeho, mělo být
lepší. To je naprosto nesprávné. Jste-li v Sahadža józe, musíte vědět, že jste nyní zodpovědní za celý svět. Jste jedinými lidmi,
kteří se toho chopili, jste jedinými lidmi, kteří něčeho dosáhli. Proto byste se v tomto kritickém okamžiku měli chovat tak, jak se
sluší na velkého světce či realizovanou duši. Čas od času však člověk zjistí, že se chovají tak, že je to někdy šokující. Nemají
žádnou úctu sami k sobě ani k ostatním a celý jejich přístup je velmi podivný. Někteří z nich jsou orientovaní na peníze, někteří na
moc. Myslím, že ti, kteří jsou orientovaní na moc, jsou mnohem nebezpečnější než ti, kteří jsou orientovaní na peníze. Protože ti,
kteří jsou zaměření na moc, se snaží pošpinit pověst Sahadža jógy. Jsou to velmi urážející, panovační a hrozní lidé. Celý jejich
postoj je zaměřený na to, aby získali v Sahadža józe moc. A zkoušejí všemožné lsti, aby tu moc získali. Po nějakou dobu vypadají
v pořádku, po určité době však zjistíte, že z pole působnosti Sahadža jógy všichni zmizí. Probíhá zde velmi rozsáhlý očistný
proces. Musíte pochopit, že jste vstoupili do sféry velmi vysokého vědomí, kde jste ve spojení s Božským. Pokud se zde chováte
jako obyčejní lidé, kteří v sobě nemají žádnou božskost, jak dlouho budete takto pokračovat? Takže je velmi důležité, abyste se
snažili meditovat a rozvinout se a stát se opravdu velmi dobrými sahadžajogíny. V některých místech máme velké štěstí. V
některých zemích máme velké štěstí. Zjistila jsem však, že v někte- rých zemích jsou lidé prostě hluší a němí. Nedokážou
porozumět Sahadža józe. Na Můj program přijdou, ale pak prostě zmizí. Myslím, že za toto také mohou sahadžajogíni. Způsob,
jakým to provádějí, způsob, jakým chtějí dělat sahadža práci, není sahadž. Zcela jistě je s tím vším něco špatně, a proto se to
nevypracovává tak, jak se to vypracovává na mnoha jiných místech. Musím vám tedy říci, že všechno je tady, Ádi Šakti je zde a
všechno se děje prostřednictvím Ádi Šakti. Další práce se však teď musí dělat prostřednictvím vás, lidí, protože vy jste kanály, vy
jste těmi, kteří musí lidi transformovat.

http://amruta.org/?p=26250


1998-0621, O práci pro Sahadža jógu (3 min)

View online.

19980621 - O práci pro Sahadža jógu

Všude se stalo, že lidé, bez ohledu na to, co hlásá náboženství, udělali pravý opak. Například podle hinduismu, nebo hinduistické
filozofie, v každém sídlí Duch. A pokud je v každém Duch, jak můžete mít systém různých kast a jak můžete mít někoho výš a
někoho níž? Kristus naopak řekl, že musíte odpustit, odpustit každému a že se musíte stát pokornými. A člověk objevuje, že mezi
křesťany pokora není, nemají o pokoře ani ponětí. Muži jsou takoví, ženy jsou takové a pak muži i ženy stále bojují. Vůbec
nepřichází v úvahu, že by byl někdo pokorný, mírumilovný a podobně. Takže je to velmi umělé, jak se předvádějí, že jsou velcí
lidumilové a podobně. V jejich srdcích však nevidím žádnou skutečnou lásku, žádné milosrdenství v pravém slova smyslu. Takže
když máme co do činění s realitou, musíme vědět, že prostě nemůžeme pořád dál dělat věci, které jsou umělé, které ostatní
klamou, ale musíme se tím opravdu stát. Jakmile se tím stanete, když jste takoví doopravdy, teprve pak jste udělali práci, kvůli
které jste se narodili v této důležité chvíli časů rozkvětu. Jinak jste se mohli narodit dřív a mohli jste být někým jiným. Toto vaše
zrození je však mimořádné, proto si uvědomte svoji hodnotu, uvědomte si, kým jste, a pokuste se pochopit, mít sebeúctu a
pokuste se jako sahadžajogíni dělat věci, které jsou velmi důležité. Samozřejmě, že máte práci, děláte další věci, budete však
překvapeni - když budete dělat práci pro Sahadža jógu, zjistíte, že máte na všechno více času. Jakmile začnete dělat Boží práci,
Bůh bude dělat vaši. A takto budete překvapeni, kolik dostanete času dělat správnou věc. Teď je to tedy na vás, abyste šli do
sebe a dělali introspekci, viděli sami sebe. Nyní přišla samotná Ádi Šakti. Jsem však velmi obyčejná, když se na Mě podíváte,
jsem velmi obyčejná, ve svém chování jsem velice pokorná a lidé Mě berou jako samozřejmost. Já nic nedělám. Nechci vás
trestat, nechci dělat nic podobného. Vy sami se však potrestáte, vy sami se stanete bezcennými, pokud na sebe nedohlédnete a
nerozvinete se.

http://amruta.org/?p=26251


1998-0621, O úloze žen v šíření Sahadža jógy (2 min)

View online.

19980621 - O úloze žen v šíření Sahadža jógy

Dostali jste realizaci, samozřejmě jste hledali, vše je v pořádku, všichni z vás se však musí snažit dávat realizaci ostatním.
Musím říct, že muži jsou jaksi dynamičtější a vypracovávají to. Ženy v Sahadža józe ještě nedosáhly takové úrovně, jaké by měly.
Musí k tomu přistoupit s větší moudrostí a musí to vypracovat. Jsou toho schopné, myslím však, že jediný zádrhel jsou jisté
bezvýznamné problémy, kvůli kterým si dělají starosti. Stále dostávám od žen dopisy, že to či ono je špatné, neustále si stěžují,
až jsem z jejich dopisů znechucená a myslím si, že je zbytečné je číst. Takže vám všem musím říct, že i když jsou muži
dynamičtí, je velmi důležité, aby ženy byly mnohem více, protože jsou šakti a Já jsem žena. Zjistila jsem, že muži jsou jaksi
aktivnější a dynamičtější, pokud jde o Sahadža jógu, a nevím, z jakého důvodu ženy nejsou. Ony mohou transformovat tolik lidí,
mohou prokazovat ostatním tolik dobra, mohou přinést tolik lásky a soucítění, protože tato láska a milosrdenství jsou kvalitami
matky, ženy. A pokud ženy tuto vlastnost nemají, je zbytečné být ženou. Jestliže jste po celou dobu zane- prázdněny zbytečnými
věcmi, jako je móda nebo vzhled a podobně, všechen čas je promarněný. Nyní nemáte času nazbyt, získaly jste realizaci a musíte
posoudit, co jste dosud udělaly, čeho jste zatím dosáhly.

http://amruta.org/?p=26252


1998-0816, Šrí Krišna púdža 16/08/1998 (nekontrolováno), Cabella, Itálie

View online.

Dnes budeme mít púdžu ke Šrí Krišnovi. Je to velice důležitá věc, ohledně síly Šrí Krišny, která vám poskytuje stav svědka. Je to
také velmi důležité proto, že v těchto dnech Kali jugy a naprostého zmatení v hodnotovém systému, tyto zmatky všeho druhu
vytvářejí pro existenci velmi složité podmínky. Stav být svědkem je možný pouze prostřednictvím meditace. Dosáhnete stavu
bezmyšlenkovitosti. Je to vzájemně propojeno. Tedy stav svědka je takový stav, kdy prostě nereagujete. Pokud reagujete, pak
nastávají problémy. Je velmi jednoduché pochopit, že reagujeme prostřednictvím našeho ega nebo přes svoje podmíněnosti.
Jiný způsob, jak reagovat, neexistuje. Zde je například krásný koberec. Jakmile se na něj podívám, pokud použiji svého ego,
začnu přemýšlet: „Odkud ho dostali? Kolik za něj zaplatili?“ To je první reakce. Pak s tím dokonce můžete zajít dál, může
nastoupit vztek: „Proč přinesli takový krásný koberec? Bylo potřeba dávat ho sem?“ Tak to pokračuje jedno po druhém. Teď v
Mých podmíněnostech - když takové věci vidím, mohla bych říct, že tato barva není vhodná na Krišna púdžu, pro tuto Krišna
púdžu mohli mít jinou barvu. A tak to pokračuje jedno za druhým a tak dále. To ale znamená, že tyto podmíněnosti jsou v nás
zabudovány. Všechny naše problémy z našich podmíněností jsou skutečně hrozné. Například rasismus. Máme rasismus. V
Americe je to mnohem více, můžete to pociťovat, i když to neřeknou. Ale pokud přijedete z Itálie, cítíte to. Pokud přijíždíte z Indie,
také to můžete pociťovat. Proč tu tedy je tento rasismus? Jaký je důvod? Proč reagujeme na tento druh hrozné nenávisti vůči jiné
společnosti nebo jiné barvě, barvě kůže která je pouze na povrchu? Takže to rozumově můžete být schopni vysvětlit: „Ó, Bože,
tito lidé jsou naprosto k ničemu.“ Nebo: „Přišli do naší země a jen nám dělají potíže.“ Jsou tam všechny tyto podmíněnosti. Ale
víte, pokud mluví o imigrantech, ti Američané musí vědět, že oni všichni jsou imigranty. Amerika nebyla nikdy jejich zemí. A oni
vyhnali všechny rudé Indiány, sebrali jejich zemi a velmi pěkně si Ameriku přivlastnili. Ta reakce ale je: „Ti, kteří nemají bílou kůži,
mají být všichni odsouzeni, mučeni.“ Takže když jsou povahou násilní, pak také nastoupí tato podmíněnost násilí. Pak se začnou
vzájemně pobíjet. Zabili nemilosrdně tolik lidí s představou, že mají právo vpadnout do jakékoliv země a každého zabít a zabrat
zemi, která není jejich. Ve skutečnosti země jako taková nepatří nikomu. Avšak nikdo nemá právo vstoupit do jakékoliv země,
snažit se ji okupovat a vyhnat lidi. Nikdo, kdo do této země nepatří. Včera byl Den nezávislosti Indie a Já jsem viděla stoupat
vlajku, naši národní vlajku a britská vlajka šla dolů. Všechno to nastalo po tak velkém úsilí a utrpení tolika lidí, protože (Britové)
přišli do Indie, hezky tam přistáli a stali se pány. Toto je také druh podmíněnosti, který začne kolektivním způsobem, že jdete do
něčí země, vyženete odtamtud lidi nebo to místo jaksi obsadíte a stanete se pány. Je to jako vstoupit do něčího domu, který
někomu patří, vyhnat lidi, kteří jsou uvnitř a pěkně se tam usadit jako majitelé a páni, protože máte vyšší inteligenci a možná jste
mazanější. Pokud si s touto vychytralostí bílí lidé myslí, že mohou vládnout černochům, tak si nemohou vyvinout stav svědka.
(Můžete to dítě vzít ven? Proč pláče? Určitě má žízeň. Dobře.) Tento druh podmíněnosti je jako mor a táhne se z jedné země do
druhé, kde si někteří lidé myslí, že jsou nadřazení a z druhých činí méněcenné. A jsou tam také lidé, kteří přijímají takovou situaci,
takové postavení, kde si mají být rovni. Vezměme například Ameriku, protože toto Američané oslavovali a jelikož Krišna je vládce
- Krišna je vládce Ameriky. On sám byl tmavý člověk, sám byl na straně tmavých. A v té stejné zemi, kde On vládne, je další
velkolepá věc, že oni si neuvědomují, že pokud by všichni černoši ebo asiaté z této země nyní odešli, nevím, co se s Američany
stane. Všechny jejich sporty zvládají černoši. Když se chcete podívat na nějaký americký sport, devadesát devět procent to jsou
černí lidé. Pak chcete také vidět hudbu, protože tito černí lidé, i když mají černou barvu - což je v pořádku, tak jako vy máte bílou,
oni mají černou barvu - černoši ale mají hlas, jaký běloši nemají. Umějí zpívat tak dobře, že jim žádní běloši nemohou konkurovat.
Je to naprostá spravedlnost pro barevné. Pokud nyní odstraníte asiaty, všichni lékaři, všechny sestry, všichni architekti, všechny
účetní, všichni zmizí. Co pak zůstane? Musíte pochopit, že to je barva, která nemá nic co do činění s vaší inteligencí, s vaším
hodnotovým systémem, s vaším Duchem. Jsme zde, abychom dosáhli duchovnosti. Duch nerozumí barvě, protože to je tak
povrchní a je to tak velmi kruté odsuzovat někoho kvůli barvě. Totéž se nyní děje jako reakce. Každá akce má reakci. Co se tedy
děje, je to, že zjišťujete, že černí reagují. Reagují a jejich reakce může být velmi nebezpečná. Každý den čtu, že jejich reakce
přicházejí tak intenzívně. Nikoliv v Americe, ale všude. Nyní si myslí, že musí povstat a proti té nadvládě se postavit. Ale v jejich
vlastní zemi, kde jsou lidé různých barev, malých rozdílností, si myslím, že jsou všichni černými lidmi, možná s malými rozdíly, tak
vytvářejí skupiny a začínají si navzájem podřezávat krky. Viděla jsem v televizi, jak nemilosrdně zabíjejí. Nevím, jaký je ten rozdíl
barvy, ale jaksi vytvářejí skupiny a tato skupina půjde a zabije a tato skupina přijde a zabije. To není jako Kuruovci a Pánduovci.
Nejsou to dva naprosto proti sobě stojící lidé, není tam negativní a pozitivní, to není. Oni jsou negativní všichni, ať jsou bílí nebo
černí a začínají se hádat a bojovat jeden s druhým. Nyní to násilí tolik narůstá. Myslím, že násilí je jediná zbraň, kterou nyní
používají k vyjádření sebe sama. Vidíte, že se tady něco děje, tak někde tam zjistíte, že vybuchují bomby a zabíjejí tolik nevinných
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lidí. Je velmi, velmi hříšné to takto dělat. I sebemenší násilí je hříšné a tento druh násilí v očích Šrí Krišny musí být velice
potrestán. Takže toto přichází prostřednictvím ega. Myslíte si, že když patříte k jednomu klanu, můžete jiný klan zabít nebo
cokoliv takového? Do lidské mysli přijde podivný nápad a vy se rozhodnete, že máte právo jiného člověka zabít. Nebo možná
řekneme, že to přichází z nenávisti, ale nenávist je následek ega. Když začne ego působit, nashromáždí všechny tyto věci jako
nenávist, také chtivost a sobectví, vztek a násilí. To všechno začne vycházet z ega, které skutečně toho člověka zaslepuje.
Stanete se slepými vůči skutečnosti, že není zapotřebí být násilní, není nutné nenávidět kohokoliv, není nutné někoho zabíjet kvůli
tomuto egu, které existuje. Možná teď řeknete: „Matko, jak se toto ego v lidech hromadí?“ Ovšem většinou je to v důsledku
reakcí, ale také je to v důsledku podmíněnosti. Pokud se od dětství dítěti říká: „Tyto lidi bys měl nenávidět, mají se nenávidět, jsou
to zlí lidé, špatní lidé“, ony s tím prostě začnou. Když vyrostou, začne se ukazovat, že ta nenávist je nyní jako kaktus, který
přespříliš vyrostl, a ostatní zabijí. Pro takové chování lidí neexistuje žádné ospravedlnění. Pokud jsou to lidské bytosti, musí mít
lidské vlastnosti, a to je možné jedině tehdy, pokud se naučí být jen svědky a nereagovat. Například vidíte, že dva kohouti bojují.
Baví vás to. Dva kohouti bojují a lidé si to užívají. Jeden kohout umře a oni jsou velmi šťastní, jako by ten, který zemřel, zabil svoje
rodiče či vykonal něco podobného. Velmi překvapující! Takže teď se dokonce ve Španělsku pokračuje s pořádáním býčích
zápasů. Každý rok šest býčích zápasů, každý rok! A ta hala má desetkrát větší kapacitu než tady máme my a je vždycky plná. A
nyní se rozhodly bojovat s býky ženy. A pokud býk není zabit, dovolí býkům jít na ulici a zabíjet lidi. Tento druh násilné zábavy
stále v myslích lidí přetrvává. Je tak smutné vidět, že ty lidi, kteří nyní hovoří o lidskosti, mluví o míru, mluví o radosti, že je stále
baví tyto násilné skutky. Buď to dělají, nebo to chtějí vidět. Tak potom jdete na takové filmy a věci, které byly vytvořeny z
hrozného násilí a lidé si to užívají, užívají si takových filmů a takové filmy se stále tvoří. Takže pokud se skutečně stanete
svědkem, pokud jste ve stavu svědka, co se stane? Pokud se budete dívat na takové věci, které se dějí, ustane to. Pokud jste ve
stavu svědka a pokud je to tato úroveň, pak ve vašem dohledu nenastane žádná nehoda. I když k nehodě dojde, pak můžete toho
člověka zachránit, můžete mu pomoci velmi aktivně. Je to ve velmi malém měřítku, ale dokonce i ve velmi rozsáhlém měřítku to
můžete udělat, něco úžasného. Vzpomínám, že jsem v té době nebyla příliš stará, ale bydleli jsme v domě velmi blízko
sekretariátu, kde probíhala stávka. Požadovali samostatnou Maháráštru nebo co. Stála tam tehdy policie a na příkaz předsedy
vlády na každého, kdo přijel, na kohokoliv, kdo šel tou cestou, stříleli a všichni si užívali střeleckou zábavu. Všechno jsem to
viděla a nemohla to snést. Prostě jsem sešla dolů a požádala policii, aby s tím přestala. Zastavili to, žasli byste, oni toho nechali.
Pak jsem odnesla ty lidi, kteří byli zraněni, do svého domu, vyjmula jsem kulky a to vše, zavolala sanitku a zachránila je. Ale k
tomu tam byla jedna věc - byla jsem ve stavu svědka. Tím se stanete nebojácnými. Jakmile se naučíte být svědkem, nemáte
strach. Protože když nejste jako svědek, jste rozrušení, jste rozčilení nebo jste nadšení, možná se také připojíte k tomuto
špatnému typu lidí. Pokud jste ale ve stavu svědka, je to síla sama o sobě. A tento stav svědka vám pomáhá zvítězit nad mnoha
problémy jiných lidí. Je tu tento čínský příběh o světci. Jeden král mu přinesl svého kohouta a řekl: „Trénuj mého kohouta
takovým způsobem, aby mohl vyhrát.“ Světec řekl: „Dobře.“ Měl toho králova kohouta po dobu jednoho měsíce, a když ta
podívaná začala, přišli různí kohouti z různých míst a všichni začali bojovat. Tento kohout se jen postavil a pozoroval, jen
pozoroval. A další kohouti se tak vyděsili, že nemohli pochopit, že tento chlapík není vzrušen, jen sleduje, stojí, nic nedělá. Tak
všichni z arény zmizeli a on byl prohlášen za vítěze. Tak to je nejlepší způsob, jak nastolit nenásilí. Jdete na místa plná násilí a
stojíte tam, vytrvale čelíte všemu, co se děje a ten stav svědka funguje, koná a zastavuje pokračující násilí. Ale stav svědka není
mentální stav, je to stav duchovního vzestupu, kde se stanete svědkem. Nejlepší způsob, jak praktikovat stav svědka, je nikoho
nekritizovat, nekritizovat. Viděla jsem lidi, kteří po celý čas druhé kritizují. Sami sebe kritizovat nemohou, tak začnou kritizovat
druhé. Tak moc, že ani nevidí, co je v nepořádku u nich. Ani dokonce nevidí, co špatného provedli druhým, protože si myslí, že
mají právo druhé kritizovat a to kritizování je velmi baví. Ve skutečnosti není nic, co by se mělo kritizovat. Prostě pozorujte,
abyste to sami viděli. To je vaše právo. Nemáte žádné právo někoho nebo něco kritizovat. Ale někteří lidé se domnívají, že když
nekritizujete, bude to dál pokračovat a nikdy to neskončí. Tak to není! Jakmile tu věc pozorujete sami, jen sledujte. Vaše
pozornost je nyní osvícená, s touto osvícenou pozorností můžete prostě pozorovat a ten nesmysl zastavit. My jsme si ale vždy
vědomi toho, že jsme cosi skvělého a že musíme udělat toto a tamto. Za těchto okolností nastane to, že se stanete dalším
problémem. Protože co můžete dělat? Nemůžete udělat nic. Co však udělat můžete, je pozorovat. Pozorováním a prostě viděním
věcí, jaké jsou, ve skutečnosti rozvinete velmi rozdílný stav bytí. Za prvé u všech takových lidí, kteří jsou pouhým svědkem toho,
co se s nimi děje, je velmi zajímavé, že jejich zapomnětlivost je mnohem menší, protože cokoliv vidí, se pro ně stane pouze
obrázkem. Mohou vám říci, mohou vám dokonce povědět barvu, záhyby, všechno. Cokoliv vidí, je v jejich mysli téměř jako
fotografie, mohou vám přesně říct, co viděli a jejich vzpomínka se neztratí. Zatímco, když na něco reagujete, stane se vaše
pozornost hroznou. A lidé jsou tak zvyklí reagovat. Znám jednoho pána, měl zvyk reagovat a Já jsem s ním jela v autě. Tedy on si
přečetl každou reklamu, každé jméno každého obchodu, všechno. Jenom říkal: „Kdo je toto? Co je toto?“ Toto, tamto. Uvažovala



jsem: „Podívejme se na toho pána, tolik mluví, co se s ním stane?“ Ale nakonec jsem zjistila, že takoví lidé, kteří po celou dobu
reagují, se ve skutečnosti stanou senilními nebo se možná stanou zapomnětlivými, velmi zapomnětlivými. To ale není jediná
ztráta, kterou máme. Když se takoví lidé zapojí do kolektivu, mohou být velmi nebezpečnými lidmi, protože s takovou povahou
musí konat. Musí něco dělat, protože jsou konec konců spojeni dohromady za nějakým účelem nebo můžeme říci pro nějaké
reakce, které mají všichni zabudované v sobě. V maličkostech, ve velkých věcech najdete lidi, kteří to tak dělají. A někteří lidé,
kteří si velmi rozvinuli tento druh chování, mohou shromáždit spoustu lidí a napáchat spoustu zla ostatním. Podívala bych se na
obrázek Hitlera. Devět let tento člověk sledoval, co dělají Židé špatně. Nesledoval, co dělají Němci, co špatného provádějí
společnosti. A v té tobě byla také společnost velmi špatná, jelikož se v ní projevovaly všechny druhy nemorálnosti. Nyní si
povšiml: „Tito Židé jsou takoví, takto jednají, berou peníze, půjčují peníze. Všechny druhy věcí, které mu vlezly do hlavy. Jako
výsledek toho si v sobě vybudoval reakci: „Musíme nějakým způsobem nebo jinak prosadit, aby tito lidé z Německa odešli.“ Pak
si ale pomyslel: „I když z Německa odejdou, budou znovu prosperovat. Tak proč je nezabít?“ Myslím, že až do té míry, vy to víte,
že se na takové filmy nemůžete ani dívat, nemůžete vidět nic takového, nic z toho, co Hitler provedl. Ale dělal to, a lidé, kteří ho
následovali, to dělali také, aniž by cítili nějaké překážky. Jako by to byla záležitost velkého potěšení nebo radosti nebo to možná
vnímali jako povinnost. Jak by mohli mít povinnost vázanou na takovou věc, jako je zabíjení tisíců a tisíců Židů? Protože chtěli
napravit to, co jim Židé provedli. Ale proč se dopouštěli takového násilí? A chtěli skoncovat se všemi Židy světa? Může to být
velice, velice nebezpečné, protože jakmile začnete přicházet o svůj stav svědka, můžete upadnout do negativní kolektivity. A
takto tato negativní kolektivita působí, působí tak špatně, že s tím možná souvisí všechny světové konflikty, že s tím souvisí
všechny problémy světa. Co bychom tedy měli jako sahadžajogíni dělat? Neměli bychom reagovat, neměli bychom reagovat.
Pokud vidíte něco špatného, dobrá, meditujete o té věci, meditujete. Pokud zjistíte, že se něco špatného děje, dobrá. Meditujte o
tom. Pokud k vám někdo není laskavý, v té chvíli nereagujte. Pak, když se ten člověk utiší, řekněte mu to, protože v té době, kdy je
tak prchlivý, pokud mu to řeknete, nic se nestane. Postupně, neříkám, že vždy můžete nad takovými lidmi vyhrát, ale postupně je
můžete přimět pochopit, že je to špatné, že je špatné dělat věci, které provedli. Můžete vidět, že svým způsobem může být reakce
na něco, co je hloupé, také velmi sebezničující. Někteří lidé mají zabudované reakce, jak jste viděli u chování toho pana Clintona.
Myslím, že u člověka jeho postavení a jeho úrovně nelze pochopit, že by mohl mít takové reakce, ale asi to je z jeho dětství nebo
nevím, jak si to vytvořil. Nyní má potíže a velmi se stydí. Myslím, že to taky pochází z velké záliby pro reagování. Proč byste měli
reagovat na nějakou ženu nebo na muže? Nemohu to pochopit. A to je jeden z největších problémů dnešní kultury, obzvlášť ve
všech rozvinutých zemích, že po celý čas muži pokukují po ženách, ženy pokukují po mužích. Kvůli čemu? Možná pokukují po
ženách, protože chtějí vidět, kolik žen se dívá na ně. Nebo se ony dívají na muže, aby zjistily, kolik mužů se dívá na ně. Proč, proč
se toto děje? Protože v sobě mají jakýsi komplex méněcennosti nebo že chtějí přitáhnout pozornost všech. Chci říct, že dnes se
dělají hrozné věci, aby se upoutala pozornost ostatních, získala sympatie ostatních. Chci říct, že když se podíváte na úroveň
svého vědomí, kam směřuje, budete ohromeni. Říkají, že jedna žena, aby získala soucit ostatních, zabila svých osm dětí. Ale
pomyslete na takové hrozné věci, které lidé dělají. Pokud teď chcete, aby lidé zareagovali, uděláte to tak, aby vás chtěli vidět nebo
aby na vás reagovali, nevím, abyste pocítili jakousi důležitost, můžete říct. Ale k čemu je taková prázdná důležitost? Ale lidé, a to
je velmi běžná nemoc moderní doby, po celou dobu hledí, jak by měli vypadat, jak by měli vystupovat, jak by měli chodit. Je to
všechno tak hloupé a je to plýtvání energií. Bůh stvořil lidi velmi, velmi odlišně. Žádný z nich není kopie, žádný. I v přírodě najdete
listy stromů, jsou tak jedinečné, že je nemůžete srovnat s jiným listem. Je to tak, jak jsou stvořeni lidé, odlišně. Jsou takto
stvořeni. Musíme to přijmout. Ať už jste jacíkoliv, je to v pořádku. Proč chcete vypadat jako jiný člověk? Tento druh reakce je
obzvlášť hloupý. Myslím, že ničíme svou energii a život pro cosi naprosto bezcenného. Tím, že jste sahadžajogíni, je vaše
hodnota vysoká. Přišli jste sem, abyste lidské bytosti vyprostili z těchto pošetilých nápadů a bláznivých způsobů, jak se lidé
chovají. Nevím, komu dát vinu, ale najednou se naše pozornost naše pozornost stala velmi mnohotvárnou, naše reakce se staly
velmi, velmi podivnými. Člověk neví, proč lidé takto reagují a proč si děláme starosti s tím, jak reagují. Všechny tyto věci nejsou
jen na individuální úrovni, ale také na úrovni kolektivní. Výsledkem toho je, že se vytvořily nové druhy hodnotového systému. Tedy
nějaká matka, řekněme například, se bude chlubit, kolik mužů se za ní honí. Nebo by si myslela, že je skvělá herečka. Nevím, co si
o sobě myslí. A způsob, jakým ony o sobě mluví, je cosi překvapujícího. Pokud je matka, musí být dobrá matka a musí jako
matka vypadat. Ale ony jsou zcela ponořené do představy nebo tak moc lpí na myšlence, že musí být nesmírně přitažlivé, musí
být královnou nebo nevím, jaké postavení chtějí mít. Stejné je to u mužů. Víte, pokud v sobě máte něco, je-li ve vás nějaká kvalita,
je-li něco, co vás může kvalifikovat jako velkého člověka, prokáže se to. Nemusíte si dělat reklamu, nemusíte to pečlivě
ošetřovat, nic takového, ono se to ukáže. Takže pokud jste lhostejní k veřejnému mínění, myslím, že toho můžete hodně
dosáhnout. Zmizí většina zklamání. Také v Sahadža józe jsem viděla lidi, kteří se chtějí hodně předvádět. Vím, kdo to dělá. Měli
by ale vědět, že pokud nereagujete na vnějšek, začnete reagovat na vnitřek a introspekce začne správně. Když se na sebe



podíváte, budete překvapeni, jak jste obdivuhodní, jak jste šťastní. Takže když jdete trochu výš nad to, pak na tyto věci nemyslíte.
Staňte se prostě bezmyšlenkovými a prostě vystupujte jako člověk, který je vážený, jehož společnost je vyhledávaná, který je
milován a o něhož se pečuje. Člověk by neměl mít obavy, jak lidé reagují, co o vás říkají, co si o vás myslí. Měli byste jen dělat
introspekci a podívat se na sebe. Po nějaké době nebudete ani introspekci potřebovat. To, o čem mluvím, je určitý stav, kde Šrí
Krišna řekl Ardžunovi, že nebude bojovat. Tak si musíte vybrat mezi Mnou a vojskem, Mým vojskem. Tak Kuruovci řekli: „Krišno,
my si bereme tvou armádu, tvé vojsko. Ty nám dáš své vojsko a my posílíme naše vojsko.“ Ale Ardžuna řekl: „Nechci armádu,
chci tebe. Nechceš bojovat, to je v pořádku.“ Protože i když tam bude pouze ve stavu svědka, bojovat nebude, ale jednat bude
Jeho síla. Nemusí bojovat, nemusí nic dělat, ale Jeho vlastní síla, která je navenek mlčenlivá jednat bude a tak vyhrajeme válku.
Tak tuto sílu svědka byste si měli všichni rozvinout. Zkuste to vyvinout tak, že když reagujete, reakci zastavte, zastavte reakci na
všechno. Užasnete, že o sobě zjistíte, že jste velmi, velmi mocná osoba v tom smyslu, že nebudete mít žádné ambice, nebudete
mít žádné touhy, nebudete mít žádnou slabost nebo cokoliv. Ale jste pouze svědkem dramatu. Je také velmi zajímavé být
svědkem, protože pak pochopíte ten humor v pozadí všeho, porozumíte té hlouposti za tím vším. Také pochopíte, jak mnoho byli
lidé násilní a jen se tomu smějete. Nejste rozčilení, vzrušení, nic, jen se tomu smějete. Po nějaké době budete ohromeni, že se
váš stav svědka zvýší a pokud v kolektivu budou všichni z vás v tom stavu svědka, můžete konat zázraky, aniž byste cokoliv
dělali, aniž byste cokoliv říkali, aniž byste jednali, pouze vaše samotná přítomnost to může zpracovat. Neříkám, že to bude mít
dopad na každého, ne, to říct nemůžu, ale na většinu lidí. Každý, kdo je v tomto stavu, je tím, kdo přináší mír, přináší radost.
Řeknu vám příběh sahadžajogína, který jel na jiný ostrov. Bydlel na jednom ostrově - kvůli práci Sahadža jógy a zjistil, že celá
obloha byla pokryta velmi černými mraky, bouřkovými mraky. Tak se na ně jen takhle podíval a řekl: „Počkejte, než se vrátím.
Chystám se dělat práci pro Matku.“ Odejel na druhý ostrov, udělal program, všechno proběhlo a pak se vrátil, chtělo se mu spát a
najednou začalo pršet a hřmít. Dokonce i příroda rozumí. Příroda rozumí, že jste ve vysokém stavu svědka. Pokud jste ale velmi
ctižádostiví, dokonce i v Sahadža józe jsem poznala lidi, kteří jsou velmi ctižádostiví, chtějí se stát lídry, Já nevím, čím ještě. Je to
vlastně všechno mýtus. Všechny mýtické věci, kterými se chtějí otravovat otravovat a lámat si s nimi hlavy. Jakmile se naučíte,
jak být ve stavu svědka, poznáte ten mýtus, poznáte tu absurditu, poznáte tu máju. Tak abychom překonali problémy osobnosti,
je nejlepší stav svědka, procvičovat stav svědka ve všem. Před mluvením, procvičovat stav svědka před jakýmkoliv
komentováním, jen začněte být svědkem. Je to velmi uspokojivý postoj. V životě Šrí Krišny tou největší silou, kterou měl, byla
osobnost ve stavu svědka. Aniž by cokoliv dělal, aniž by vzal do svých rukou meč, aniž by mluvil o boji, je tím, kdo Pánduovcům
pomohl vyhrát válku. Nejen to, ale prostřednictvím své ´Gíty´ se nám snažil říct, co musíme dělat, abychom vyhráli válku nad
zlem. Celá ´Gíta´ je tím stavem svědka, který On popsal. Pokud si nyní z tohoto úhlu ´Gítu´ přečtete, budete ohromeni, když
zjistíte, že On je všude jako svědek, popisující vše, co vidí. A On vám řekne, jak Mu také tento stav svědka pomohl pochopit lidské
bytosti. Je to člověk, který nebyl, řekli bychom, tak velký "byznysmen", protože nejdříve vám řekl to, jak se stát „sthita prádžňa.“
„Sthita prádžňa“ je ten, který je ve stavu svědka. Pokud se podíváte na všechny ty verše na „sthita prádžňu“, není to nikdo jiný, než
člověk, který je ve stavu svědka. Jak žije, jak je šťastný, jak se na věci dívá. Je to zajímavé, velmi zajímavé. Nejprve popisuje toto.
Ne jako šejdíři, kteří budou jako první popisovat špatné věci. On začíná od toho nejlepšího. Pak sestoupí k dalším věcem a řekne
vám, že ať jste kdekoliv, jsou tam tři aspekty: První mluví o karmě a mnozí lidé uváznou v tomto bodu: „Ať uděláme jakékoliv
karmy, získáme z toho punjas (zásluhy).“ Takový On ale není. Neřekl to. Pokud Ho znáte, pak budete vědět, že tak to nemyslel.
Řekl to, že: „Ať musíte udělat jakékoliv karmy, udělat to můžete, ale výsledky ponechte Božské moci.“ Výsledky jsou od Božské
síly. Takže se může stát, že si někteří lidé myslí, že dostali peníze, protože udělali dobré karmy a s těmi penězi začnou provádět
všechny možné špatné karmy. Toto neřekl. Řekl: „Přenechejte výsledky Božské síle.“ Protože Božská síla nejlépe ví, co je pro vás.
A pokud si myslíte, že jste vykonali něco dobrého, že jste někde posloužili chudým, udělali jste cosi opravdu dobrého pro ženy či
cokoliv, výsledkem toho je, že to zanecháte u chodidel Božské síly. Znamená to, že si nebudujete nějaké ego pro něco, co jste
udělali. I když to napsal velmi dobře, tak abychom Ho pochopili, měli bychom opět mít stav svědka, abychom viděli, co napsal o
karmě. Potom psal o džňáně. Džňána znamená: „Kde to víte.“ To ale neznamená, že pořád čtete knihy. Nikdy. Džňána znamená,
že víte, co jste. To znamená, že musíte být sahadžajogínem, čímž tolik věcí znáte prostřednictvím vibrací. Džňána neznamená
číst knihy. Čtením knih se stanete nevědomějšími. Tak džňána znamená, že musíte znát sami sebe. Pokud neznáte sami sebe,
neznáte nic. Takže jde o to, že musíte získat svoji seberealizaci. Musíte poznat sami sebe. To je druhá věc, kterou řekl. Nakonec
mluví o bhakti. Bhakti je oddanost. To je taky další trik Šrí Krišny, ten způsob, jakým popisuje bhaktí. Nyní nacházíte na ulici lidi,
zpívající „Haré Ráma, Haré Krišna“. Jediným slovem dochází k závěru a říká: „Musíte dělat anánja bhakti.“ Ananja znamená:
„Když tu není druhý.“ To znamená, že když jste se vnořili do Božského, jste zajedno s Božským, pak byste měli dělat bhakti, jinak
to nepřijímám. Říká: „Pokud Mi dáte nějaké listy nebo nějaké ovoce nebo nějaké květiny, přijmu to, přijmu to.“ Pro něj ale je
skutečné bhakti možné pouze tehdy, když se spojíte s Božským. Jinak je to jen divadlo. Tak ta třetí část - bhakti přichází také po



seberealizaci. Takže v tom bhakti vidíte, že neexistuje „to, jaká je hodnota a kolik jste za to zaplatili a jak jste to koupili.“ To není
důležité. Skvělým případem toho je Šrí Ráma, když odešel do džungle. Byla tam jedna stará žena z rozptýlené kasty, to znamená,
že byla jednou z Bhilini, jak nazývají tyto lidi žijící v džunglích. Ta přinesla nějaké bobule a nabídla je Šrí Rámovi. Řekla: „Všechny
jsem je ochutnala, všechny a nejsou kyselé. Všechny jsem je ochutnala.“ Tedy když se něco v Indii ochutná, jak tomu lidé říkají,
není to už k jedení. Chci říct, že nemůžeme něco ochutnat a dát to někomu jinému, to se podle indické kultury nedělá. Ale Šrí
Ráma si to vzal. Vzal si to a řekl: „Jaké jsou to báječné bobule! Nikdy jsem takové ovoce nejedl!“ Lakšmana to velmi rozzlobilo.
Řekl: „Ty hloupá ženská. Ty jsi to ovoce jedla a to ho dáváš Šrí Rámovi? Proč jsi to udělala?“ Síta to pozorovala a požádala Rámu:
„Proč mi nedáš trochu toho ovoce?“ On jí je dal. Řekla: „Můj Bože, jaké je to chutné ovoce! Nikdy jsem tak dobré ovoce nejedla.“
Lakšman, když jeho vztek opadl, také řekl: „Nemůžeš mi trochu dát?“ Ona řekla: „Proč? Byl jsi tak rozzlobený, proč bych ti měla
dávat?“ Nakonec mu to ovoce dala. Co tedy On (Ráma) v tom ovoci viděl? Byla to láska. Láska té staré ženy žijící v lese. Její
láska byla důležitá. Když tedy chcete něco dát, je to také vaše láska, která je důležitá. Ne to, kolik jste zaplatili, jakou cenu jste
utratili, nic. Je to láska, se kterou to děláte a ta láska by měla být zřejmá. Pokud se takové věci mohou dít, stalo se totéž se Šrí
Krišnou. Šel do - v těch dnech to nazývali Hastinapúr, kde vládli Kuruovci. A králem byl Durjódhana a on Ho požádal: „Přijď a
zůstaň s námi na jídlo.“ On řekl: „Ne, ne, nebudu moct přijít.“ Šel k jinému člověku, Vidurovi, který byl synem služebné. K Vidurovi,
protože Vidur byl realizovaná duše. Byla to realizovaná duše, tak šel a jedl v jeho domě, kde Vidur uvařil velmi prosté jídlo.
Protože to byla realizovaná duše, bylo pro Něj nejlepší najíst se u něj. Náš hodnotový systém by tedy měl být založen na věcech
jako láska. Měli byste být přitahováni k takovému člověku, kde můžete dostat lásku. Měli byste být připoutáni tam, kde získáte
realizovanou duši a ne ke světským lidem, kteří si myslí, že nad ně není a myslí si, jak jsou skvělí. Mohou být, ale pro vás, jakožto
sahadžajogíny, je to láska k lidem, která by měla být respektována, měla by být chápána a pociťována. Ale pokud nejste ve stavu
svědka, pak uvidíte, kolik má ten člověk peněz, kolik má aut, jaké oblečení má na sobě, budou tam všechny takové úvahy. Ale ve
stavu svědka pochopíte, že jste od toho člověka dostali vibrace, pochopíte, že ten člověk je duchovní osoba. A tak se budete
držet takového člověka, nepůjdete za umělými věcmi, ale za ryzími osobnostmi, které tu jsou. Nechť vám všem Bůh žehná. Děkuji
vám.
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19980905 – Srí Ganéša púdža, Cabella,Itálie Dnes uctíme Šrí Ganéšu. Myslím, že už jsem vám o Něm a Jeho povaze hodně
řekla. Přesto si mnozí z nás dosud neuvědomují, jaké jsou Jeho síly a co chce. Především je třeba pochopit, že respektovat Šrí
Ganéšu znamená chápat význam cudnosti. Cudnost není jen pro ženy, důležitější je pro muže, aby ji zachovávali. Jestliže máte
sebeúctu, v pravém slova smyslu, přijmete cudnost bez jakýchkoli obtíží. Pokud však sebeúctu nemáte, budete se honit za něčím
velmi podřadným, velmi degradujícím. Je zásadně důležité vážit si cudnosti, je třeba pochopit ji a vstřebat. Tento zvyk, kdy
nedodržujete patřičný protokol cudnosti, se rozvíjí od dětství. Musíme být velmi opatrní - když jsme ve stavu Šrí Ganéši, neměli
bychom se pouštět do tak příšerných věcí. Nevím, kde lidé takové nápady berou. Cudnost, jak vidíte, je dnes ohrožena v celém
světě. Zejména na Západě jsme slyšeli o tolika případech zneužívání dětí. V chrámu Boha by člověk ani neměl říkat jméno této
špinavé nemoci, která ty lidi zachvátila. V Indii jsme o tom nikdy neslyšeli, tam to neznáme. Ano, samozřejmě, že někteří muži
jsou strašně zkažení a nenechají toho, dokud je nevsadí do vězení. Pro sahadžajogína je však velice důležité dbát na svoji
cudnost. Jak jsem vám řekla včera, není třeba, abyste si hledali dívku nebo chlapce sami. To je také proti pravidlům cudnosti.
Neříkám, že byste o tom měli nechat rozhodovat jen svoje rodiče. Nechte o tom rozhodnout Sahadža jógu, protože vy jste
sahadžajogíni. Jste zrozeni dle obrazu Ganéši, který se nakonec stává Kristem. Takže je velice důležité, jaký máte přístup k
cudnosti. Nejdůležitější je vědět, že pokud se zničíte na úrovni cudnosti, pak pro vás bude Sahadža jóga velmi obtížná, velice, a
nedá vám to požehnání, jaké byste měli mít. Včera jste viděli lidi z Rumunska a také z Ukrajiny, kteří nádherně zpívali. Jedním z
důvodů je, že v podstatě jsou to úžasně pokorní lidé. Jsou tak pokorní! Natolik, že se vzdali těch nesmyslných představ o
sexuálním životě a podobně. Takže pokud nemáte sebeúctu, pokora vás k ní přivede. V islámu velmi silně zdůrazňovali význam
cudnosti. A to do takové míry, že Mohamed Sáhib řekl, že mohou mít čtyři nebo pět manželek, ale ženy nemohou být
prostitutkami. Jakmile nás cudnost začne opouštět, pak nám přestane vadit cokoli pod sluncem. Jaké to má následky, jsme
viděli u mnoha vysoce postavených lidí. Tito vysoce postavení lidé si myslí, že jsou něco mimořádného a že mohou obejít
závazek vůči Ježíši Kristu a že si mohou dělat, co se jim zlíbí. Že mohou pokračovat ve špatném zacházení se ženami, které jsou
pod nimi. Mohou to dělat tajně, mohou to dělat jakkoli, ale Ganéša to vidí a trestá je za to, co dělají. Je hrozné pouštět se do
takových troufalostí, které k sahadžajogínům nepatří. Sahadžajogíni si v prvé řadě musí ustálit oči, protože to je spojeno se silou
Ježíše Krista. Ve všech křesťanských zemích jsem však viděla, že lidé těkají očima. Je to velice překvapivé, protože Kristus je
jejich vůdce, uctívají Krista, chodí do kostela, opěvují Krista, ale bloudí očima všude kolem. Tyto těkavé oči nemohou
reprezentovat cudnost Krista. Druhá věc je, že síla Šrí Ganéši se může projevovat jedině, jste-li moudří, protože On je dárcem
moudrosti. Lidé nechápou, co je to moudrost - to je velký problém. Takzvaná inteligence není moudrost. Může z vás udělat velmi
mazanou, velmi agresivní a občas velice rafinovanou osobu, která může lidi trvale klamat, lhát, dělat všechno možné. Sebejistě
věřící, kdovíjak nejsou úspěšní. Úspěch nikdy není měřítkem sahadžajogína. Úspěch v Sahadža józe znamená velmi subtilní
odevzdání se Sahadža józe. To se moc často nevidí, pokud nemeditujete každý den. Je velmi důležité, abyste meditovali. Ti, kteří
nemeditují, nebudou pro Sahadža jógu k ničemu, protože moudrost může růst jen díky vaší vnitřní inspiraci. Tuto vnitřní inspiraci
můžete mít jen tehdy, když se projeví síla Šrí Ganéši. On vám dává moudrost. S moudrostí můžete najít řešení, která jsou
pokojná, která dávají spokojenost, která konejší. On je také ten, který vás zkouší. Například včera Mi bylo řečeno, že byl silný vítr a
mnoho lidí trošku strádalo, protože jim vítr odnesl stany. V tomto podnebí není třeba mít stany, na co? Nechápu to. Ale oni
nemůžou žít bez stanů, rozumíte. Já mohu pohodlně spát venku, klidně i na ulici. Není třeba dělat povyk kvůli všem těmto věcem
a přivézt si sem celou domácnost, to není třeba. Neměli bychom se bát nepohodlí. Pokud chcete mít velmi pohodlný život a
nedokážete zažít žádné nepohodlí, nejste vhodní pro Sahadža jógu. V dávných dobách chodili lidé do Himalájí, stáli na jedné
noze, modlili se k Bohu a realizaci nedostali. Nemohli dostat realizaci, zatímco vy všichni ji máte. Takže byste ze sebe neměli
dělat nějaké primadony. Není třeba starat se o pohodlí. Já mohu žít v pohodlí, ale mohu žít i jakýmkoli jiným způsobem, i v tomto
věku. Takže to, co máte dělat, není praktikovat askezi, ale stát se asketickými. Vykonávání askeze přináší potíže, ale když se
prostě stanete askety zevnitř, pak se nebudete zatěžovat těmi občasnými maličkostmi. Náš životní styl však stále podléhá vlivu
vnějšího světa. Nemáme svůj vlastní svět, takže žijeme podle módy. Jakmile začnete žít podle módy, moudrost zmizí. Nikdy
nikomu neříkám, že byste neměli mít ten či onen styl a podobně. Je to vaše vlastní moudrost, co vás to naučí. Moudrost vás
naučí, jak se usměrňovat, protože vy jste sem přišli pro svůj vzestup, abyste získali velice výjimečné místo v duchovní oblasti.
Znovu musím zdůraznit sílu moudrosti. Než něco uděláte, vždy se obraťte na svoji moudrost a zjistěte, jestli je moudré být
takový. Tento zvyk eliminuje vaši výbušnost, úplně. Zmenší se vaše žádostivost, hodně se zmenší váš pocit viny, protože jakmile
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začnete chápat, že není moudré cítit se vinný, vaše vina zmizí. Nejhorší je, když máme velké přání vlastnit, mít to a ono a
zabředáme do různých druhů chtivosti. Tato chtivost se dostane na nulu, jakmile moudře porozumíme tomu, že to není třeba.
Jinak budete pořád přemýšlet o sobě, o svém zdraví, o svých dětech, o svém domě, o čemkoli, co je údajně vaše. Smrt ale
dokazuje, že vaše není nic. Přišli jste samotní a samotní také odejdete. To je ta moudrost, kterou musíte vstřebat. Tu nejde
natrénovat, nejde ji vynutit, je třeba vstřebat ji prostřednictvím své duchovnosti. To největší, co se pak stane, je radost, radost
tance Šrí Ganéši. Vidíte Ho tancovat jako dítě. Cítí se tak radostně a vy také. Stejně tak se ve vás rodí malé dítě a vy se tak
začnete i chovat, jako malé dítě. Obvykle v sobě nemá chtíč, lačnost, nic takového. Umí se dělit. Takže toto je ten stav, ve kterém
se, jak říkáme, stanete ganem, armádou Šrí Ganéši. Jsou to ganové a jsou velmi mocní. Vykonávají veškerou práci světa, žijí v
tomto světě, ale zdrojem jejich energie je Božské. Takže Šrí Ganéša je Ómkara. Je prvním Božstvem, které stvořila Bohyně,
protože On je příznivost. Jako první tedy byla pro naše dobro stvořena příznivost. Příznivost máme díky Šrí Ganéšovi. Někteří
lidé, pokud jsou v domě, vytvářejí jen problémy. Stále vytvářejí problémy z ničeho. To nejsou přízniví lidé. Ti, kteří jsou mírotvorci,
ti, kteří jsou milující, mají požehnání Šrí Ganéši. Jaká je moudrost v bojování? Měli byste zjistit, co je moudrého na boji. Proč
bojujete, kvůli čemu? Kvůli malým, nepatrným věcem, kvůli věcem, které můžete napravit sami? Proč byste měli bojovat? Pokud
jste bojovné povahy, znamená to, že Ganéša je proti vám. Že váš Ganéša spí, Jeho síla s vámi není, ve všem chybí moudrost. V
tomto světě byli všichni velcí lidé, uznávaní po celá staletí, vždy nesmírně moudří. Nebyli to výbušní nebo hádaví lidé, nebyli to
lidé, kteří měli za cíl svého života chtíč. Takové lidi si jejich potomci nikdy nebudou připomínat. To ale není tak důležité, jak jste
důležití vy, sahadžajogíni. Jste na této zemi, abyste osvobodili celé lidstvo. Takže cílem vašeho života by mělo být prohloubení
vaší duchovnosti. Tohoto cíle, jít v duchovním životě do hloubky, jste si všichni vědomi, ale nevypracováváte to. Už posledně
jsem vám řekla, že musíte mít pozornost v nitru, ne na svém okolí. Neměli byste reagovat. Všechny tyto postupy vám pomáhají,
abyste byli moudří a vnímaví. Ale člověk, který je vnímavý jen vůči svému pohodlí, svým penězům a svému zdraví, všemu, co ho
obklopuje, to není moudrý člověk. Není moudrý. Když vidíte malé dítě, samozřejmě, jen je-li dobře vychované, bude mít vždy
starost o druhé. Vypátrá, co druzí potřebují, jací jsou - co je udělá šťastnými. Povzpomíná si na všechny jednoduché metody,
jimiž se pokusí potěšit ostatní. Ne však kvůli tomu, aby získalo nějakou výhodu, nebo aby předvádělo svoji šlechetnost, ale proto,
že mu to v pravém slova smyslu dává radost. To je kolektivnost. Dnes vám povím něco víc o kolektivní povaze, která k vám
přichází díky snahám Šrí Ganéši, nebo lze říci prostřednictvím Jeho sil. Někdo Mi řekl, že Einstein už takovou teorii vytvořil. Jde o
objev toho, že když všichni zchladnete a zklidníte se, díky požehnání Šrí Ganéši, pak se všichni stanete jedním. To je jeho teorie,
ale také tu byl Phil Ward, který zjistil, že když zchladíte hélium, všechny molekuly, nebo jim můžeme říkat atomy, se začnou
pohybovat kolektivním způsobem. Jinak do sebe narážejí, bouchají se a pohybují se chaoticky. Stejně tak, když v sobě máme Šrí
Ganéšovo požehnání, v pravém slova smyslu, spolu s moudrostí, stanou se z nás velmi vyspělí sahadžajogíni. „Vyspělí
sahadžajogíni“ znamená, že se sjednotíte. Co znamená to „sjednocení se“? „Jednota“ znamená, že všichni žijí jeden pro druhého.
Těší se sebou navzájem, vzájemně se starají, aby se každý cítil dobře. Například lidé, kteří jsou velmi bohatí, lidé, kteří jsou velmi
chudí, lidé, kteří jsou nemocní, a lidé, kteří jsou zdraví, všichni se spojí v jedno. V sanskrtu se tomu říká „ékakárita“ - stali se
jedním. Tato jednota se projevuje během vašich oslav, když sem všichni přijedete, pořád se snažíte si pomáhat, viděla jsem to -
nikomu nevadí vzájemně si pomáhat. Viděla jsem, jak se lidé těší svou vzájemnou přítomností. Nechtějí nikomu ublížit. Naopak,
chtějí si být nápomocní a být vůči sobě vnímaví. Většina lídrů, které jsem vybrala, je velmi moudrých, vyhýbají se problémům,
nepanikaří, většina z nich, řekla bych. A víte, i když se vy sami snažíte zničit Sahadža jógu, oni vědí, že to děláte. Takže, abyste
zjistili víc o této „ékakáritě“, musíte se ponořit hluboko do sebe. Tak pocítíte, že jste všichni jedním. Ať jste zde, nebo v Japonsku,
nebo v Americe, kdekoli, všichni přemýšlíte stejným způsobem, pomáháte stejné věci, snažíte se být na stejné vlně. Viděla jsem,
jak se spousta lidí, když přijíždějí na púdže, vzájemně těší svojí společností, snaží se pomáhat si. Někdo, kdo je, řekněme v
Rusku, Bulharsku, kdekoli, Mi napíše o svých problémech. A pak Mi někdo z Ameriky, sám, aniž bych mu cokoli řekla, aniž by měl
jakékoli informace, okamžitě napíše: „Matko, v Rusku je ten a ten člověk. Mohla bys ho poslat do Ameriky?“ Většinou se to takto
děje. Já jim ale nic neříkám. Nikdy je o nic nežádám. A kdybych je požádala, najednou by Mi odpovědělo mnoho lidí z mnoha
zemí a ptali by se: „Matko, to je ten problém? Dobrá, my se o to postaráme.“ Musím říct, že Rakušané jsou v tomto směru, co se
týče ékakárity, velmi citliví. Vydali se až do Jeruzaléma, aby pomohli lidem dostat realizaci. Chtěla jsem jet do Jeruzaléma, ale
bombové útoky Mi v tom zabránily. Zjistila jsem, že lidé z Jeruzaléma jsou mnohem kolektivnější, protože přijeli do Egypta.
Zeptala jsem se: „Proč jste sem přijeli?“ „Abychom se spřátelili s muslimy z Egypta.“ Jen si to představte. Byla jsem překvapená.
Jak to, že tam přijeli? „Ne, jen abychom se spřátelili. Jsou to muslimové, takže se s nimi chceme přátelit.“ Takže přátelit se bez
skrytého motivu, bez jakéhokoli zisku, je jedním ze znaků vaší ékakárity. Nejen že jste spokojení v přítomnosti druhých
sahadžajogínů, ale chcete přivést do Sahadža jógy další lidi. Tolik z vás to už udělalo. Je to něco tak vyživujícího. Teď, když se
vám dostalo osvícení, chcete, aby byli osvícení další lidé. Dává to velikou radost. Když dáte realizaci jednomu člověku, cítíte se



velice šťastní. Tolik z vás Mi píše: „Matko, teď máme třicet lidí, dvacet lidí,“ a jsou za to velice rádi, že máme tolik sahadžajogínů.
Ale člověk by si při tom neměl rozvíjet ego - pak jdete znovu proti Ganéšovi, protože, víte, Kristus toto nemá rád. Egoistické lidi
nemá rád a On je Šrí Ganéša. Nemá rád lidi, kteří kvůli svému egu vytvářejí svou vlastní organizaci a snaží se ovládat ostatní.
Takové lidi nemá rád. Oba (Ganéša i Ježíš) jsou stejní, mezi nimi je naprostá ékakárita. Stejně tak i my rozvíjíme tuto
mimořádnou kvalitu ékakárity. Zapomeneme na takzvaná náboženství, když vidíme, jak bojují. Všechna náboženství, která jsou
externí, mezi sebou bojují. Jsou nepoctiví a dělají různé špatné věci, to moc dobře víte. Každý den je to v novinách, kdy slyšíte o
špatnostech, které dělají. Mají určitý úspěch, ale ne nadlouho, protože budou odhaleni. Toto je čas odhalení. Kdy o tu velikou víru,
kterou budují, přijdou. Toto všechno bude muset prostě zmizet. Všechny ty falešné představy o nadřazenosti jakéhokoli
náboženství. Jak může být jedno náboženství nadřazeno druhému, když všechna vznikla snahou Šrí Ganéši o příznivost? Není
vůbec příznivé potírat jiné náboženství nebo bojovat proti jinému vyznání, ani říkat, že toto je méněcenná rasa, nebo že my jsme
vyšší rasa. Všechny tyto falešné myšlenky odpadnou. Nic z toho nepřetrvá, protože všechny tyto představy vytvořily problémy.
Například v Americe, nejdřív nenáviděli černochy, teď zase černoši nenávidí bělochy. Je to velká mela. Pak jsme také měli, v Indii,
lidi považované za nedotknutelné (nejnižší kasta). Byli mučeni, dělali jim problémy a spoustu hrozných věcí, které jim neměli
nikdy dělat, nic takového se v šástrách nepíše. A kvůli tomu dnes nedotknutelní útočí na ty takzvaně dotknutelné a uvádějí je do
patřičných mezí. Takže toto vyvolává konflikt. Šrí Ganéša je ten, kdo vám dává moudrost, se kterou pochopíte, že nikdo není
nadřazen jinému člověku. Všechny vás stvořil Bůh a vše, co je stvořeno Bohem, je příznivé a krásné. Jakmile tomuto začnete
rozumět, tato ékakárita se začne šířit. Pak se šíří k dalším lidem. Nesnažíte se být k ostatním milí jen kvůli nějakému sociálnímu
cítění nebo pozvednutí společnosti. Ne, vychází to z vašeho nitra, děláte to ve svém nitru. Tato ékakárita musí nejprve fungovat v
rodině. To je velmi důležité. Rodina, v níž je neustále neklid, nemůže vytvořit děti, které jsou ve stavu ékakárita. Proto jim pořád
říkám: „Nebojujte!“ V rodině, kde se lidé hádají, tam nemohou být sahadžajogíni. Jestliže je tam takový boj, je lepší z takové
rodiny odejít. Takže jsme schválili i rozvod. Jakéhokoli muže, který flirtuje s jinými ženami nebo dělá špatné věci, požádáme, aby
ze Sahadža jógy odešel. Protože jedno shnilé jablko může nakazit další jablka. Takže takový muž nebo taková žena by měli ze
Sahadža jógy definitivně odejít, aby se zlepšily rodinné vztahy. Což je pro Sahadža jógu velice důležité. Vaše rodinné vztahy by
měly být naprosto dokonalé. Nerozumím ale tomu, že se nedokážete těšit společností své manželky. Co už vás potom na tomto
světě může těšit? Pokud se nedokážete radovat z požehnání rodinného života, pak se nedokážete radovat z ničeho. Tento velice
blízký vztah mezi manželem a manželkou je rozvrácen jen kvůli problémům týkajícím se Ganéši. Kdyby byl Ganéša v pořádku,
došlo by k dokonalému spojení, dokonalému porozumění mezi manželem a manželkou. To se ale nedaří, což znamená, že je
rozhodně něco špatně se Šrí Ganéšou. Snažte se dát do pořádku vlastního Šrí Ganéšu, nestarejte se o ostatní. Musíte meditovat
a meditovat o Šrí Ganéšovi. Sedět na zemi a meditovat. Pokud se Matce Zemi vzdálíme a nedotýkáme se Jí, nemáme Ji v úctě,
tak svým způsobem nerespektujeme ani Šrí Ganéšu. Byl stvořen z Matky Země a dohlíží na Ni. Ovládá všech pět elementů. A
nejen to, ovládá také vás. Líbil se mi včerejší film, ve kterém ukázali, jak se Ganéša prochází s nějakým člověkem a pořád mu
říká: „Nedělej to, nedělej ono.“ Je to moc pěkný film, protože ukazuje, že Ganéša je vždy s vámi a říká vám, abyste to a to nedělali.
Pokud to ale děláte, pak se objeví různé strašné choroby, nestydatosti a všemožné rodinné problémy, můžete také napomáhat
vytváření národních problémů. Je velmi důležité porozumět tomu, že takového, velmi nepříznivého postoje je třeba se vyvarovat.
Nechápu, jak mohou lidé chovat tak špatné city k malým dětem, dvouletým nebo pětiletým dětem. Když vidíte dítě, stačí i fotka
dítěte, cítíte lásku, máte chuť to dítě políbit. Pokud nejsou děti respektovány, jak můžete pochopit hodnotu Šrí Ganéši? Dívejte se,
jak jsou líbezné, jak mile se chovají a jak chápou! Chápou vás, chápou Mě. Vím, že dokonce i malé děti, velmi malé, novorozenci,
Mi rozumí. Mají v sobě totiž jakési vrozené porozumění lásce. Pochopit lásku je velmi obtížné pro egoistické lidi, protože mají
rádi jen sami sebe, nikoho jiného. Pokud mají někoho rádi, je to na základě chtíče, žádostivosti nebo potřeby nějaké společenské
sounáležitosti. Milovat ale jen pro lásku samotnou je možné jedině, když svého Šrí Ganéšu udržujete v čistotě a v pořádku. Ušli
jsme už dalekou cestu a máme po celém světě mnoho sahadžajogínů. Musím říct, že jsem tvrdě pracovala, ale vy jste Mě také
velmi podporovali. Jsem vám vděčná. Je překvapivé, že zejména v tomto západním světě, kde neexistuje žádný ohled na
Ganéšovy zásady, jste z toho vy vyšli tak dobře a přijali jste Sahadža jógu za svou životní cestu. V Sahadža józe je nejdůležitější
uctívat v sobě Šrí Ganéšu a uctívat ve svém nitru Ganéšovy kvality. Je to velmi konejšivá síla, která dává klid a mír a pocit
bezpečí. Jestliže je váš Ganéša v pořádku, nikdo se vás nemůže dotknout. Nikdo vás nemůže zničit. Nikdo vás nemůže rozladit,
protože On je ten, kdo dává mír. Světový mír je narušen, protože neuctíváme Šrí Ganéšu. Viděla jsem lidi na vysokých postech, ve
vedení armády, ve vedení toho a onoho - ale sebe vést nedokážou. Jejich Ganéša je úplně zničený a vyřízený. Takoví lidé jsou
vesměs vůdci národů a lidé se je snaží svým způsobem následovat. Mohou se tajně dopouštět špatností, nevadí, protože lidé to
vědí. Pokud totiž ztrácíte příznivost, nějak se o tom dozví celý svět. Vše bude odhaleno, protože nastala Satja juga. V této nové
juze je světlo pravdy v našem nitru a tato pravda dokáže odhalit všechny absurdity, které děláme. Pravda je kvalitou samotného



Šrí Ganéši. On je ten, který nám dává pravdu. V mozku k nám přichází prostřednictvím Ježíše Krista. Ježíš Kristus tvrdě pracoval,
tolik toho vykonal, ale podívejte se, v jakém stavu jsou lidé, kteří se považují za Jeho následovníky. Podívejte se na ně, jak se
chovají. Ukažme teď alespoň, že když následujete Ganéšu a Ježíše Krista, jste odrazem jejich osobnosti, která je nesmírně
duchovní. Duchovní život dává radost. Jen duchovnost vám může dát radost, nic jiného. Můžete získat nějaké uspokojení, nějaké
ego, můžete si o sobě myslet, že jste „někdo“, ale jediná možnost, jak získat vnitřní mír a radost, je mít Šrí Ganéšu projeveného ve
všech čakrách. Projevuje se ve všech čakrách, když máte čakry v patřičném stavu. Pak získáte radost. A tato radost k vám
přichází prostřednictvím Šrí Ganéši. V dnešní době lidé píší strašlivé knihy, strašné věci. Existují i takoví, kteří se snaží psát velmi
pěkné věci o pochopení principu Šrí Ganéši a principu Jeho příznivosti. Vím, že někteří lidé o Něm píší opravdu pěkně, úžasně
roztomilé příběhy. Nejde totiž jen o to, psát milostné příběhy. Do jisté míry, dejme tomu. Bylo napsáno mnoho příběhů o lásce,
tolik příběhů o lásce. Je tu však něco víc, co je třeba znát. A to něco víc, co je nad tím, je Ganéšův princip, což je naprostý klid a
mír, bezmezná radost. Je pochopením lásky a hodnoty čisté lásky, jejího dávání i přijímání. Každý, kdo vám dává čistou lásku, by
měl být správně chápán. Včera jsem poznala, že Šrí Ganéša trošku ustoupil. Nevím, proč se to stalo, ale musíte pochopit, že jsou
mezi námi lidé, kteří nerespektují Ganéšovy principy, a proto tu máte tyto problémy. Takže pokud s upřímným srdcem a s
upřímnou myslí požádáte Šrí Ganéšu o požehnání, je vždy ochotný vám je dát. Pokud Ho ale neposloucháte a jakkoli ničíte svoji
cudnost, potrestá vás. Nebude vás šetřit, nechápe, proč by měl být shovívavý. Odpuštění, odpouštění vám, bere v potaz až na
úrovni Krista. Odpuštění však neznamená, že jakýkoli hřích může být odpuštěn, ne. Je to určitá kontrolní síla. Kristus řekl, že vám
bude odpuštěno, ale když je to na hraně a Šrí Ganéša vidí, že lidé jsou shovívaví, pokusí se vás potrestat. To je ten mezní bod, kdy
si myslí, že není vhodné takové a takové osobě odpustit. Pro Krista je tedy v pořádku odpouštět, ale Ganéša musí takového
člověka odhalit a potrestat. Takže svým způsobem je třeba vnímat Kristovu nedozírnou velikost, protože nám dává sílu
odpuštění. A Šrí Ganéša je velmi mocný, protože této síle odpuštění určuje hranice. Můžete komukoli odpustit, můžete říct: „Chci
odpustit,“ ale nevíme, jestli to Šrí Ganéša do takové míry dovolí. A Kristus to přijímá, protože oni jsou jedním, jsou jako dvě strany
jedné mince. Takže se nemůžeme tolik spoléhat na Kristovu sílu odpuštění, protože tu sedí také Ganéša, a vězte, že ve své ruce
třímá nesmírně mocnou zbraň. On je ten, který je naprostým mírem a ochlazuje vás. Dává vám po realizaci chladné vibrace.
Chladný vánek cítíte díky Šrí Ganéšovi. Je to samozřejmě Brahmačaitanja, ale ten, kdo ji vyzařuje, je Šrí Ganéša. On vás zklidňuje.
Dává vás do stavu pohody, spokojenosti. Dělá z vás naprosto klidného člověka. Díky tomuto klidu jste všichni jednotní. Je
nastolena ékakárita, jednota. Můžete věřit v jakoukoli zemi, být hrdí na jakoukoli zemi, přesto uvidíte její špatnosti a budete se je
snažit napravit. Nebudete se ztotožňovat s tím, co je špatné. To je ta největší věc na Satja juze, že odhaluje, a vy nepodporujete
něco, co je špatné, co probíhá formou agrese, nebudete to tolerovat. A díky tomu, že to nepřijmete, začnete se sjednocovat s
lidmi, kteří jsou s vámi v jednotě. Všichni věří ve stejnou věc, jejich názory jsou shodné, mají stejné myšlení, stejnou radost a
velmi se těší jeden druhým. Sjednotí se a tato jednota se musí v Sahadža józe plně ustanovit. Někteří lidé, kteří se zajímají pouze
o vydělávání peněz, získání přívrženců nebo o něco podobného, velmi nízké úrovně, se nemohou sjednotit. Ti, kteří jsou v
Sahadža józe proto, aby si zde našli manželky nebo manžely, se také nesjednotí. Tato duchovnost vyroste spolu s pokorou.
Ganéšovu pokoru vidíme na příběhu jednoho Jeho dobrodružství, kdy mu Jeho Matka řekla: „Ten, kdo třikrát objede Zemi, ode
Mě dostane dárek.“ Ganéša si pomyslel: „Kdo je větší než Moje Matka? Tato Země ne.“ Měl malou myšku, na které cestoval. To
ukazuje, jak byl pokorný, mohl cestovat na myšce, kterou vůbec netížil. Zatímco jeho bratr Kartikéja měl páva, který létal. Ganéša
věděl, že nemůže obejít Zemi a vyhrát nad bratrem. Tak jen třikrát obešel svou Matku a dostal dárek. To ukazuje jednu věc:
rychlost není cesta k úspěchu. Musíte zpomalit své tempo. Kromě toho musíte pochopit, co je nejdůležitější, stejně tak jako On
pochopil, že nejdůležitější věc je milovat svou Matku, respektovat svou Matku a vědět, že Ona je ta nejvyšší, ta nejdůležitější. A
toto skrze nás projevuje Šrí Ganéša. Jakmile se to začne projevovat, vaše duchovnost poroste. Doufám, že to tímto způsobem
dokážete vypracovat, Šrí Ganéšu, a začnete naplňovat ékakáritu. Nemám ráda, když Mi lidé píší dopisy proti svým lídrům a proti
dalším lidem. Není to dobré. Není to třeba. Stačí jen, když budete odpouštějící a jednotní. Snažte se získat víc a víc lidí.
Nemůžete nikoho vydělovat a říkat, že jsou ztraceni, že nejsou k ničemu. Snažte se je získat. S vaším odpuštěním, s vaším citem
pro cudnost se to zlepší. Vzdejte se té výlučnosti. Myslím, že možná pochází z nějakého druhu nejistoty. Je tu Šrí Ganéša! Pokud
to jsou špatní lidé, On je vyžene. Nebojte se jich, nenechte se jimi rozladit. Snažte se být jednotní a snažte se lidi více přitahovat,
ať se vás drží, a zkoušejte je vést a starat se o ně. Doufám, že teď budete všichni meditovat na upevnění Ganéšových kvalit a že
si vybudujete sílu cudnosti a také míru a pocitu bezpečí. Nechť Vám Bůh žehná!
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Nedovedete si představit, jak se cítí matka, která má tolik krásných dětí a vidí je v tak radostné náladě, krásně usazené se svými
rodinami, se svými dětmi. Je tak uspokojující vidět vás všechny tolik se radovat a v úplné jednotě s Božským. Člověk si musí
uvědomit pouze jednu věc, že ačkoli je vás mnoho, v porovnání s populací tohoto světa, je nás stále velmi málo, kteří skutečně
máme pravé vědění, opravdové vědění. Jste lidmi, kteří mají vědění, bezpochyby, ale také vědění, které není ozdobeno pravdou
nebo které není opravdovým věděním, nemá žádný smysl. Všechno to zmizí jako pára nad hrncem, protože je to umělé. Skrze
probuzení vaší Kundaliní jste všichni dosáhli toho stavu, kde můžeme říci, že víte. Víte, co je opravdové vědění. Ale mysleme na
lidi, kteří nevědí, co to vědění je. Předpokládejme například, že říkáme, že naše vědění není nic než láska. Ale člověk by měl
porozumět rozlišování. Vědění, které je uvnitř vás láskou, prostě z vaší bytosti vyzařuje ven. Nemusíte nic prohlašovat, nemusíte
přemýšlet, nemusíte číst žádnou poezii nebo zacházet do nějaké romantické nálady. Je to jen čistá láska, která vyzařuje, a ta je
také věděním. Takto si to musíte spojit. Vědění, které máte sami o sobě, je zřejmé, je absolutně projeveno na konečcích vašich
prstů - a také vědění o druhých. Víte o druhých i sami o sobě. Toto je nejdůležitější jemné vědění, které máte. Nikdo jiný to neví,
kromě vás, nikdo jiný nemá vědění o sobě nebo o druhých. Takže k vám přišlo toto vědění, které je nesmírně jemné, nesmírně
mlčenlivé, naprosto tajné. Když o někom víte, tak víte. Ostatní nevědí, že je znáte a tak toto vědění, které máte, není nic než láska.
Je velice obtížné spojit vědění s láskou, protože naše představa o vědění je velice odlišná. Co vyčteme z knih? Jak můžete
milovat z knih? Láska pro nás znamená naše vazby, v nevědomosti se připoutáme k lidem, k dětem, k rodině, k věcem. Tím, že se
připoutáme, jen dokazujeme, že nemáme žádné vědění. Jestliže máte vědění, pak by všechny připoutanosti měly prostě
odpadnout a vy byste se měli stát globální osobností, kapkou v oceánu. Jsme připoutáni k mnoha věcem, jako například ke své
rodině. Něco se v rodině stane – velmi se rozrušíme, nedokážeme to unést. Stane-li se něco našim dětem, cítíme se hrozně, jako
když na vás padá celý svět. Pak postoupíte od rodiny - jste připoutáni ke svým přátelům, ke svým sousedům, také jste připoutáni
ke své zemi. Připoutanost ke své zemi také není věděním. Jakmile jste realizovanou duší, prostě začnete vidět svoji zemi jasně;
jaké má špatnosti, jakou má nevědomost, v jaké temnotě se nachází a jakým způsobem se hádá a bojuje za svá práva apod. Ale
se znalostí, kterou máte uvnitř sebe, jasně vidíte, jaký má vaše země problém. Potom to zkoušíte napravit prostřednictvím své
lásky. To znamená, že silou vašeho vědění je láska. Jestliže máte v sobě všechno vědění a jen sedíte doma a meditujete, tak to
nemá žádný význam. Co musíte udělat, je jít a říci o svém vědění lidem, musíte se setkat s druhými lidmi, mluvit o tom se svými
přáteli, se svou rodinou a dalšími příbuznými. Jestliže to nedokážete udělat, pak vaše vědění není spojeno s láskou. Takovéto
spojení existuje mezi těmito dvěma. Cítíte, že byste všem rádi řekli, že jste dostali svoji realizaci, cítíte, že byste rádi řekli
každému, že jste realizovanou duší, ale přitom cítíte, že ukazujete své ego. Dobrá, můžete jim sdělit, že máte opravdové vědění,
nějakým jiným způsobem. Když máte falešné vědění, můžete dostat ego. Můžete si myslet, že: ´Znám toho tolik, vím toto… znám
barvu koberců, všechny odstíny, všechno.´  Znáte-li nějakou hloupou věc, myslíte si, že jste velmi velcí. To je také znakem
hlouposti ve vaší hlavě, pokud si myslíte, že znát toto, je velmi významné. Nyní jsme zjistili, že přes všechny druhy získaného
vědění na celém světě jsme ničeho nedosáhli. Stále pokračují války. Přicházejí všechny druhy zkáz. Viděla jsem v televizi tohoto
George, což je tornádo, které se šíří a zabíjí tolik lidí, ničí tolik lidí. Bez porozumění, co dělá, ale je tam a počíná si velmi dobře. Je
to tak, že nerozumí, nebo je to tak, že rozumí a že dělá něco, jen aby napravil lidi? Tomu bychom měli také plně porozumět. Jako
například včera, když jsem sem přišla, tak hodně pršelo. Pak jsem se posadila a náhle se to zastavilo. Zastavilo se to, dokud celý
program neskončil. Dokud jsem mluvila, tak to nepracovalo, ale najednou, když jste začali tleskat, také to začalo tleskat, tak to
bylo. Tak dokonce i příroda ví, kým jste. Ale musíte znát přírodu, o to jde. Příroda se bude chovat podle toho, jaká je vaše úroveň
duchovnosti. Kupodivu jsem vždy cítila, že nemohou existovat úrovně duchovnosti. Cítila jsem, že jakmile získáte realizaci, jste
tam. Ale později jsem zjistila, že jsem se mýlila, že tomu tak není. Zjistila jsem, že dokonce i po získání realizace, lidé měli tolik
překážek ve vzestupu. Bylo tam tolik pokušení, která je držela dole. Takže jsem musela pracovat na různých čakrách, různých
nádích, všemožnými způsoby, abych vás zdokonalila. Protože pouze vnitřní dokonalost, vám dá pravomoc používat toto vědění.
Existují, jak jsem vám řekla, dvě cesty, jak to dělat. Onehdy jsem vám řekla, že byste neměli reagovat. Reagovat je lidskou
přirozeností, je to naprosto lidské. Ale jestliže byste se měli stát nadlidskými, tak byste neměli reagovat. Díky nereagování budete
růst, určitě budete růst. Ale když reagujete, pak růst nemůžete. Protože pracujete pod tlakem něčeho, čím nejste. Dejme tomu,
jak jsem řekla, vidím tyto koberce, vyznám se v barvách a podobně a budu na to reagovat - konec. Jestliže na to reaguji, nebudu
mít žádnou soudnost. Ale nebudu-li reagovat, pak budu vědět, zda tyto koberce mají vibrace, nebo ne. Vyzařují vibrace, nebo ne?
Co jsou tyto vibrace? Je to láska. Takže to spojení je takovéto – máte-li světlo, můžete věci vidět. Takže, když vidíte, existuje tu
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světlo a světlo vám dává vnímavost, dává vám rozhled, abyste viděli. Stejným způsobem, když jste osvíceni, tyto vibrace začínají
proudit – zrovna tak jako světlo, a v tomto světle můžete vidět věci, které jsou dobré a které jsou špatné. Ale někdy používáte
stejné parametry, jako to dělají lidské bytosti. Například jdete do nějakého domu, velmi krásného domu, velmi kvalitního -
všechny tyto věci vás rozradostňují, ale jaký je ten dům ve skutečnosti? Má dobré vibrace, nebo má špatné vibrace? Stojí za to
tam bydlet, nebo ne? Jako mi nedávno řekli, že mohou získat k pronájmu velice levně krásné místo v Miláně – kousek za
Milánem. Řekla jsem: „Proč je to tak levné?“ Okamžitě jsem cítila vibrace toho místa. Řekla jsem: „Šli jste a vyzkoušeli jste
vibrace toho místa?“ Šli a viděli - všechno bylo tak horké (vibračně)! Pak zjistili, že tam spolu bydleli několik let scientologové.
Řekla jsem: „To není místo, kde můžete žít.“ Vy musíte mít velmi čisté místo. Dokonce chatrč chudého muže by byla lepší než
toto tzv. komfortní místo. Takže člověk musí stále používat vibrace, abyste rozuměli všemu, co děláte. Může to být také
zavádějící. Někteří lidé cítí vibrace a řeknou mi: „Matko, cítila jsem vibrace a cítila jsem, že bych si měla vzít tohoto muže.“ Řekla
jsem: „Cítila jsi vibrace, ano?“ „Ano, cítila, velmi silně. Musím si vzít tohoto muže.“ A když jsem ho viděla, viděla jsem v něm také
bhúta. Řekla jsem: „Můj Bože, jaký typ vibrací ohledně něho tato žena cítila?“ Takže ve vašem posuzování není žádné čisté
vědění. Podívejte, jak jsou spojené - vibrace, které jsou láskou a také další věc, kterou musíte mít, je vědění, čisté vědění,
opravdové vědění. Můžeme říci, že čisté vědění a opravdové vědění je jako energie, jako elektrická energie. A způsob, jakým to
cítíte, způsob, jakým tomu rozumíte, to je láska. Lidé také nerozumějí tomu, co je to láska. Začnou po někom šílet a řeknou:
„Matko, myslím, že jsem se do té osoby zamiloval.“ A za pět dnů přijdou a řeknou: „Ne, Matko, nechci mít nic společného s tou
osobou.“ Proč? Protože jste nezískali čisté vědění, necítili jste čisté vědění v té osobě skrze své vibrace. Podívejme se, jak je to
propojeno. Je to, můžeme říci, jako slunce a sluneční světlo. Jaký je mezi nimi rozdíl? Slunce je tu; když přijde slunce, je tu
sluneční světlo. Tak jaký je v tom rozdíl? Nebo můžeme říci měsíc a měsíční světlo. Jaký je v tom rozdíl? Mezi těmito dvěma není
žádný rozdíl - jedno je měsíc a druhé je světlo. Takže všechny tyto věci jsou velmi matoucí. Nechápeme, jak jsme v tom
zapleteni. Nerozumíme, jak nás mohou naše vibrace zmást. Protože vibrace jsou tady – v pořádku. Ale někdy, dokonce, i když je
postrádáte, jen abyste se ospravedlnili, tak řeknete: „Máme vibrace a cítíme, že je to velice dobré, výborné.“ A později zjistíte, že
tomu tak není. Takže dokonce i nyní, když jsme realizované duše, bychom měli vědět, co nás obklopuje, co je okolo nás, co
způsobuje, že cítíme: ´Je to v pořádku, je to dobré, to bychom měli mít.´ Jakmile začneme rozumět, že vibrace čistého vědění
jsou velmi odlišné povahy, pak nebudete připoutáni k té osobě, nebudete připoutáni k té rodině, nebudete připoutáni k té zemi - k
ničemu. Ale co cítíte, jsou čisté vibrace, které k vám přicházejí. Toto je věc, která je velice matoucí - když říkáte: „Moje vibrace
jsou dobré, mám rád tyto vibrace,“ zatímco skáčete do oceánu špíny. Mnoho lidí se mě ptalo: „Matko, proč někdy děláme chyby?“
Chyby neděláte vy, je to vaše nevědomost, která je temnotou. A proto pokaždé, když se do ní ponoříte, padnete do problému.
Takže musíte porozumět, že naše vědění musí být naprosto čisté. Dejme tomu, že máme v domě lampu, která je špinavá.
Nemůže dávat světlo. Stejným způsobem, jestliže naše srdce není čisté, hlavně naše srdce, jestliže není čisté, pak začneme dělat
věci, věříce, že jsou správné, ale kterými zraňujeme sami sebe nebo druhé. To je velmi běžná chyba v lidské povaze, označit
špatné věci za správné, a prostě ze sebe udělat něco velkého, něco božského. Jak jsem vám řekla, existují lidé, kteří chtějí dělit
zemi – z jednoduchého důvodu. Chtějí rozdělovat, protože chtějí mít důležitost. Několik lidí, kteří chtějí mít důležitost, bude
podněcovat další, říkat jim: „Takže, musíme získat svobodu. Budeme-li mít svobodu, budeme mít tuto zemi jen pro sebe. Pak se
můžeme rozvinout.“ Nebo část země, která je bohatší, která je na tom lépe, budou si myslet: ´To je v pořádku, pak budeme mít
všechny peníze pro sebe, budeme mít vše jen pro sebe.´ Tak rozdělují. Mohou rozdělovat ve jménu náboženství, ve jménu
blahobytu, čehokoliv. Ale jestliže rozdělíte zemi, jste vlastně postaveni tváří v tvář velkému problému, protože jste viděli, že
kdekoliv se lidé odtrhli, spadli do jakéhosi temného žaláře, ze kterého se nemohou dostat ven. Je to pouze několik lidí, jejichž ego
je takové, že chtějí mít nějakou zemi jako svoji vlastní, ale zemřou, nejenže zemřou, někteří z nich jsou zavražděni. A takto se celý
nápad, že ´budeme vlastnit zemi´, vytratí. Stejným způsobem se můžeme dívat i na menší věci. S malými věcmi se také velice
ztotožňujeme. ´Když budu mít tuto věc, všechno bude v pořádku.´ Nedokážete pochopit, jak lidé jednoduše skáčí na věci a
otevřeně říkají: „Ó, Matko, toto je naše, tamto je naše, musíme to pro sebe udělat.“ Nemyslí si, že je špatné říkat: „Toto je moje
země, musím to udělat pro svoji zemi.“ A druzí říkají: „Toto je moje země a musím to udělat pro svoji zemi.“ Dokud je tu toto
´moje´ a ´já´, to znamená, že tu není žádné vědění. Vědění, jak jsem vám řekla, čisté vědění, je to, které vám dává čisté světlo.
Čisté světlo znamená čisté vibrace. Vibrace mohou být zavádějící, jak jsem vám řekla, nebo by mohlo přijít méně nebo více
vibrací. Existuje jiný způsob, jak se na to dívat – podívat se na to sám pro sebe: ´Proč chceš udělat tuto konkrétní věc?´ I
mentálně, můžete používat parametr mentálního chápání. ´Proč to chci udělat? Co tím všichni lidé získají?´ Když o tom začnete
přemýšlet z tohoto úhlu - ´Co tím druzí získají? Co tím získají, proč bych to měl dělat?´ - budete ohromeni, dostanete reálný obraz
toho, co děláte. Takže se musíte stále udržovat ve stavu, kde jste si svědkem. Vidíte se: „Proč toto dělám? Co je smyslem?“
Někdy to mohou být nějaké podmíněnosti, může to být nějaký druh psychologické záležitosti, může to být cokoliv. Ale když se



začnete pozorně sledovat – ´proč dělám toto?´ budete překvapeni, že vaše vibrace k vám začnou sami promlouvat na konečcích
vašich prstů. Ale někdy přicházejí vibrace tak povrchně - „Ach, dostal jsem vibrace, jsem toto, jsem tamto.“ Z tohoto důvodu
říkám znovu a znovu, že, ačkoli jste tak krásná moje rodina, a všichni jsme tak požehnáni a máme tolik vědění, měli bychom být
velice moudří. Jestliže tu není žádná moudrost, není-li tu žádná moudrost, nemůžeme nikdy pochopit, co děláme. Nuže,
abychom rozvinuli tuto moudrost, co musíme udělat? Víte, pokaždé, když něco řeknu, přijdou – „Matko, jak získáme moudrost?
Jakým způsobem získáme moudrost?“ Moudrost už uvnitř máte, Šrí Ganéša, který vám dává moudrost, tam již je! Ale musíte se
Šrí Ganéšovi oddat. Zjišťuji, že se někteří stávají tak závislí na Šrí Ganéšovi, až ztrácejí svoji totožnost, naprosto. Stávají se velice
otrockými v této věci a prostě věří, že jsou velmi duchovní, že jsou velmi velcí. Všechny tyto falešné myšlenky nejsou dobré. Dává
vám váš Ganéša moudrost? Musíte teď spočítat, kolik moudrých věcí jste až dosud udělali. Kde jste vzali to velmi moudré
rozhodnutí? Byli jste moudří něco udělat, nebo jste to dělali jen proto, že jste ztotožnění s konkrétním typem života nebo s
konkrétním typem odpovědi? Takže moudrost je věcí, která vám především dává úplný mír. Jestliže je vaše moudrost rozvinuta,
pak se stáváte velice mírumilovnými. Protože cokoliv lidé mohou říci, cokoliv mohou udělat, jakkoli mohou být agresivní – vy jste
mírumilovní. A vidíte hloupost jiných lidí, jiných národů a rozumíte tomu, proč to dělají. Tato moudrost je tak důležitou věcí v
lidských bytostech; protože zvířata nemají tolik moudrosti, jako máme my. Někdy, samozřejmě, jí máme dokonce méně než
zvířata. Ale přesto, díky zkušenosti se musíme naučit, že jsme dělali chyby. Až dosud jsme se dopustili tolika chyb. Nuže,
chystáme se dopustit ještě dalších chyb, nebo budeme moudří? Moudrost není patrná zvenčí. Nemůžete říci, že je někdo moudrý,
tím, že se na toho člověka podíváte. Ale ve vibracích budete vědět, že ten člověk je extrémně moudrý. Může mluvit, nemusí
mluvit. Jestliže mluví, bude mluvit o něčem tak hlubokém, tak moudrém a tak krásném. Bez toho, aby vás zranil. Jestliže si
rozvinete takovouto povahu, stanete se moudrými, v každém ohledu. Například, někteří jsou velice připoutaní ke svým dětem.
Tolik připoutaní, že zapomněli, že jsou částí a součástí této Božské síly a začínají dělat všechno možné. Onehdy jsem se setkala
s jednou paní, jejíž syn byl velice nemocný. Vzala ho do nemocnice a doktoři mu dali všechny možné léky a jemu se ještě přitížilo.
Potom mi zavolala: „Matko, nevím, co se stalo, šla jsem k doktorovi a doktor mu dal takové a takové léky a dítěti se přitížilo.“
„Proč ses mě nezeptala předtím? Proč jsi šla nejprve do nemocnice?“ - Nedostatek moudrosti. Jsem tady, proč se nezeptáte?
Měli jsme jeden případ tady v Cabelle. Jedno dítě spadlo a zlomilo si ruku. Matka neprojevila žádnou moudrost. Vzala dítě do
nemocnice a doktor řekl: „Zítra ho budeme operovat a dáme mu umělou ruku.“ Ale otec byl rozumný, řekl: „Dobře, zítra, dnes
vezmu dítě domů.“ Přinesl dítě ke mně okolo tří hodin v noci. Řekla jsem: „Dobře, napravím to.“ Následující den, když ho vzali do
nemocnice, řekl doktor: „Ale teď není potřeba žádné operace, protože jeho ruka je v pořádku.“ Podívejte na ten rozdíl – když mají
starosti, půjdou okamžitě k doktorovi. Místo toho, aby se se mnou poradili, aby požádali mě – a to jsou sahadžajogíni. Ale oni
půjdou a požádají doktora, aby něco udělal. Jakmile doktor začne něco dělat, pak přijdou za mnou. Existuje mnoho zázraků,
které se staly v Sahadža józe, musím říci, a měli byste vidět, že vám v tom pomáhá moudrost. Samozřejmě, moje pozornost je
vždy tam, bezpochyby, ale přesto byste to neměli pokládat za samozřejmost – musíte požádat. Jednou, víte, jsem jen tak seděla
a zrovna mě napadlo, že bych měla komusi zatelefonovat do ašrámu v New Yorku. Nikdy jsem tam netelefonovala. Tak jsem
našla telefonní číslo a zavolala. Zeptala jsem se, jestli je to dítě v pořádku. Tamní lídr byl překvapen, protože chlapec spadl do
vody a nějaký čas byl ve vodě a byl celý naplněný vodou, dokonce i jeho mozek byl plný vody. Jako obvykle tam byli nějací
doktoři, kteří řekli, že nemůže přežít a, i když přežije, v jeho mozku je tolik vody, že nemůže být normální. Tak jsem jen řekla:
„Žádný strach,“ nic jsem nevěděla, nikdo mi nic neřekl, „žádný strach, chlapec bude zcela v pořádku.“ Byli překvapení, jak to, že
jsem to řekla. Za prvé, jak jsem věděla, že chlapec spadl, že tam nějaký takový chlapec vůbec byl. A pak nechápali, jak jsem řekla,
že bude v pořádku, a on je v pořádku, je naprosto v pořádku. Takže byli udiveni mými vědomostmi: ´Jak to, že Matka ví, že je tu
chlapec, který je tak nemocný?´ Řeknu vám, že je to čisté vědění. Víte, že je moje pozornost stále kolem vás. Stále se vámi
zabývám. A vím to, protože tato moje pozornost je globální. Takže cokoli se vám stane, jakkoli se rozrušíte, kdekoli se vyskytne
odchylka, moje pozornost je tam. Okamžitě vím, že je někde něco špatně. Nevím, jak jde moje pozornost na jednotlivá místa a
dělá život lepším, pomáhá lidem v nouzi. Nedělám nic ohledně této pozornosti, ale tato pozornost je moudrostí. Moudrostí, jež se
šíří všude kolem. S touto moudrostí víte, co je špatného s druhým člověkem nebo s jakoukoli jinou organizací, která je v Sahadža
józe. Všechno se dozvíte. Chcete-li vědět, to je něco jiného, prostě víte. Jako když se všude rozšíříte. Například, když musíte
telefonovat, tak musíte použít telefon, ale já nemusím používat telefon, já to prostě vím. Takže toto přišlo z čisté nevinné
moudrosti. Nevinná moudrost je prostě jako dítě, je všude a komunikuje a říká, co se děje, jaký je problém. Mnoho lidí bylo v
Sahadža józe vyléčeno, mnoho jich bylo vyléčeno. Mohli by říci: „Matko, jak jsme se vyléčili? Co jsi udělala? Viděla jsi naše čakry?
Našla jsi, co bylo s námi špatného?“ „Ne, neviděla, nenašla, ale nechávám to, ve své moudrosti, nechávám to Paramčaitanje, aby
tuto práci udělala.“ To je ta hlavní věc – dokážete ve své moudrosti všechno přenechat Paramčaitanje? Jestliže to nedokážete,
pak jste dosud v sobě nepocítili opravdové vědění. Je to úroveň, na které jsou někteří lidé. Nejsem si nyní tak jistá, že ti, kteří



dostali realizaci, jsou všichni tak moc naplněni čistým věděním. Někteří jsou, ale ne všichni. Učí se pomocí zkušeností. Učí se
tím, že se setkávají s lidmi. Ale mít moudrost, čistou moudrost, je pro ně obtížné, protože se nespoléhají výhradně na
Paramčaitanju. Cokoliv se stane, Paramčaitanja prostě ví, ona rozumí, zařizuje, miluje, dělá všechno, taková je to energie - dělá
vše. A jak se dějí tzv. náhody, to je opravdu řízeno Paramčaitanjou. Jako jsem vám řekla, jak včera pršelo. Déšť přišel a odešel.
Má moudrost. Přirozeně ví, že zde sedím. Má začít program, tak se zastaví. Květiny mě znají. Nevíte, že když máme květiny, jsou
takto velké, nic s nimi nedělám, začnou růst, růst a najednou se takhle rozpuknou. Člověk by řekl: „Matko, jak to vědí?“ Protože
jsou přirozené. My jsme nepřirození, přijali jsme tolik umělostí jako nedílnou součást života. Podívejte se na všechny druhy
zdvořilostních frází. To všechno není nutné. Všechny tyto hloupé zvyky, které jsme přijali, nás někdy drží mimo čisté vědění. A
když tu není čisté vědění, nevíme nic o tom, co se děje - jen se vylekáme kvůli maličkostem, rozrušíme se kvůli ničemu. Chci říct,
že je velmi překvapivé vidět, že se sahadžajogín znepokojuje. Mezi stovkou lidí, jestliže je, dejme tomu, nějaký problém, tak
pokud jste sahadžajogínem, musíte být jen svědkem a pozorovat. Jestliže to nemůžete udělat, tak nejste sahadžajogínem. Ale
není to jako cvičení, víte, jako říkají, že když chcete mít požehnání Šivy, musíte říci stoosmkrát Jeho jméno. Takhle to není, nemá
to rád. Víte, nikdo nemá rád tento druh mumlání. Představte si, že někdo přijde a stále říká u vašich dveří vaše jméno - vyhodíte
ho. Takže takhle to není, to je špatná představa, že stále opakujete něčí jméno a dané Božstvo vám pomůže. Nejprve se musíte
stát dostatečně moudrými, abyste pochopili, že jste nedílnou součástí Paramčaitanji. Pomocí toho se vše vypracuje a vypracuje
se to tak nádherně. Samozřejmě, někteří lidé mají těžké časy, neříkám, že nemají. Ale není to těžké, protože, když jste jedno s
Paramčaitanjou, a víte, že ona dělá tu práci, necítíte tu těžkost, nevolnost nebo cokoliv. Všichni lidé, kteří mi píší o svých
problémech, nevím co jim říci. Můžu jen říci: „Věříte v Paramčaitanju?“ V pořádku, ona ví - ví, co se má udělat, ví, co se má
napravit, ví, co má být řečeno. Víte, může vytvořit poezii, může vytvořit hudbu, může vytvořit cokoliv, ale necháváte vše na
Paramčaitanje? Toto je druhá stránka moudrosti. Máte moudrost nechat vše na Paramčaitanje? Po zkušenostech také… Jako
například jedna paní jela v autě a zjistila, že má rozbité brzdy. Nevěděla, co má dělat. Jestliže brzdy více nebrzdí, jak to zvládne?
Bylo to v Německu. Všechna auta jela velmi rychle a ona nevěděla, co má dělat. Tak položila svoji hlavu na volant a řekla:
„Nechávám to na Paramčaitanje.“ Řekla, že to nechává na mně, dobře, to je stejné. Takže, co se díky tomu stalo – řekla: „Matko,
já nevím, když jsem zvedla hlavu, viděla jsem, že je mé auto na jedné straně silnice a nikdo tam nebyl. Všechna auta projížděla
kolem, ale toto auto tam bylo jaksi přeneseno, velice bezpečně, díky nějaké síle.“ Takže moudrost spočívá v porozumění činnosti
Paramčaitanji. Jak vás vede, jak vám pomáhá, jak vás ochraňuje. Jak, v závislosti na Paramčaitanje, můžete žít nadále velmi
šťastně. Myslím, že jsme v Sahadža józe ztratili jen velmi málo sahadžajogínů. Žijí dlouho, neumírají, a když se zeptáte na jejich
zkušenosti, je to velice ohromující, jak se to vypracovává. Pokud nechtějí žít, mohou zemřít, ale když chtějí žít, Paramčaitanja se
toho ujme a můžete žít dlouho. Ale žít dlouho neznamená, že se budete trápit, jako co budete dělat se svými penězi, jak budete
žít, jaký bude zdroj (vašich příjmů). Přicházejí k vám všechny tyto nesmyslné obavy – v pořádku. Pak Paramčaitanja řekne:
„Dobře, dělej si starosti. Jestliže si děláte starosti, dobře, pokračujte, nevadí. Co se stane?“ Cokoliv se má stát, stane se. Ale
Paramčaitanja do toho může zasahovat, pokud jí to přenecháte. Mnohokrát říkali: „Nechejte to Bohu, nechte to Bohu.“ Co ale
znamená Bůh? Nevím, co měli ´Bohem´ na mysli. Bůh znamená Paramčaitanja, Bůh znamená dávající Božská síla, které dělá vše.
Takže jiný způsob, jak se na to dívat, je moudrost. Měli bychom porozumět, že naprosto každý kousek tohoto světa je vytvořen
Božským - Božskou silou. A tyto části a vše ostatní je úplně pod vedením a dozorem Paramčaitanji. Nic se nemůže pohnout,
dokud na tom nepracuje Paramčaitanja. Je to něco tak propojeného, je to tak globální, že lidé nechápou, co dělají a co by měli
dělat. Chci říct, že na různých úrovních zjišťujete, že se něco děje. Jako například, se teď něco děje v Americe. Jen zkuste objevit,
co Amerika udělala jiným zemím – okamžitě získáte odpověď. Takže se také plně stará o lidi, kteří věří v Paramačaitanju, kteří
vše dávají do rukou Paramčaitanji. Dáváme věci policii, dáváme to doktorům, dáváme to stavebním inženýrům, aby udělali nějaké
věci. Ale oni mohou udělat chyby, mohou vytvářet problémy - ale vy to necháte Paramčaitanje. Je to něco tak pozoruhodného. I
ve svém vlastním životě jsem viděla, že to pro mě stále pracuje. Stavěla jsem dům v Pune a měli jsme položit betonovou desku,
velmi velkou desku, potřebovali jsme na to okolo 300 pytlů cementu. Takže jsem sehnala cement a lidi, ale řekli: „Začněte brzy
ráno a můžete být hotovi další ráno, za 24 hodin.“ Řekla jsem – „Dobrá.“ Okolo páté hodiny jsem řekla: „Pojďme, práce je hotová.“
Řekli: „Jak to víte?“ Řekla jsem: „Vím, pojďme a uvidíme.“ Představte si, práce na ještě dvanáct hodin byla už hotová. A všichni
dělníci chodili sem a tam. A každý říkal: „Matko, to je zázrak, jak může být tak velká deska položena v tak krátkém čase?“ Řekla
jsem, aby porozuměli, víte: „Tuto práci musel udělat Hanumana.“ Ale všichni tito lidé, všechna tato Božstva jsou nedílnou
součástí Paramčaitanji. Teď uctíváte Matku. Uctívat Matku je tou největší věcí, protože všechna Božstva a všichni jsou Jejími
dětmi, pod Jejím vedením, pod Jejím přáním. Takže uctívat Matku – existuje, jak víte, příběh o Ganéšovi, kdy Matka řekla: „Kdo
třikrát obejde matku Zemi, tomu dám dárek.“ Tak Šrí Ganéša si ve své moudrosti pomyslel - ´Kdo je větší, než moje Matka?
Nikdo.´ Protože věděl, že nemůže soupeřit se svým bratrem, který měl páva jako dopravní prostředek. Tak řekl: „Jak ji můžu objet



a vyhrát nad bratrem?“ Takže nejlepší je použít moudrost. „Moje Matka je větší než cokoli jiného.“ Takže třikrát obešel svoji
Matku a dostal cenu. A druhý bratr byl ještě na cestě, a když se vrátil, zjistil, že je dárek už dávno pryč. Takže znovu a znovu
musím opakovat, že je to moudrost, která pomáhá. Moudrost přenechat vše Paramčaitanje. A toto je něco, co moderní člověk
velice těžko chápe. Nedokáže spočítat 2+2, je to tak zlé - kvůli těmto počítačům a podobným věcem. Pokud jsou potřeba nějaké
matematické výpočty, tak je to zcela zoufalé. Musím říct, že nevím, jak zacházet s počítačem ani s kalkulačkou. Ale když se mě
zeptáte: „Matko, kolik to bude?“ Řeknu: „Tolik.“ a bude to tak. Bude to tak. Ale jsem si tím tak jistá, že to nemůže být nic jiného
než to a takto to pracuje. Někdy, samozřejmě, chci-li říci něco špatně, jen abych zmátla tu osobu, pak mohu něco říci, ale
normálně vím, že je to tak. Ale nevím to tím způsobem, jakým známe, prostě to vím, tak je to, prostě to vím. Takže neříkám, že si
vyvinete své vědění do takového rozsahu, že tohle můžete dělat, ale svoji moudrost. Když začnete používat svoji moudrost, vždy
se to bude hodit. Na vše, co děláte, pohlížejte s moudrostí. Moje rada pro vás je taková, že jako vaše Matka, která miluje celý
svět, která vás všechny miluje a stará se dokonce i o ty, kteří nezískali realizaci - měli byste také zkoušet vytvořit více lidí pro
Sahadža jógu. Ale když se začnete chovat způsobem, že neustále říkáte: „Chytáš toto, jsi bhút, jsi toto, tamto…“ Já jsem nikdy
toto nikomu neřekla. Tak byste neměli mluvit, není v tom láska, není v tom pochopení. Pochopením je, že vy jste byli stejní, jako
ta osoba, a nyní jste znalí a tak musíte použít své vědění pro nápravu té osoby, ne ho srážet, a také, že tato náprava není slovní.
Můžete napravovat druhé lidi jednoduše prostřednictvím svých vibrací. Viděla jsem, že se někdy většina sahadža práce zastaví,
protože jsme velice metodickými, stáváme se něčím jako velcí učitelé, začínáme lidem vyprávět báchorky a pak nás začnou mít
až po krk. Takže když máte na starosti druhé lidi, jak jsem řekla, musíme rozšiřovat vědění, to je velice důležité, nemůžeme si to
nechat pro sebe. Ale není to kvůli žádné ctižádosti, kvůli žádnému vůdcovství, kvůli žádnému druhu uznání. Ale prostě používání
naší moudrosti, používání našeho vědění, protože chceme druhým z lásky pomoci. Ne kvůli nějakému ocenění, ne kvůli nějakému
postu, nic takového. Prostě to chceme dělat, protože je milujeme. A jsem si jistá, že toto bude pracovat velmi účinně a osoba,
které bude pomoženo, nebo lidé, kterým bude pomoženo, se na vás prostě navážou, protože naleznou opravdové vědění. Ale
dejme tomu, že k vám někdo přijde a řekne: „Znám pravé vědění.“ Řeknete: „Možná víte, ale musím vědět, co víte.“ Pak se té
osoby zeptáte a on vám dá velkou lekci. Řeknete: „Ne, tak to není,“ jen se usmějete a řeknete, „tak to není.“ Je to tak, že skutečné
vědění je nedílnou součástí vaší bytosti. Je to prostě ve vás. Není to nějaká pevně daná věc, kterou jste přečetli nebo které jste
porozuměli, ale prostě se to stalo ve vás světlem, a to světlo tam je. Není nutné, abyste byli velmi vzdělaní nebo abyste byli velice
inteligentní nebo vysoce postavení - to není nutné. Záleží na tom, jak je vaše srdce čisté. Sídlí to v srdci. Představte si, že všechny
další znalosti sídlí v mozku, zatímco čisté vědění sídlí v srdci – je to velmi překvapující. Ale také nevíme, že naše srdce ve
skutečnosti ovládá hlavu. Kolem srdce existuje sedm aur, které kontrolují mozek takovým způsobem, že jednáme pod vlivem
Paramčaitanji. Pokud je vaše srdce čisté, pokud máte ve svém srdci krásný obrázek osoby, která je velmi, velmi čistá, nemůžete
nic dělat mentálně. A jestliže chcete dělat věci ze srdce, vaše srdce musí být velice čisté a neobyčejně moudré. To je bod, do
kterého se musí člověk dostat, - kdy je vaše srdce moudré. Například, když se k někomu příliš připoutáte, když se s někým příliš
ztotožňujete, to ukazuje, že vaše srdce není čisté. Má tolik svázaností. Otevřete své srdce, úplně. A proto říkají, že Bohyně sídlí v
srdci, ve středním srdci Sídlí ve středním srdci, protože je tak vyrovnaná. Sídlí ve středním srdci jako šakti a dává vám vše, co
chcete. Je ve vás usazena, jako mnoho věcí. Znáte písma, která říkají, že je v nás usazena jako vědění, je v nás usazena jako
paměť, je v nás usazena jako spánek, také je v nás usazena jako iluze, bhranti. Ona je tou, která nás uvádí do iluzí, protože ještě
nejsme zcela dokonalí. Musíme se stát paripakwa, což znamená úplně vyspělí. Dokud nejsme dospělí, tato Matka vás osobně
uvádí do iluzí a hraje si s vámi tak, abyste se naučili, jak být moudrými. Takže člověk by měl porozumět, že si s vámi pohrává a vy
byste se měli snažit být velmi opatrní a nepadat do Její máji, protože jestliže vás uvede do máji, budete chodit kolem dokola a
nedostanete se nikam. Takže tato síla bhranti je také velice důležitá. Tento klam, můžete to tak nazvat, nebo to můžete nazvat
věcí, pomocí které Ona vytváří drama, v němž jste odhaleni jako hlupáci. Takže tato hloupost a to všechno mohou být odstraněny
touto bhranti, kterou vytváří. A tato síla bhranti existuje, protože lidské bytosti, takové, jaké jsou, neporozumí ničemu přímočaře.
Takže to musí probíhat pořád dokola, dokud nedosáhnou bodu, kdy porozumí, že to byla hra Matky, která je přivedla k břehu
moudrosti. Takže je důležité pochopit, že pro nás Paramčaitanja udělala velice mnoho. Matka pro nás udělala velice mnoho. Co
se nyní chystáme sami udělat, abychom získali všechny tyto síly, které nám dala, abychom byli zcela osvíceni a rozvinuti? Co
jsme až dosud udělali? Nic nemusí být uděláno jako takové, až na rozvinutí hluboké oddanosti, hlubokého porozumění. A tato
hloubka je dosažitelná, zcela dosažitelná, protože teď jste na své cestě k dokonalosti. Takže letos je to v Cabelle poslední púdža
a jako Matka vám chci říci, že byste se všichni měli spoléhat na Paramčaitanju. Je to velice důležité, abyste se spoléhali na
Paramčaitanju. Také je zvykem mnoha lidí dávat vinu druhým. Jako například: „Jsem napaden od této osoby, jsem napaden od
tamté osoby.“ Jste napadeni pouze sami sebou. Všechny takové myšlenky jsou k ničemu. Postavte se sami sobě, poznejte sami
sebe a musíte se zdokonalit, to je tak důležité, protože v tomto časovém bodě si lidé myslí, že se stane něco velkého. Nevím, rok



2000 bude podle nich něčím významným, ale já nevím, protože to je všechno umělé. Rok ´2000´ a rok ´3000´… je vytvořený
člověkem. Ale jak bylo mnohými předpovězeno, je to možné. Vzhledem k vašemu porozumění a k vaší moudrosti, jsem si jistá,
že se na tomto světě může stát něco velkého a že může být život pozvednut na patřičnou úroveň porozumění duchovnosti.
Protože toto je Poslední soud a v tomto Posledním soudu musíte hrát velmi podstatnou úlohu, kterou, jsem si jistá, můžete hrát,
jestliže se rozhodnete dosáhnout něčeho pro budoucnost. Nechť vám Bůh žehná!
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Divali púdža, 25/10/1998, Novi Ligure, Itálie Dnes mám skutečně obrovskou radost, že vás tu všechny vidím, jak oslavujete Divali
púdžu. Měli jsme být v Portugalsku, to se ale nestalo, a tak jsme tady. Divali púdža je velice malá púdža, ale nesmírně významná.
Nejdříve, první den Divali, se kupuje něco pro rodinu. Může to být nějaké nádobí na vaření nebo nějaká ozdoba pro manželku
nebo něco podobného. Protože tento den je dnem hospodyněk, v tento den by měly být oslavovány ženy v domácnosti, přesněji
řečeno – měla by jim být vzdána pocta. Výsledkem toho je, že dokonce i nyní si lidé v Indii žen v domácnosti velice váží. Vlastně
jsou respektovány všude. Možná že budete překvapeni, dokonce i v protokolu jakékoliv státní recepce má manželka důležité
postavení. Je velice důležité, kde sedí, jaká je její pozice. Dokonce i dnes mají lidé i v těch nejmodernějších a nejvyspělejších
zemích zvláštní úctu k ženám v domácnosti. Možná že tyto ženy nemají vzdělání, mohou to být prosté ženy a nemusí být ani
moc moderní. Stala se mi taková věc: v Londýně jsme měli program, kam jsme byli všichni pozváni, a žena šéfa delegace
chyběla. A tak se Mě zeptali, kde může být, protože tam pro ni bylo připravené místo a měla by tam sedět. Řekla jsem, že nevím,
že jsem ji neviděla, ale že tady asi někde bude. Před zahájením jsem ještě odešla na toaletu a k mému překvapení jsem ji uviděla
sedět v předsálí. Povídám: "Co tady děláte? Všichni tam na vás čekají!" Řekla mi, že byla požádána, aby seděla tady. A tak jsem
šla a řekla jsem jim, že sedí tam, a ptala jsem se, proč ji nezavolají, aby se posadila na své místo. "To je ta manželka?"
"Samozřejmě, že je." "Mysleli jsme si, že je to nějaká sekretářka." "A co vás k tomu vedlo?" "Tahle paní měla velmi moderní
představy." Měla na sobě velice přiléhavé moderní šaty a každý si myslel, že to bude nanejvýš sekretářka. Takže ji požádali, aby
počkala v čekárně. Očekává se tedy, že paní domu bude oblečena vkusně, úctyhodně, a ne jako sekretářka nebo někdo, kdo jen
sedí v kanceláři, protože manželka je považována za tu nejvyšší, ať se vám to líbí, nebo ne. Ale ona si dala trvalou a byla ve velice
drahém salóně, kde dělají všechna možná zkrášlování, a když pak, chudák, přijela, strčili ji do čekárny poblíž toalety. Tak je to.
Takže co se týče hospodyně, je samotnou důstojností domácnosti. A nejen to. Je zodpovědná za celou kulturu dané země.
Celou kulturu dané země. Ony reprezentují kulturu. Jako - teď v Indii začali používat ve filmech všechno možné směšné, podivné
oblečení, ale já jsem neviděla žádnou hospodyni, aby něco takového nosila. Neviděla jsem nikoho. Neexistuje to v realitě, je to
pouze ve filmu. A to proto, že společnost je tak silná a předpokládá se, že žena v domácnosti je žena slušná. Musí být slušná,
musí být velice důstojná a musí se důstojně chovat. Naopak, co bych řekla, je, že jsme měli předsedu vlády, který se jmenoval Lal
Bahadur Šástrí. Jeho žena byla absolutně nevzdělaná, protože Šástrídží byl ve vězení a ona se nemohla ucházet o vzdělání. Byla
to velice prostá, obyčejná žena. Jednou odjeli do Francie. Toho času tam byl prezidentem pan De Gaulle a jeho manželka byla
také taková prostá žena. Šástrídží proto své ženě řekl, aby neplakala, až se bude loučit s paní De Gaulle. Staly se totiž velkými
přítelkyněmi. Bůh ví jak, protože ona neuměla francouzsky a ta druhá zase hindsky, ale nějak se obě spřátelily - na úrovni
hospodyněk. Ale přestože ji varoval, aby se nerozplakala, stalo se, že když měli odjet, začaly obě plakat. Šástrídží řekl: "Říkal
jsem, abys neplakala." Odvětila: "To je kvůli té francouzské paní, ona začala. Co jsem mohla dělat, musela jsem plakat také."
Takže, jak vidíte, je tu určitý druh obrovské kolektivity hospodyněk, která musí fungovat. Mají běžné problémy, musí vychovávat
své děti, starat se o domácnost a o všechno. Myslím tím, že ve světě hospodyněk je spousta běžných problémů. A tyto ženy znají
všechny maličkosti. Víte, muži, přinejmenším v Indii, toho moc nevědí, protože žijí, myslím, někde ve vzduchu. Takže ženy v
tomto ohledu prokazují více smyslu pro malé, malinké věci. Jsou docela dost uvědomělé. Někdy je zajímavé pozorovat, jak se
muži dopouštějí tak komických chyb. Protože oni se nezabývají každodenním životem a všemi jeho problémy. Žena se musí na
jedné straně zabývat každodenními záležitostmi a na druhé straně se musí starat o svou rodinu, o své děti. Je také, chudák,
zodpovědná za společnost, musí udržovat společnost. V zemi, kde žijí rozumné a zralé ženy, se zakládají neobyčejně dobré
rodiny, je tam dobrá společnost a dobré děti. Právě proto - to musím říci, je Indie tak dobrou zemí s velice dobrou společností.
Pochází to od žen v domácnosti, které jsou Gruha Lakšmí domu, které činí všechnu důležitou práci, co se týče kultury. Tohle je v
Indii velice patrné a je tomu tak díky tomu, že si lidé váží, váží si hospodyněk. Takže ctít hospodyně je v naší sahadž kultuře tedy
nejdůležitější. To však neznamená, že by ženy měly začít dominovat, obtěžovat své manžele a bojovat s nimi. Znamená to, že
mají velice důležité postavení ve společnosti - jako hospodyně. S hospodyní se zachází jako s bohyní, ale ona sama musí být
jako bohyně. Když s ní budete zacházet jako s rohožkou, tak ji děti nikdy nebudou respektovat. Pokud jí nebudete prokazovat
dostatečnou úctu, pak nebude svými dětmi respektována a nebude na ně mít jako matka žádný vliv. Výsledkem bude, že takové
děti budou nezvladatelné. Ve společnostech či zemích, kde matka není respektována, můžete vidět, že děti jsou velmi
panovačné, vznětlivé a příšerně nekolektivní. Je tedy velice důležité, abyste v tento den, třináctý den - nazýváme jej Dhantéras -
koupili něco pro svoji ženu. Musíte jí dát nějaký dárek. Přinejmenším byste měli koupit malý hrnec nebo něco, co se dá použít v

http://amruta.org/?p=9099


kuchyni, abyste jí prokázali svou úctu. V rodinách, kde matka není ctěna, budou děti velmi neposlušné a celá jejich rodina pak
také trpí, ať už jsou vdané kdekoliv, ať je jejich situace jakákoliv. Muži si musí uvědomit, že je to jejich chyba, že si nikdy nevážili
svých žen tak, jak by měli. Jestliže v přítomnosti svých dětí křičí, jestliže v přítomnosti svých dětí neukazují žádnou úctu, pak si
děti nikdy nemohou matky vážit. Je to něco jako trestný čin dělat tohle ženám, které jsou v domácnosti a které pro vás dělají
všechnu tu práci, starají se o vás, o rodinu, a nic za to nepožadují. Kdybyste chtěli vědět, jak problémové mohou být, podívejte se
na ně v politice. Když vstoupí do politiky, obrátí všechny muže vzhůru nohama. A jedna žena je může dát všechny do pořádku,
protože oborem žen je jejich dům, jejich rodina. Když ale nejsou v rodině respektovány, odejdou z ní a chovají se takovým
způsobem, že si to nedovedete představit. I když toho musí hodně snést, musí hodně trpět, ale v rodině musí být ctěny. Toto je
velice, velice důležité poselství od Gruha Lakšmí. Pak ten druhý den je dnem, kdy byl zabit strašlivý rákšasa Narakásura. Každé
takové zabití vždy vykonává síla Šakti. Tenhle Narakásura byl tím, kdo mučil tolik lidí a spáchal tolik vychytralostí. Byl velmi
proradným, lstivým mužem a bylo nemožné ho zabít. Pak byl ale Narakásura nějakým způsobem, příchodem zvláštní síly, zabit.
Byl to ale jiný den, den čtvrtý, kdy byl Narakásura zabit. Říká se, že když byl zabit, dveře do pekla byly zavřeny, a tak by se lidé měli
koupat už brzy ráno. Ale můj názor je ten, že - raději se ten den nekoupejte, když jsou tyto dveře otevřené, raději zůstaňte v
posteli, dokud tenhle chlápek nebude úplně vstrčen do „naraky“. Neměli byste se jím nechat obtěžovat. Naraka znamená peklo a
z toho pekla ho vytáhli ven a zabili ho. Ten poslední den je tím nejlepším, protože došlo k setkání Šrí Rámy s jeho bratrem
Bharatem. Šrí Ráma odešel do vězení, poslechnuv tak svého otce. A po celých čtrnáct let byl - neměli bychom říkat ve vězení, ale
odešel do lesa. Byl to ale určitý druh vězení, protože předtím žil v palácích, a pak byl poslán do lesa svým otcem. S jeho snachou,
tj. se svou ženou, a se svým bratrem odešli společně do velkých nesnází. Znáte celý ten příběh Rámajány. Dítě, které žilo v
palácích, muselo odejít do lesů a žít v příšerných podmínkách, i když mělo být králem. To bylo příliš! Ale Síta odešla s ním a
podporovala ho. Nakonec se stalo to, že ji unesl Rávana. Šrí Ráma bojoval s Rávanou, zabil ho a svou ženu si přivedl zpět. Když
přišli do hlavního města, do Ajódhji, konala se tam velká oslava. Jeho bratr Bharat byl velice oddaný Šrí Rámovi a celou zemi
spravoval pod symbolem „pádhuka“ - sandálů vyřezaných ze santálového dřeva - svého bratra Rámy. Položil je na trůn a kraloval.
Tak se tímto způsobem oslavuje Bharatmilan - setkání Bharata se Šrí Rámou - a to byla také doba, kdy byl korunován. Je to už
hodně dlouho, tisíce let, kdy se to událo. Toto oslavování je velmi symbolické, protože ten správný král dostává svůj trůn a
panuje. A všechna ta bezpráví a nejrůznější ukrutnosti, kterými prošel, musí už v jeho životě skončit. Proto je Divali důležitá.
Poslední den se uctívá bohyně Lakšmí. Jen díky jejímu požehnání se uskutečnila tato nádherná setkání, a proto se Lakšmí
uctívá. Uvnitř nás je ale devět typů Lakšmí, o kterých jsem vám už, myslím, řekla. Tedy, v této Lakšmí púdže se uctívá samotná
Lakšmí. To neznamená peníze, vůbec ne. Uctívat peníze je špatné. Co to tedy znamená? Lakšmí, tj. peníze, které máme, nebo
cokoli, prosperita - to vše by se mělo utrácet velice opatrně, protože ona je velmi proměnlivá a peníze se mohou vytratit. Naopak -
neměli byste být vůbec lakomí. Z lakomců Lakšmí radost nemá. Když ale chcete utrácet, musíte utrácet za správné věci, jinak
peníze rozházíte špatným způsobem. Lakšmí se zrodila, jak víte, z víření oceánu. Má čtyři ruce. Jedna je k dávání, je štědrá,
takhle dává, a druhou rukou žehná. Toto jsou její dvě ruce, jedna obdarovává a druhá dává požehnání. Je velice důležité, že když
někomu něco dáte, měli byste na to zapomenout. Požehnáte tak tomu člověku, nejenom že dáte peníze, ale také tomu člověku
požehnáte. Další dvě ruce drží dva růžové lotosy. Růžová je barva lásky a ten, kdo má peníze, by měl mít dům plný lásky.
Jakémukoli hostu, který přijde do vašeho domu, by měla být prokázána patřičná úcta, mělo by se s ním zacházet přímo jako s
Bohem. Všimli jste si, jak v Indii smýšlí o cizincích - cizinec pro ně znamená Bůh. Tady je slovo "cizinec" špatné slovo, ale v Indii
je velice úctyhodné. Když jste cizinec, značí to, že jste Bůh. Však víte, jak se o vás v Indii starali. To je ten důvod. Je to základní
indická kultura, že každý, kdo je hostem - může to být kdokoli - ale pokud je hostem, musí se s ním zacházet jako s Bohem. V
jiných zemích je to právě naopak. Jestliže jste tam cizincem, pak si lidé myslí, že by se s vámi neměli ani bavit. Nevím, proč je
jejich mentalita taková. Ale v Sahadža józe to tak není, sahadžajogíni nejsou takoví. Slyšela jsem, že zacházejí s hosty velmi
dobře, starají se jeden o druhého a jsou nádherně kolektivní. Tohle je tedy ten význam lotosu - dům plný lásky. Jako když brouk,
dokonce i s trny, přijde k lotosu, tento lotos se otevře, brouk si vleze dovnitř a pěkně a pohodlně tam přespí. Dokonce i takový
brouk - a nikdo ho neruší. Takto by měl člověk jednat, když má peníze. Co ale nyní ve světě vidím, je to, že ti, kdo mají peníze, se
stanou sami takovými brouky. Jsou plní trnů a tak urážejících a příšerných představ a myslí si o sobě nevím co. Je překvapující,
jak peníze, které jim mají dát podobu Lakšmí, Lakšmí „svarúpu“, z nich učiní ďábly, a ten způsob, jak zacházejí s ostatními, je
ještě horší. Tohle jsou tedy významy podoby této bohyně. Co je ale nejlepší - že ona jen stojí na lotosu. To znamená, že nevytváří
žádný tlak. Existuje sama o sobě, žádný tlak, vůči nikomu nevytváří žádný tlak, stojí jen tak sama o sobě a všechna její váha a
rovnováha spočívá na její důstojnosti. Taková by měla být Lakšmí. A tímto způsobem, když se toto stane v zemích, kde jsou nyní
finanční krize a další jiné krize, situace se zlepší. Lidé budou mít radost. Netěší je jejich peníze, nic, netěší je to. Je to jen
agresivita a také směšné nápady mít jakési velice drahé věci a ty, jak jim říkáte, módní návrháře. Myslím si ale, že tito módní



návrháři, jsou proti Lakšmí. Protože z vás pěkně tahají všechny peníze a tyto peníze jdou nazmar. Anebo lidé začnou běhat za
ženskými nebo začnou pít - takové marnotratné zlozvyky. Nedělají nic, co se dá nazvat požehnáním Lakšmí. Je třeba si
pamatovat, že když chcete někomu něco darovat, učiňte to plným srdcem. Takovým plným srdcem, které vytvoří tuto Lakšmí
„prasádu“ (požehnání Lakšmí). Tohle by se mělo stát, protože jaký má jinak smysl dávat někomu dárky? Víte, že jsou tu také
velice podivní lidé, kteří dávají dárky se svým velice zúženým pohledem na věc - ale snaží se dávat dárky. Jako v Japonsku
dostanete takový obrovský dar. Budete ho rozbalovat a rozbalovat a rozbalovat a rozbalovat, až se dostanete ke krabičce od
sirek. Uvnitř té krabičky najdete dvě takové malé figurky vytvořené z malinkých kousků sirek. Koukáte na to - co to je, k čemu tak
veliký obal? Velice vás to překvapí. Ale jinak jsou to velice prostí, jednodušší lidé. Když jsme tam byli, kamkoli jsme přišli,
dokonce i do obchodu, když pršelo, dali nám nějaký dárek. Tak jsem se ptala: "Co to znamená? Proč nám stále dávají dárky?" Ta
paní, co překládala, nám řekla: "Oni si myslí, že jste z královské rodiny." Zeptala jsem se, proč si to myslí. "Protože nechodíte ke
kadeřníkovi." Řekla jsem: "Opravdu?" "Ano, v Japonsku členové královské rodiny nechodí ke kadeřníkovi." Řekla jsem: "To jsem
nevěděla, že nechodí ke kadeřníkovi." "Proto si myslí, že pocházíte z královské rodiny." Jen si to představte, jaké mají lidé názory
o úpravě vlasů a podobných věcech. Ale v Indii a podobných místech musí mít žena vlasy řádně učesané. Neměla by vypadat
jako nějaký potulný hippie, víte? Protože je tu mnoho lidí, kteří stále ještě věří v jistý druh hippie-kultury a nosí takové účesy. Jak
jsem vám řekla, ženy mají ve společnosti velkou úlohu. Není jedno, jak chodí oblečené. Také děti toho pochytí mnohem více od
matky než od otce. Někdy to může být i naopak, ale vlastně všechny kultivované projevy pochytí od matky. Je to tedy více na
ženách, aby porozuměly tomu, jak se mají oblékat a jak mají žít. Když jsem byla v Londýně, ptala jsem se jedné indické
sahadžajogínky, co je to teď za módu. Tak řekla - v maráthštině se tomu říká „džipreja“. Džipreja znamená, že si češete vlasy do
čela. Když to uděláte v Indii, matka vám řekne: "Hned si tu ofinu odhrň!" Protože když budete mít vlasy takto, začnete šilhat. Ale je
to móda, česat si vlasy do čela a někdy až do očí. Říká se tomu móda džipreja a je to dnes velmi běžné, viděla jsem, že to nosí
všechny, dokonce i ženy vysoce postavené - kromě paní Thatcherové - všechny to tak nosí. Nechápu, jak tomu paní Thatcherová
unikla. Ženy by ale neměly následovat každého. Je to velmi otrocké. Dělají to jen proto, že je to v módě. Když je to v módě, tak to
budou dělat. Je absolutně hloupé to dělat a nahrávat tak do rukou těm, kteří tuto módu vytvářejí. Protože vy jste nezávislé.
Musíte si stát za svým vlastním charakterem, musíte si stát za svým vlastním chápáním. Místo toho, abyste si ničily své tváře,
byste se měly snažit vylepšit je svojí důstojností, svým chápáním. Je to více o ženách. Je mi to líto, že to musím říci, ale Lakšmí
púdža je více o ženách - co všechno musí pochopit, jaké musí být, jak by se měly chovat. Vždy jsem vám říkala, že pro ženu je
nutné, aby byla důstojná. Mnohem víc než muž. Když je muž hloupý, tak to moc nevadí, tak to moc nevadí. Ale ženy musí být
důstojné a rozumné. Muži toho moc nevědí, jak velmi dobře víte. Chudáci, jsou... Jsou vzděláváni pouze na univerzitách, ale co
se týče praktických věcí, nevědí nic. Ale neměli by se kvůli tomu cítit špatně. Myslím tím, že je velmi zábavné dívat se, jakým
způsobem muži dělají chyby a pak neustále říkají: "Ne, ne, tohle vím, tohle znám," a neznají nic. Ale muž nikdy neřekne: "Nevím."
Chápejte, tohle je jeho charakter - je to tak v pořádku. Musíte vědět, že to tak nemyslí, protože doopravdy nic neví! Také v umění –
nemyslím si, že by muži věděli mnoho o umění. Chybí jim také jedna stránka věci a tou je estetika. Chudáci, vytvoří jeden typ
oděvu a budou ho nosit celý život. Jen jeden typ šatů a budou ho stále nosit. Nemají žádné požadavky. Ale ženy jsou umělecky
založené. Kdyby se naše Indky vzdaly sárí a začaly nosit džíny, co by se stalo s našimi vesničany? Protože ony žijí v těchto sárí,
které si dělají během volných dní apod. V Indii tedy není možné začít nosit všechny tyhle šaty. Možná ve školách, ale později se
jich všechny zbaví, protože mají rády sárí. Takže sárí jsou v módě a stále budou - jsou totiž tak umělecká, tak krásná. Jedno sárí
se nepodobá druhému. Tedy cit pro krásu a pro umění mají mnohem více ženy než muži. Takže by se mělo chápat, že když muži
něco neznají, nevadí to. Jste to ale vy, kdo vytvoří umělecky krásný domov. Vytvořte jej tak, aby byl pohodlný jako lotos, jak už
jsem vám o tom říkala. Ale některé ženy mohou být v domácnosti úplně jako Hitler. Velice diktují - tohle by mělo být takhle, tamto
takhle... udělají tak mužům ze života úplné peklo. Znám jednoho člověka, který si nosíval po domě noviny. Tak jsem se zeptala:
"Proč je pořád nosíš?" "Kdykoli se chci posadit, nejprve tam položím noviny a pak si sednu." "Proč?" "Protože, kdyby se něco jen
trochu ušpinilo, má žena by na mě křičela." "A proč?" "Nemá ráda, když se něco ušpiní, je v tom velice důsledná. A tak s sebou
vždycky nosím nějaké noviny, a když se chci někam posadit, položím tam nejprve noviny." Tak jsem mu řekla: "To už je příliš." On
na to: "Řeknu ti - až přijdeš, budeš to muset dělat taky!" Je doma tak puntičkářská, v každé maličkosti, že je tam nemožné žít, je
to horší než v nemocnici! Některé ženy v tom tedy mohou být až přespříliš důkladné a soustavné. Ale normálně by ženy měly být
velmi milující a neobyčejně vstřícné a také přátelské se všemi členy rodiny, s každým. Je velice důležité, že je naše rodina tak
velká. Máme velice rozsáhlou rodinu, tolik bratrů a sester - a jeden lepší než druhý. Je to tak pozoruhodné, že každý má jiný typ
vůně, nebo jiný druh vůně, kterou se vyznačuje individuální osobnost. Kromě toho jsou tak milí, tak dobří, tak ochotní a mají tolik
radosti. Je pozoruhodné, jak spolu lidé žijí. Všimla jsem si, že zvláště v Rusku jsou ženy velice přizpůsobivé a s velkým smyslem
pro humor. Dělají si legraci ze všeho a těší se životem. Bylo to překvapivé. Vzali jsme pro ně dárky, ale asi jen pro 2000 lidí,



zatímco tam bylo asi 16 000 lidí. Jak jsme jim všem tedy mohli dát dárky? A tak si ženy sundaly své řetízky a řekly: "V pořádku,
dáme je mužům. Dáme jim náušnice." A tak si dělaly legraci z mužů, kteří se cítili špatně, že nic nedostali. Takovou legraci,
takové porozumění, protože nejsou, myslím, tak zaměřené na peníze a jsou velice duchovní. Takže o takové věci se duchovní
žena nestará. Zachová si svoji důstojnost a každé její gesto ukazuje, že je duchovní. Tohle, víte, je něco tak sladkého. Jak jsem
vám již říkala, na jedné straně se někdy cítíte trochu jinak - jako jsem to říkala o Japonsku. Ale v tom samém Japonsku, když
jsem tam byla, se mi velmi líbily jejich kachličky. Zrovna tam něco stavěli a mně se líbil vzorek na jejich kachličkách. Tak jsem se
jich zeptala: "Mohu si jednu vzít?" "Ne, ne, my vám to pošleme na loď, žádný problém." Pak na loď dorazil veliký náklad těchto
dlaždic a kapitán se mě ptal: "Co s tím teď máme dělat?" Řekla jsem mu: "Jak se to sem dostalo?" "Oni vám to přivezli, všechny
možné variace těchto kachliček." Jen si to představte. Takže na jedné straně je to určitý způsob vyjádření (štědrosti), a na druhé
straně je to něco jiného. Takže člověk by měl také porozumět, když vám někdo něco dává, měli byste porozumět tomu, jaký má
tento dar význam, a necítit se kvůli tomu špatně. Ten význam může být mnohem větší, než si myslíte. Takže je lepší se zeptat,
proč vám tyto věci dali. Je to jedna z velkých kvalit Lakšmí, říkáme tomu příznivost. Mělo by to být příznivé. Cokoli dáte, by mělo
být příznivé. Jako - někdy jsem viděla malé děti, jak ze zlomyslnosti přinesli ještěrku a pokoušely se ji někomu dát. Myslím, že
udělat něco takového je velmi nepříznivé. Jenže jim nikdo neřekne, že je to nepříznivé, a tak to dělají. Je třeba jim říct, že to není
příznivé, že to nepotěší bohyni. Takže to je třeba dobře chápat, že byste se neměli pokoušet urážet Lakšmí tím, že budete dávat
něco, co je špatné. Když to nevíte, měli byste to zjistit a dělat to správně. Taková je tedy Divali. Avšak nejdůležitější poselství je,
že Šrí Rámovi bylo navráceno království. Šrí Ráma byl ztělesněním spravedlnosti a slušného jednání a toto mu bylo dáno.
Stejným způsobem musíme cítit, že naše vyjádření vděčnosti, naše vyjádření lásky by mělo být takové, že bude projeveno osobě,
která je symbolem velikosti Šrí Rámy. To, čemu bychom měli porozumět, je velmi, velmi subtilní věc. Nechcete-li nic dát, tak
byste nic dávat neměli. Chcete-li ale něco dát, pak dejte něco, co je toho člověka hodno. Toto je jedna z lekcí, kterou byste měli
znát o charakteru Šrí Rámy. Jako když jednou přišel do vesnice a potkal tam jednu starou ženu. Tahle stará žena neměla už
téměř žádné zuby, a pocházela z místního domorodého obyvatelstva. Dala mu takové malé ovoce - říkáme jim "bér" - je to druh
malého ovoce. Řekla mu: "Podívej, všechny jsem je ochutnala, a všechny jsou velmi slaďoučké. Protože ty bys neměl dostat
něco, co není sladké. Tak jsem je všechny ochutnala svým zubem, ukousla jsem si a ochutnala. Prosím, vezmi si je." Okamžitě si
je vzal. Ale jeho bratr Lakšman se velice rozhněval - v Indii je velmi nepříznivé, když něco vstrčíte do úst, a pak to chcete někomu
dát, je to něco nepříznivého, nemělo by se to dělat - ale Šrí Ráma řekl: "Ještě nikdy jsem nejedl tak skvělé ovoce. To je to nejlepší
ovoce, jaké jsem kdy jedl." Tak jeho žena řekla: "Dej mi také nějaké, jsem přece tvoje drahá polovička, takže mi musíš nějaké dát."
Tak jí Šrí Ráma nějaké dal. Řekla: "Ó, jsou opravdu skvělé!" Snědla je a pak chtěl i Lakšman: "Dej mi také, švagrová!" Odpověděla:
"Právě před chvílí jsi tu říkal všemožné věci proti této ženě - proč je teď chceš?" "Odpusť mi, prosím, a dej mi trochu." To jen
ukazuje, že Šrí Ráma dokázal vidět její lásku, její vibrace v tom ovoci, které mu nabídla, a dokázal to ocenit do takové míry, že se
rozdělil se svou ženou a ta se k němu přidala. Takhle to je - cokoli děláte, dělejte s láskou. Když to uděláte s láskou, pak z toho
budete schopni vytvořit příznivou věc. Když tu ale není láska a děláte to jen za nějakým účelem, tak je to k ničemu. Tohle je
způsob, jak dát, obdarovat osobnost jako je Šrí Ráma, takovou velkou inkarnaci. Myslela jen skrze svoji lásku a dala mu to. Stejně
tak i vy musíte mít prosté srdce a pak uvidíte, co by bylo nejlepší udělat. Dnes vlastně Divali končí, chci vám znovu a znovu
popřát šťastné Divali a velice úspěšný Nový rok. Nechť vám všem Bůh žehná. Z té stejné Lakšmí se stane Mahálakšmí. To
nastane, jakmile rozumíte hodnotě peněz, když jste tím už nasyceni a máte toho až po krk. Odpoutáte se zevnitř a pak předstoupí
nová forma Lakšmí - Mahálakšmí. To je ta síla, která vás pozvedá výš a výš a která je duchovním probuzením. Ve všech bohatých
zemích jste viděli, jak toto přání začalo působit - že by měli hledat pravdu a nalézt pravdu. A proto jste všichni tady. Znamená to,
že síla Mahálakšmí ve vás začala působit, že jste hledali pravdu a během tohoto hledání jste přišli do Sahadža jógy. Tato
Mahálakšmí je velmi důležitá i pro vás. Víte, že je v Kolhapúru chrám Mahálakšmí, která tam vystoupila (jako svajambhu) z Matky
Země. Oni ale sami nevěděli, proč v tomto chrámu zpívají "Džógava", což znamená: "Ó, Ambo, probuď se!" Amba je Kundaliní - tak
proč to zpívali v chrámu Mahálakšmí? Vy to můžete pochopit - proč začali zpívat v tom chrámu píseň Džógava, pomocí níž se
zvedá Kundaliní.
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Říkala jsem jim, že indický přístup k vědění je velmi odlišný od přístupu západní mysli. Když na západě něco řeknete, tak to chtějí
mít experimentálně potvrzené. Půjdou za vědci nebo jinými lidmi, kteří mají znalosti, aby se dozvěděli, zda tato kniha obsahuje
pravdu nebo ne. Dokonce by soudili i Krista, Mojžíše, každého. Jako by sami byli těmi nejinteligentnějšími a nejschopnějšími. A
píší proti nim jednu knihu za druhou. Vyobrazují je tak, jako by Jejich výroky, vycházely z pomýlené mysli! Za normálních
okolností to nikdy nepřijmou. A pokud to přijmou, pak se stanou úplnými fanatiky. Indický přístup k pochopení tkví v první řadě v
tom, že když něco řekl velký riši, muni, můžeme ho nazvat světcem, tak to prostě řekl, a vy to máte prostě vyslechnout. protože
nejste rovnocenní. Cokoli řekl, je jeho vlastní zkušenost, vlastní poznání a není vaším úkolem, ho soudit, nebo říkat: „Toto není
pravda, tamto není pravda.“ Přijmete to. A když získáte realizaci, to je jasně napsáno, že po seberealizaci musíte růst. Růst v
dokonalou bytost a pak sami poznáte, zda to, co řekl/řekli, je pravda. Přístup je odlišný. Na jedné straně, když se snažíte jít
cestou vědy, skrze to a ono nikam se neposunete a co více, váš růst je brzděn. Takže musíte k tomuto vědění přistupovat skrze
víru v to, co řekli. Musíte věřit všemu, co řekl Kristus. Musíte věřit všemu, co řekl Mohamed. Musíte věřit všemu, co řekl Guru
Nanak. Musíte věřit všemu, co řekl Džňánadéva, Lao’c a tak dál. Protože vy nejste na stejné duchovní úrovni. Tak to přijměte.
Nesnažte se to rozebírat. Všechno se snažíte rozebírat a pak se v tom ztratíte. Takže jakmile budete realizovanou duší na
patřičné úrovni a porostete do svého naplnění, což nazýváme sampurna, teprve potom budete vědět, jestli je to, co řekli pravda, či
ne. Jen tak to můžete zjistit. Pak je velmi snadné poznat, zda je pravda to, co se řečeno. Pro sahadžajogíny je nyní velmi
jednoduché zjistit, jestli je něco skutečné či neskutečné, jde o pravdu, či lež, o lásku, či nenávist. Jedině vibrace to ukáží. Ale
musíte jít nad to. Když jste nad tím, musíte vědět, čím jsou ty vibrace a co je tvoří. Co je ta jemná síla, která se pod vibracemi
skrývá. Nazýváme ji Paramčaitanjou, dobře, Paramčaitanja - a co. Co se s vámi stane, když získáte Paramčaitanju? Musíte
pochopit ty jemné kvality. Jak jsem řekla, jsme stvořeni z pěti elementů. Takže když získáte své probuzení, kdy vaše Kundaliní
dosáhne Sahasráry a otevře oblast vaší fontanelní kosti a sjednotíte se s božskou silou, pak samotná božská síla vámi začne
protékat. Dojde ke spojení. Nyní, když vámi začne tato síla (šakti) protékat, co se potom stane? Měli bychom porozumět té jemné
stránce. To jemné spočívá v tom, že pět elementů, ze kterých jsme stvořeni, tyto vibrace se postupně rozkládají na to jemné,
které je tvoří. Tak tou první věcí, kterou člověk získá, je přechod na jemnější úroveň. Jak bylo řečeno: „Slovo je Bůh.“ To říká i
Bible. „Slovo je Bůh.“ Co je toto ´slovo´? Slovo je tichý... Můžeme říct, že je tichý příkaz. Můžeme to tak nazvat. Ale z onoho
´slova´, podle indické filozofie, pochází jiná věc, kterou nazýváme bindu. Nebo můžeme říct, že se slovo stává zvukem, náth. A
následně se to stane bindu, to znamená jeden malý bod. Poté z tohoto bodu začne vycházet všech pět elementů, jeden za
druhým. Prvním elementem, který vzejde, je světlo .. Téj, světlo. Je to první element, který vzejde. Takže podstatou prvního
elementu je světlo. Říkáme mu tedž - tedžas. Samozřejmě, je to napsáno v sanskrtu. Měli bychom pochopit, Měli bychom
pochopit, že Sahadža jógou prostupuje mnoho světla. Všude vidíte světlo. Takže tím prvním elementem je světlo. V angličtině
můžeme říct, že tou jemnou kvalitou světla je osvícení. Ovšem osvícení má ještě jiný význam. Takže to můžeme nazvat tedž.
Například člověk, který získá realizaci, má velmi zářící tvář. Takže je to ta záře. Záře je jemnou kvalitou světla. Tato záře se začne
projevovat na vaší tváři. Záře se začne projevovat a lidé budou takovou září přitahováni a pomyslí si, že je na té zářící osobnosti
něco mimořádného. Také jste viděli mé fotografie, ať jsou odkudkoli, často je na nich hodně světla. Není to nic jiného než světlo
ve mně, které vydává tu zář, protože se světlo zjemňuje. Když se světlo ve mně zjemní… světlo je jedním z elementů a když se
stane jemnějším, vydává záři. A když ve vás dochází k jemnému růstu, pak váš obličej začne zářit. Nejenže září, ale mají jinou,
zvláštní pleť, řekla bych. Musíte vědět, že tato záře je vlastně subtilní kvalitou světla. Světla, které tvoří naši hrubou stránku. Po
světle následuje další element, kterému v sanskrtu říkáme váju, to je vzduch. Vzduch v nás je tedy hrubý projev, a to jemné v něm
je chladný vánek. Chladný vánek je jemnou kvalitou vzduchu. A jemné podstatě tohoto chladného vánku říkáme vibrace. Vibrace
jsou jemnou kvalitou vzduchu, který je součástí naší bytosti. Takže chladný vánek je druhým projevem, který se začne víc a víc
zjemňovat. Když duchovně rostete, všechny tyto jemné věci se začnou projevovat. Nejde jen o to, že získáte vibrace, ale získáte
také chladný vánek, který je jemnou kvalitou vzduchu, ze kterého jste stvořeni. Pak následuje voda. Také jsme stvořeni z vody.
Jemnou kvalitou vody je... víte, angličtina někdy nemá dost výrazů... Je to to, co mění hrubou kůži v jemnou. Kůže se zjemní. To
je další znak realizované duše, že jeho... Víte, existují krémy, které slouží ke zjemnění pokožky, že? Ale je to voda uvnitř nás, která
nám dává ten lesk, tu výživu, která zjemňuje naši kůži a tato hebkost kůže se stává velmi nápadnou. To je to nejmíň, co můžete
získat. Pak se člověk, který je realizovanou duší, stává velmi jemnou, velmi citlivou osobou. Mluví-li s někým, je v jeho hlase
laskavost. Nebo bych měla říct, je tam... /hindi/ Jeho řeč obsahuje proudění vody a chladivost vody. To je další subtilní věc, která
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by se měla projevit ve vašem chování, na vaší kůži, ve vašem jednání s druhými. Měli byste být jako voda, která proudí, která
chladí, je konejšivá a očišťující. To se také stane součástí vaší bytosti, jakmile se stanete realizovanou duší. S vodou jde ruku v
ruce další element, kterému říkáme agni, oheň. Máte také oheň, ale ten je velmi tichý, nikoho nepálí, jen uvnitř spaluje všechno
špatné. Spaluje vše špatné ve vás a také vše špatné v ostatních lidech. Například za vámi přijde člověk, který se na vás hodně
zlobí. Pak tento oheň ve vás jeho vztek utiší. A co víc, realizovaný člověk se nemůže spálit, oheň mu neublíží, nedojde k popálení.
Je velmi důležité toto pochopit. Když děláte něco špatného, může vás popálit, ale pokud jste dobrým, měla bych říct dokonalým
sahadžajogínem, oheň vám nikdy neublíží. Máme zde příklad Síty, které se nic nestalo, když vstoupila do ohně. Takže musíme
pochopit, že jak dosáhnete jemnější úrovně ohně, ohně i vody, pak se oba elementy ve vás stanou určitým způsobem božské.
Například voda, které se dotknete, kterou pijete, voda, do které vložíte svou ruku, tato voda se navibruje. Co to znamená? Ve vodě
se probudí její jemné kvality, probudí se v ní utišující a léčivé síly. Když se ve vás voda zjemní, začnou se projevovat všechny její
síly. Je to očividné, ani nemusíte dělat pokusy. Jako poslední je Matka Země. Matka Země je tou nejdůležitější. Mohli jste vidět
fotografii pořízenou v Rusku v Maidače, na ní je zřetelně vidět, že Kundaliní je v Matce Zemi. Kundaliní je jemnou kvalitou Matky
Země. Například květiny, když jsou v mé místnosti, tak rozkvetou a mohou narůst tak veliké květy, což není běžné, aby byli tak
velké. Nic nedělám, jen sedím a co se děje s těmi květinami! To se projevuje podstata Matky Země. Pracuje jemná podstat Matky
Země, to, že je Matka. Ta vám dává veškerou výživu, růst a zdraví. Takto pracuje jemná podstata Matky Země. Matka Země dává
život všem těm květinám, stromům, zeleni. V nás také hraje velkou roli. Nejedná se jen Matku Zemi, která existuje bez našeho
spojení. Nerespektujeme Matku Zemi. Znečistili jsme ji, děláme všechno možné, kácíme stromy, všechno jsme zničili, ale ona je
naší Matkou. Dala nám mnoho jemných kvalit. Jednou z nich je přitažlivost. Člověk se stane velmi přitažlivým, nikoli po fyzické,
ale po duchovní stránce. Takový člověk přitahuje pozornost ostatních. Lidé jsou přitahováni a cítí, že je na tom člověku něco
mimořádného. Toto je jedna z kvalit Matky Země. Kdyby nás k sobě nepřitahovala, byli bychom jejím otáčením odmrštěni. I další
kvality Matky Země se v nás značnou projevovat a řekla bych, že se staneme, neobyčejně tolerantní, trpělivou osobou. Tolerantní
a trpěliví. Neobyčejně tolerantní a trpěliví. Pokud ale nejste tolerantní, nýbrž vznětliví, pak se ve vás neprojevuje princip Matky
Země. Podívejte se na Matku Zemi, jak toleruje naše nesmysly. Jak jí škodíme a ona to stále toleruje. Kvalitou Šrí Ganéši je
především tolerovat. Do určitého bodu toleruje. Stejně tak se i my musíme stát neobyčejně tolerantními, trpělivými a
odpouštějícími. Minimálně to by se mělo stát všem sahadža jogínům, kteří mají vibrace. Protože teď jsem popsala vše, co se
projevuje ve vašich vibracích. Musíte pochopit, že to, čím jste se stali, je něco velkého. Nestává se to ostatním, nestává se to
nikomu, kdo není sahadžajogínem. Všimněte si tváří lidí, kteří chodí do kostela, do mešity, jiného chrámu. Podívejte se, jak
vypadají. Nic nezískali ani v chrámu, ani v mešitě, nic nezískali na žádném místě, kam chodívají uctívat Boha. Je to strojené. Měla
bych říct, že se z toho stalo něco, co je bez jakéhokoli spojení se skutečností. Pouze po realizaci jste spojeni se skutečností a
jste schopni porozumět všemu jemnému, které pracuje skrze vás. Říkám vám to, protože chci, abyste to věděli a poznali sami
sebe. Abyste pochopili, kdo jste, co jste obdrželi. Jakmile poznáte a pochopíte sami sebe, můžete toho udělat hodně. Nejprve si
říct: „Jsem sahadžajogín.“ Mělo by to být řečeno se sebedůvěrou. A jako sebevědomá osoba byste měli zjistit: „Co jsem jako
sahadžajogín učinil a co mohu ještě udělat?“ Někteří sahadžajogíni učinili zázraky, tolik práce pro Ssahadža jógu, zatímco jiní
sahadžajogíni mi stále píší: „Můj manžel se mnou bojuje, můj syn je takový, má matka je taková.“ Stále dostávám jeden dopis za
druhým. Jste sahadžajogíni! Prostě se podívejte na své jemné kvality, vypracujte to! Myslí si, že jsem zde proto, abych řešila
jejich problémy, rodinné problémy, zaměstnání... Proto tu nejsem. Jsem tu, abych vám dala seberealizaci. Pochopte, že cokoliv
jste dostali, musíte přijmout jako výzvu. Berte to jako výzvu! A překvapí vás, jak vám bude pomoženo a jakých dosáhnete
výsledků. Sahadž neznamená jen získání spontánní realizace, ale znamená to, že se stanete spontánními, celá příroda se stane
spontánní. Všechny ty jemné kvality, o kterých jsem mluvila, se stanou spontánními a vypracují to. Samozřejmě, jsou zde andělé
a ganové, kteří vám pomáhají. Nyní se ale o ně nestarejte. Teď je hlavní pochopit, kdo jste a co jste obdrželi, jak jste upevnili vaše
kvality a jak vše pracuje. Všimla jsem si, že pokaždé, když jsem měla nějaký malý problém, okamžitě to pracovalo. Pracovalo to
takovým způsobem a s takovými lidmi, že jsem to nečekala. Prostě to přijde a všechno se vytříbí. Ale cokoliv se objeví, je pro
vaše dobro, pro váš růst, pro vaše porozumění tomu, že jste sahadžajogíni a že jste vstoupili do Království božího. Musíte to
ovšem rozvíjet. Také introspekce vám řekne, zda rostete, či nikoliv. Jestliže začnete dělat introspekci, s překvapením zjistíte, že
všechny tyto síly máte a že můžete dělat zázraky. Všem vám žehnám. Prosím, rozviňte v sobě ony jemné kvality, které ve vás již
jsou. Už nemusíte dělat nic, pouze porozumět a objevit to. Mnohokrát vám děkuji.



1998-1225, Má pozornost vypracovává mnoho věcí (11 min)

View online.

19981225 - Má pozornost vypracovává mnoho věcí

Čteme jako diví, nasloucháme lidem jako šílení, máme rádi ty, kteří dávají potravu našemu mentálnímu mozku. Jsou tak
mentálně zaměření, tak plni argumentů, svoji inteligenci pokládají za to nejvyšší, že člověku nezbývá než říct: „Dobře tedy,
poklona.“ S jejich mentálním postojem nelze bojovat. Proto lidé, kteří jsou tak strašně mentální, musí uctívat Krista. Tento
mentální nesmysl vytváří v lidech silný pocit nadřazenosti: „Ať děláme cokoli, co je na tom špatného? Co má být?“ Nedokážou se
napravit. Protože dokud nepřekročíte tuto hranici mentální bytosti, nedokážete sami sebe vidět. Nemůžete dělat introspekci,
nevidíte sebe, vidíte jen ostatní: „Tihle sahadžajogíni jsou takoví, Sahadža jóga je taková a podobně.“ Ale sebe vidět nedokážete,
protože je to celé na mentální úrovni. Tento mentální postoj by měl být zcela omezen díky pomoci našeho Pána Ježíše Krista.
Jenže i Jeho vnímají mentálně. V mozku teď máte i Krista na mentální úrovni. Co teď s vámi? Toho, který prolomil mentální
úroveň, máte také na úrovni mentálna, udělali jste si z Něj mentální pojem, jako by byl socha z kamene. V prvé řadě si tedy
musíme říct: „Teď nepřemýšlej, nepřemýšlej, nepřemýšlej, nepřemýšlej!“ Čtyřikrát. Pak nad to můžete stoupat. A tohle je velmi
důležité! V meditaci musíte jít nad mysl a díky Kristovi, který sedí v Ádžně, skoncovat s tím nesmyslem mentálnosti. Myslím, že
by lidé možná také měli přestat číst. Dokonce i Mé projevy se stanou mentálními. Co s tím? Chci říci, že vše, co se jim dostane do
hlavy, se nějak stane mentálním. A pak Mi kladou otázky: „Matko, řekla jsi to takhle?...“ Já na to: „Řekla jsem to, abych vás
přivedla do stavu bez myšlenek, jen abych vás ohromila. Neřekla jsem to proto, abyste se posadili a začali to analyzovat... To ne.
Řekla jsem to proto, abyste byli naprosto šokovaní a omráčení. Tím nejlepším pro vás všechny totiž je být stále bez myšlenek. To
je Kristovo požehnání. To je to, co pro vás vypracoval. A jsem si jistá, že to vypracujete tímhle: „Neměj pozornost na druhých!
Nereaguj! Prostě nereaguj.“ Ať vidí cokoli, hned reagují. Je to snad potřeba? K čemu to je? Jak jim to reagování pomůže? Tohle
reagování jen vytváří vlny myšlenek ve vaší mysli, jak už jsem vám stokrát říkala. Vy se teď ale musíte stát zcela
bezmyšlenkovými, po této púdže. Pokud se to stane, podaří se nám něco ohromného. To je to největší požehnání, které vám
Kristus dal, kterým byste se opravdu měli těšit. Jen pak ve vás začne pracovat tato Akáš tatva. A jak pracuje? Skrze vaši
pozornost. Jak to funguje u Mě, to víte. Svou pozorností vypracovávám mnoho. Jak? Tím že se má pozornost stala
bezmyšlenkovou. Zcela bez myšlenek. Pohybuje se a kamkoli jde, tam pracuje. Když ale svou pozornost stále zaměřujete na
myšlenky, na přemýšlení, pak nedělá práci, pro kterou byla určena. Pozornost funguje skvěle, pokud jste bez myšlenek. Jinak
nefunguje. Musí se tedy povznést od vás samotných a pak od ostatních na vyšší úroveň lidstva, kde jste v kontaktu s oblohou,
můžeme to nazvat „tanmátra“ nebo podstata éteru. Díky éteru můžete mít televizi, telefony. Je to vlastně zázrak. S touto
„tanmátrou“ však můžete, tak jak tady sedíte, vykonat tu práci. Tak to pracuje. Jen ta pozornost pracuje, to vím. Vy to také dobře
víte. Nemusíte žádat Mě, abych na něco zaměřila pozornost. Vy sami zaměříte pozornost a bude to fungovat. Tak důležitou věc
jste dostali. Myslím, že jakmile získáte tohle, nebudou žádné problémy. Ale my se začínáme projevovat od elementu země, pak
od elementu ohně, pak od elementu džala a pak se dostaneme k tédžas, kdy obličej začíná zářit. Nakonec dostaneme to
bezmyšlenkové vědomí, díky němuž je naše pozornost zcela svobodná dělat speciální práci. Ale pokud neustále přemýšlíte, pak
chudák pozornost je tak zaneprázdněná, tak přetížená. Nemusíte Mi říkat: „Matko, měj prosím v pozornosti...“ Vy to můžete mít v
pozornosti a můžete to vypracovat. S touto pozorností nevnímáte, co máte, jak si stojíte, co máte na sobě, co dělají ostatní... Ne,
nic takového. Jste zajedno se sebou samým. A je to život plný humoru, tak vtipný, plný radosti, tak šťastný, že vás nezajímá nic z
toho, o co se lidé normálně zajímají. Sahadža jóga se v tuto chvíli ujala v tolika zemích. Jsem na vás tak hrdá, tolik hrdá. A teď
půjde i do zemí Afriky, což Mě naplňuje velkou spokojeností. A vy všichni to můžete dělat. Vy všichni to můžete vypracovat. Je
jen potřeba být v bezmyšlenkovém vědomí, což je Kristovo požehnání. Když to tak bude, budete se dokonale těšit svým Já. Bůh
vám žehnej.
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1999-0620, Ádi Šakti púdža, 20/06/1999, Canajoharie, USA
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Je Mi velkým potěšením vidět vás všechny, kteří jste se zde sešli. Je to tak vzdálené místo, „daleko od hlučícího davu“. Je to tak
krásné místo, které má vibrace. Oni vás neslyší. Teď Mě slyšíte? Dobře. Teď je to v pořádku. Toto místo Mě zaujalo na první
pohled v jedněch obsáhlých amerických novinách. Vibrace prostě začaly vystřelovat vzhůru, řekla jsem: „Co je to, odkud to
přichází?“ Byl tam krátký inzerát a Já jsem řekla: „Tohle je místo, kam musíme jít.“ Toto místo má tolik vibrací, dokonce jen podle
inzerátu. Takže si můžete představit, jak přichází vedení. Přichází z vibrací, díky nim jsem se ocitla tady a toto místo bylo vybráno
Boží silou. A to se stalo během jediného dne. Taková zázračná věc a stane se za jeden den! Trvalo jim tak dlouho, než tohle
získali, že jsem jim bez okolků řekla: „Už byste to měli mít!“ Všechno se vypracovalo a my jsme teď tady v té nejkrásnější
atmosféře. Samozřejmě víte, že původní indiáni byli vyhnáni a přišli sem, aby se tu schovali. Ukrývali se na tomto místě, aby
nebyli rozdrceni a zničeni navždy. Ta éra je teď u konce, to období nadvlády - vstoupit do cizí země, zabrat ji a považovat to za
velké povyražení - to vše je už teď u konce, lidské porozumění dospělo mnohem dál a chápou, že je to hříšné, že je to špatné. Vše,
co jsme udělali, bylo špatné. Ale ti lidé už neexistují. A děti a vnoučata dětí těch lidí, kteří byli Božími dětmi, často říkaly, že se jim
to všechno nelíbí. Protože nemáte právo zabrat takto něčí území a obsadit je jako by vám patřilo. Země samozřejmě nepatří
nikomu, ale přesto, když se někde narodíte, je to vaše země. A tuto zemi musí mít v držení ti, kteří se zde narodili, kteří ji vlastní.
Tento druh agrese však už probíhá celé věky. Nyní nastal čas s tím přestat, jednou provždy se vzdát takových dobrodružných
výprav, že vstoupíte do něčí země nebo do něčího domu a zaberete je. Teď je tu však, jak vidím, další typ agrese, a sice to, že nyní
vstupují do mysli lidí skrze svoje hovory, skrze nejrůznější agresivní postoje. A mysl samotná se stává otrokem. Myslím, že
současná doba je taková, že lidé nemají žádnou svobodu myslet si, co je správné, co je špatné, ani dát se na správné věci. Musí
přijmout vše, co se děje kolem, vše, co je nemorální, vše, co je destruktivní. Musí se to přijmout, protože, myslím, pořád ještě
nemáme dostatečný počet sahadžajogínů, kteří by se dokázali postavit proti všem těm dobrodružným akcím moderní doby. Pak
máme ještě další typ (agrese), kdy vidíme ty falešné guruy, kteří útočí, obzvlášť na Ameriku. Amerika je tímto skutečně prokletá,
protože měla peníze, takže sem přišli všichni podvodníci světa, jen si představte! Mít peníze samo o sobě není požehnáním.
Všichni přišli sem a obrali bohaté lidi a vydělali si pro sebe spoustu peněz. Tento druh vykořisťování je velmi nebezpečný,
mnohem víc, protože to zničí mysl. Viděla jsem, jak bylo zničeno mnoho lidí, zejména mnoho hledačů bylo zcela zničeno.
Doufám, že se narodili znovu a získají svou seberealizaci. Hledání tam nepochybně je, přicházejí však nejrůznější překážky,
existují nejrůznější pokušení. A tak, vzdor všemu tomu hledání, opravdovému a upřímnému hledání, padli do pastí. Nemohu
vysvětlit, proč se to muselo stát, ale stalo se to a je třeba to vidět. Člověk je z toho velmi deprimovaný a nešťastný. Ale přesto, je
jich tu tolik! Vy jste teď tady, zachráněni. A při tomto Posledním soudu jste vyrostli z té úrovně na tuto novou úroveň, kde jsem si
jistá, budete moci zachránit mnohem více dalších. Každý člověk může zachránit nejméně tisíc lidí a vás je tolik! Pokud se o to
pokusíte, bude to naprosto velkolepé, velmi významné osvobození tohoto světa, který my všichni máme zachránit. Takže
musíme vědět, že nejpřednější povinností každého sahadžajogína teď je zachránit ostatní, mluvit o Sahadža józe, vypracovat
Sahadža jógu na různých místech. Například mě překvapilo, že nyní pracují na zneužívaných dětech. Jsou také v Indii, pracujeme
na různých místech, jako jsou věznice, armáda. Můžete se tedy pustit do nejrůznějších aktivit, můžete jít na nejrůznější místa
ohrožovaná agresí a zachránit lidi. Myslím však, že nejhorší ze všeho je, že se útočí na nevinnost v západních zemích, především
v Americe. Nevinnost je terčem útoků, což je něco velmi nebezpečného, protože děti jsou takto zmrzačeny ve velmi útlém věku.
A co se s nimi stane? Takže musíme myslet na všechny ty nevinné děti. Co pro ně můžeme udělat, jak je můžeme zachránit, jak
to vyřešit. Od zájmu o sebe musíte nyní přejít k zájmu o druhé. Máte svou realizaci, v pořádku, napravili jste se, rozhodně se sami
zdokonalujete. To všechno tam je. Teď ale, co je potřeba udělat? Co zde to světlo má osvítit? Je zde pro druhé. Takže
sahadžajogíni teď musí žít pro druhé, ne pro sebe. Budou mít veškerou energii, budou mít veškerou podporu a budou mít
všechna požehnání. Takže musíme žít pro druhé. A jak se žije pro druhé? Je to velmi jednoduché, znamená to mít zájem, starost
o všechno. Máte starost o Matku Zemi, o své sousedy, starost o lidi, kteří na celém světě trpí. Pokud budete číst noviny, budete
ohromeni tím, co se děje, jak lidé trpí. Je pro nás zásadní pochopit, že dokud neproběhne transformace, nemůžeme tento svět
změnit. A vy všichni můžete transformovat druhé, je tedy vaší povinností, vaší úlohou transformovat ostatní lidi a říci jim, co je to
Boží láska. Láska je jediný způsob, jak to teď dokážeme vyřešit. Je to něco jako velký průlom, který by měl vést do této temnoty
násilí a který rozjasní mnoho míst, mnoho srdcí, mnoho lidí. Je to, dalo by se říct, oceán, oceán velkoleposti. Tato Boží láska je
tak velkolepá a tak mocná a zároveň tak nesmírně jemná, že vidíte přírodu, vidíte, jak rostou stromy, každý list dostane slunce,
každý strom má svou vlastní pozici. Musíme se toho od přírody tolik naučit, protože příroda je spojena s tou láskou. Příroda
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nemá žádnou agresivitu. Je prostě pod úplnou kontrolou Boží lásky. S tímto porozuměním byste také měli vědět, když přicházíte
do styku se sahadžajogíny, jaký by měl být váš postoj, jak byste se měli pohybovat, jak byste s nimi měli mluvit, jak byste jim měli
rozumět, jak byste jim měli projevit svou lásku. Teď je to dost dobře možné, není to těžké. Neměli byste se bát, stydět se. Ale
můžete s nimi mluvit sladkým způsobem, můžete s nimi komunikovat, můžete jim to říct. Protože toto je ta doba, mělo se to stát,
to je důvod, proč musela přijít Ádi Šakti. Bez Ní by to nebylo možné. Byly tu všechny ostatní Inkarnace, ale zaprvé byly jen na
jedné čakře, zadruhé si musely vybudovat pozici mezi ostatními lidmi, lidmi v okolí. Oni se o to pokusili a vypracovali to, ale ve
skutečném slova smyslu to v podstatě nefungovalo. Takže musela přijít Ádi Šakti, která je má všechny s sebou. Jsou všichni s
námi, neustále touží pomoci vám udělat všechno, čeho chcete dosáhnout. Jsou tady, tyto svaté vibrace jsou s vámi pro každou
dobrou práci, kterou chcete vykonat, jakoukoli sahadža práci, kterou chcete dělat, tyto vibrace tu rozhodně budou, aby vás vedly,
aby vám pomáhaly, aby vás podporovaly a milovaly. Budete se divit, jak jsou lidé, jakmile začnou pracovat pro Sahadža jógu, v
každém směru požehnáni. Musíte tedy ve své mysli sami udělat rozhodnutí, že všechny vaše sny se musí splnit. Takže to jediné,
co musíte udělat, je pouze vědět, že smyslem vašeho života je šířit Sahadža jógu. Dokonce i teď Mi mnoho sahadžajogínů píše:
„Matko, děje mi to a ono, má matka je taková a taková, můj otec je takový.“ Ale je jich jen málo. Prakticky to už skončilo. Kdysi
psávali, řekla bych, všechny dopisy o tomto, teď se však, myslím, všichni zdokonalili, nevím, co se stalo. Je to zcela jedinečná
doba, kdy je všude světlo, příroda je naprosto s vámi. Vidíte, jak příroda jedná, jak se vám snaží pomoct a podpořit vás. A jak
chce pro vás všechno vyřešit. Jen je třeba to chápat a cítit, že jste někdo velice výjimečný a že máte veškerou pomoc, každý z
vás. Nejen jedna osoba, dvě osoby, deset osob, které - ale všichni, jako kdyby tu celý oceán byl pro vás, aby vám pomohl, pomohl
přeplavat, abyste zachránili spoustu lidí. Ještě jste neviděli takový oceán, kde je taková hloubka a všechny vlny se vás snaží
zachránit, abyste se vznášeli v říši radosti. Všechno to se vám stalo, protože existuje záměr. Není to jen proto, že máte púrva
púnjas (zásluhy) a podobně. Mnoho lidí říká: „Získali jsme to za předchozí život.“ To je pravda. Může to být příčinou, ale
výsledkem je, že nyní jste schopni dát lidem realizaci, a to je to, co musíte dělat. Ušli jste celou tu cestu až sem, do této divočiny.
Jedině z této divočiny povstanete a dáte požehnání všem lidem celého světa. Zvláště Americe by se mělo znovu a znovu
dostávat požehnání. Protože je to Viráta, je to země Šrí Krišny. Protože vás se lidé vždy budou snažit následovat, kopírovat vás.
Věci se zlepší, pokud dostanete požehnání, můžeme říci, z různých lotosů, které máte v sobě, bezpochyby. Ale co kdybyste vy
něco dělali? Co abyste s tím něco dělali? To je něco, co je velmi důležité. To jediné, co musíte udělat ohledně sebe samých, je
podívat se na své vlastní činnosti. Jaké aktivity děláte. Musíte zjistit, co jste udělali a co můžete udělat. Když meditujete,
rozjímáte o sobě, nakolik jste vyrostli, co jste udělali, co jste dali druhým. Ať už jste získali cokoli, pokud to nerozdělíte, nevzroste
to. To je základní zákon a funguje. Viděla jsem lidi, kteří jsou realizované duše, kteří jsou velmi dobří, kteří vědí všechno o
Sahadža józe, ale ještě nejsou dost sebejistí, řekla bych, nebo tak hlubocí. To vše je možné pouze v případě, že se vy sami dáte
do vytváření nových sahadžajogínů, více sahadžajogínů. Ne kvůli popularitě, ale pro jejich dobro a pro dobro celku. Byla jsem
požádána, abych přijela a zůstala v Americe, aby se Amerika výrazně zlepšila. Takže teď jsem tady. Přijela jsem sem, zůstala
jsem tady a rozhodně sem vkládám veškerou svou pozornost, protože Amerika je velmi důležitá, nesmírně důležitá čakra. A tato
velmi důležitá země dělá někdy velmi hloupé věci. Neřekla bych, abyste vstupovali do politiky, ne. Neřekla bych, abyste se dostali
do nějaké opozice a vytvořili nějakou skupinu, ne. Buďte si však také vědomi toho, že máte síly. Dokonce i vaše myšlenka, vaše
touha má sílu. Zkoušejte s tím experimentovat. Jakmile budete experimentovat, zjistíte, že jen pouhá pozornost, kterou na tyto
věci dáte, je vypracuje. Jsem si jista, že se to vypracuje. Je to země, která rozhodně může pomoci v osvobození všech lidských
bytostí. Jenže se to naopak ubírá opačným směrem. Chci říct, že americké kultuře vůbec nerozumím, co je to americká kultura.
Je to něco - něco řeknou a udělají něco jiného. Nemají žádný správný hodnotový systém, který by všichni přijali, který se
tradicemi buduje dlouhou dobu. Hodnotový systém je tak překroucený, tak zvrácený že jedině sahadžajogín svou šlechetností,
svou velikostí z toho může tyto lidi vyprostit. Mají podivné nápady a ty podivné nápady by vás neměly odradit, neměly by vás
zastavit, protože víte, že jsou hloupí, jsou destruktivní a zničí všechny... všechny dobré vlastnosti. Měli byste vědět, že
zodpovědnost Američanů je mnohem větší než zodpovědnost jakéhokoli jiného sahadžajogína, protože oni jsou Boží silou
uznáváni a považováni za nej- schopnější a nejefektivnější lidi. Boží síla si myslí, že se do toho teď můžete pořádně pustit,
můžete toho hodně udělat a uvidíme. Podobně jako když máme určitou sílu a strojní zařízení, jenže pokud to zařízení nepracuje,
k čemu ta síla je? Je zbytečná. Stroje tedy musí pracovat. A pracují, šíří se to, musíme však zdvojnásobit své úsilí. Uvažovala
jsem o tom, že zde udělám nějakou sociální práci, aby to působilo, aby si toho povšimlo mnoho lidí. Na jemnější úrovni jsme už
pracovali, teď to však musíme vypracovat na povrchu. Subtilní úrovně jsme už dosáhli a můžeme dosáhnout mnohem více. Ale
měli bychom z toho vyjít a přemýšlet, co můžeme udělat navenek, aby lidé viděli, co je Sahadža jóga a co může lidem přinést. Je
to vaše osobní chování, vaše kolektivní chování, vaše národní chování, to vše změní atmosféru, kterou považujeme za povrchní,
tak, aby se také stala subtilnější. Říkám to na mnoha místech, ale při této púdže je myslím důležité říct, že pokud skutečně stojíte



tváří v tvář Ádi Šakti, pak musíte vědět, že vaše síly jsou neomezené. Jen ty síly musíte uplatnit. Není to statická síla. Je v ní
pohyb a je to správný typ pohybu. Ví, kam vstoupit, jak to zvládnout. Teď se podívejte na toto místo. Dokážete si Mě představit,
jak pomýšlím na takové místo? Jen jsem, to musím říct, samozřejmě myslela na to, že bychom zde měli mít nějaké místo,
protože američtí sahadžajogíni neměli žádné místo k setkávání se, to je celé. A vidíte, jak jsem to získala! Ale touha to všechno
udělat by měla být ve vaší subtilnější úrovni a pak to funguje. Funguje to, je to jako kouzlo, to vám říkám. Takže mějte víru v sebe
a rozhodněte se k tomu. Jsem tak šťastná, že jsme to získali s takovou lehkostí, tak neuvěřitelně snadno. Nebylo to naprosto nic
těžkého. Získali jsme to tak snadno, že prostě jiný sahadžajogín, člověk, který nám to měl prodat, přišel, velmi nadšený, a zkrátka
nám to prodal, hotovo. Nemuseli jsme dělat nic - přesvědčovat ho nebo s ním mluvit nebo smlouvat o ceně, nic. A prodal nám to.
Stejně tak, cokoli, co si na subtilnější úrovni přejete, se stává ohromnou silou, která se pohybuje sama, která ví kam jít, jak a do
které oblasti vstoupit, a způsobí, že se to uskuteční. Je to něco, co bychom měli všichni zažít a vypracovat to s plnou důvěrou. Je
to ta láska, kterou máme, ten zájem, který máme. A je to ta síla, která nám dala seberealizaci, a je to síla, která nám pomáhá
snadněji dosahovat větších úspěchů. Jsem si jista, že všichni, kdo jste tady, si uvědomíte, jak to bylo uděláno - chci říct, tak
rychle. To je zrovna jedna z věcí, která by vám měla říct, co jsme schopni udělat, čeho jsme schopni dosáhnout. A když
pomyslíte, že tolik lidí je ztraceno v bahně nevědomosti, měli bychom v sobě skutečně cítit ten starostlivý zájem a tu touhu: „Jak
mohu těmto lidem pomoci?“ A jakmile budete takhle přemýšlet, užasnete, jak se tato Boží moc, tato síla začne projevovat.
Zapomeňte na malicherné věci a drobné problémy, to nic není. Máte za sebou tak mocnou sílu. Je pravda, že celý tento vesmír
byl vytvořen, všechno bylo vytvořeno a pak jste byli stvořeni vy a vše, co je učiněno. Ale největší věc, kterou tato síla učinila, je, že
vytvořila sahadžajogíny. To je ta nejúžasnější věc. Ty, kteří mají poznání, ty, kteří mají čisté vědění, a ty, kteří mají v srdci Boží
lásku. Jak ohromné jsou to osobnosti! Stačí na to jen pomyslet a získáte veškeré příležitosti tu lásku vyjádřit. Nechť vám Bůh
žehná!



1999-0711, O hledání v Kali juze (6 min)

View online.

19990711 - O hledání v Kali juze

Kali juga je tedy doba, kdy lidé mohou získat seberealizaci, kdy poznají své Já a poznají pravdu. Toto bylo řečeno před dávnými
časy a vidíte, dnes se to děje. Takže toto byl čas, který byl k tomu naplánován, protože když jste v pohodě, jako například v Satja
juze a podobně, nehledáte, jen to přijímáte, jste poslušní, dobří lidé a hotovo. Avšak v Kali juze začnete opravdově hledat
absolutní pravdu, a proto tato světla zobrazují charakter nebo duši získávající osvícení. Takže vy všichni jste osvícené duše. Pro
Mě je toto Divali. Jsou-li lidé osvíceni, to je Divali. Kdy lidé odstraní všechnu temnotu Kali jugy a vy všichni si užíváte krásy a
radosti Kali jugy. Řekla bych, že je to velmi symbolické, že Divali už začalo. Máme mnoho světel a musíme získat více světel - ne
proto, že bychom měli málo světla - proč chceme více světel, proč to chcete? Protože musí být spaseni všichni. Naší snahou je
zachránit každého. Je to velice těžké. Dnes však vidíte, jak realizovaní lidé jako semínka jdou a usazují se v odlehlých místech,
kde prosperují, rostou z nich krásné, voňavé stromy, které ostatním poskytují stín. Proto vidíte lidi z různých míst, jak se
probouzejí a jak se z nich stávají realizované duše a pak probouzejí ostatní. Je to všechno proces. Je to velmi dobře vestavěno
uvnitř, vypadá to tak a dobře se to vypracovává. Jediná věc je nejistá - kolik jich přijde do Sahadža jógy a kolik jich můžeme
zachránit. Toto je jediný problém, a proto byste měli být připraveni na to, aby se každý z vás rozhodl: „Každý den zachráním
alespoň jednu duši, každý den alespoň jednoho člověka.“ Nějací lidé se například topí v řece nebo v moři. Co uděláte?
Pospícháte, abyste je zachránili. Všichni vyběhnete zachránit jim život. Stejně tak musíme chápat, že musíme zachránit život
všem lidem, a proto musíme tvrdě pracovat. Při vzestupu z iluze do pravdy máme jisté problémy, jimž se musíme správně
postavit. Jeden problém pochází z hladu. Může to být hlad po penězích, hlad po jídle, po čemkoli. Pokud je tu hlad po penězích,
usadí se ve vás navždy, protože je neukojitelný, nikdy jej nemůžete uspokojit. V dnešní době lidé úplně šílí, úplně šílí po penězích.
Je jim jedno, jestli ostatní peníze mají nebo ne, jestli ostatní mají tuto vymoženost nebo ne, prostě se musí ukázat, musí se
pochlubit, jak jsou bohatí, jak jsou na tom dobře, a díky svému egu se prostě musí pochlubit: „Co je na tom špatného?“ Toto je
jedna z největších překážek, kterou máte, že vám vaše mysl, což je ego, diktuje a vy se to pak pokoušíte dělat, aniž byste si
ověřili, o co jde. Mysl je tedy pod vlivem bhranti, iluze, kdy můžete chápat mnoha způsoby. Takže jsem řekla, že pokud chtějí, v
Sahadža józe mohou získat realizaci a také pokračovat dle vlastní volby, kdekoli budou chtít, zejména v den své realizace.
Funguje to zázračně, protože v ten den se cítíte silnější a vyhýbáte se všem špatným věcem. Tolik vás už v Sahadža józe dospělo
a prošlo úplnou proměnou. Jsem moc ráda, že to mohu vidět.

http://amruta.org/?p=22356


1999-0711, O Lakšmí principu (6 min)

View online.

19990711 - O Lakšmí principu

Například jsem jednoho dne mluvila o Lakšmí principu. Podívejme se teď, jak vyhasíná Lakšmí princip. Je to jednoduché. Pokud
to chcete vědět, je to velmi jednoduché. Lakšmí je totiž velmi přelétavá a vrtošivá. Jak dáte sluhovi sto rupií, hned půjde do
hospody pít. Lakšmí je tu, a jakmile dáte Lakšmí, bude se snažit skončit v hospodě a pít. Takže si umíte představit, jak to s
Lakšmí chodí. Je velmi dobrotivá, ale také vás svádí, hodně vás svádí, proto musíte být na pozoru: všechny peníze, které máte,
byste měli dát do banky, nebo s nimi naložte, jak chcete, ale neutraťte všechno. To prostě nedělejte. Zadruhé musíte vědět také
to, že jsou-li všechny dveře zavřené a jedněmi se Lakšmí dostane dovnitř, zůstane, o tom není pochyb, když jste na tom špatně,
zůstane, jenže odumře, protože nemá východ ven. Pokud otevřete další dveře, užasnete - nejen že Lakšmí může ven, ale může
dostat mnohem víc vzduchu, mnohem víc svobody zvenčí, protože jste otevřeli další dveře. S jedněmi dveřmi je to jen
experiment, nic nevejde dovnitř. Když otevřete jen jedny dveře, nedostane se dovnitř žádný vzduch, nic. Jakmile však otevřete i
další dveře, zjistíte, že v místnosti vanou proudy vzduchu. Stejně tak člověk, který chce peníze, se nejprve musí naučit utrácet ty
peníze, které má. V této Kali juze je to jedno z požehnání, protože úkolem Kali jugy je vytvářet pochybnosti, vytvářet iluze, bhram.
Takže je bude pořád vytvářet. Jestliže se však budete držet pravdy, nepůjde jí to. Je tedy důležité pochopit, že jsme pořád
zkoušeni. Je to věc, k níž musíte zaujmout postoj svědka. Je velmi zajímavé vidět, jak chce Lakšmí utéct z domu člověka,
kterého zajímá jen podvádění, hrabání a lhaní. Lakšmí s ním nezůstane, odejde. Všechny tyto věci se dějí kolem nás. Neříkám to
jen tak, je to všechno tady - strašné! Víte, musíme jasně vidět pohyb své mysli. Kam se ubírá, o čem přemýšlí? Lakšmí je tou,
která vás nutí myslet si věci, které byste si myslet neměli. Jak jsem vám řekla, lidé začnou pít, chodit na závody, pít jako duha,
dělají všechno možné. Proč? Protože mají peníze, tak je musí někde utratit. Budou však utrácet za věci, které nejsou investicí do
skutečného dobra, něčeho, co skutečně stojí za to. Takže dnes máme lidi, kteří utrácejí spoustu peněz za zbytečnosti. Plýtváním
nikdy nedosáhnete svého cíle. Vaším cílem je naplnit své bytí, stát se Duchem. Je to nesmírně subtilní téma k pochopení. Myslíte
si: „Neděláme přece nic špatného - o co jde? Přece když dělám něco špatného, něco závažného, tělo by mělo reagovat.“ Ale není
to tak, nic nebude reagovat, ani vaše mysl, ani vaše tělo.
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1999-0801, Guru púdža, 01/08/1999, (nekontrolováno), Cabella, Itálie

View online.

Od té doby, co jsme přišli do Cabelly, uplynulo 10 let. Takže si můžete představit, jak jsme se během těchto deseti let byli schopni
v Sahadža józe zlepšit. Takže dnes budeme mít Guru púdžu. Jak jsem řekla, vy všichni jste guruové a chcete mě uctít jako svého
gurua, což je v pořádku. Ale hlavní věc, které by měl každý rozumět, je, že jste se stali guruem, bezpochyby. Protože máte vědění,
máte absolutní vědění. A tak můžeme říct, že jste se stali guruy, bezpochyby. Ale člověk musí pochopit, že jste dosáhli stavu, kdy
můžete zvedat Kundaliní, můžete dávat realizaci ostatním. A také víte, co je absolutní vědění. Znát absolutní vědění je velmi
důležité a vstřebat ho je dokonce ještě důležitější. Ačkoliv máme absolutní vědění, nedokážeme ho tak dobře vstřebat. To
znamená, že nemůžeme jít do hloubky. Z jakého důvodu? Musíme pochopit, že jsme všichni zdědili to, co bylo živočišnou říší.
Vyvinuli jste se z živočišné říše. Takže je tak mnoho věcí, zděděných po zvířatech, které v nás přetrvávají - agresivita, tyranie
(nadvláda), podrážděnost, strach, přivlastňování si cizích věcí, všechno toto je naše dědictví a je stále uvnitř nás. Chceme si
přivlastnit cizí věci - ne vy lidé, samozřejmě že ne, ale lidé, kteří ještě nejsou v Sahadža józe. Nejprve si přivlastňovali území, pak
si začali přivlastňovat lidi, dělali z nich otroky. Pak jim to nestačilo, tak si začali přivlastňovat království, klenoty a všechny tyto
věci. Jen shrabovat. Nemají žádné zákonné právo, přesto si budou přivlastňovat. Zdá se to, zdá se to velmi kuriózní, zdá se to
velmi nelidské, ale je to tu - kvůli našemu dědictví. Je zde také mnoho jiných věcí, jako žárlivost. Mezi zvířaty je jí velice málo.
Nežárlí tak moc jako my, zatímco my jsme zdědili tuto žárlivost díky našim vlastním reakcím a myšlení. Lidé začnou žárlit a
chtějí srazit druhé. Když nemůžou dosáhnout žádné výšky, chtějí srazit dolů ostatní. Když si tento druh žárlivosti podmaní lidské
bytosti, pak si myslí, že cokoliv je uděláno ve jménu žárlivosti, je v pořádku. Stanou se velmi uvědomělí, že: ´Jsme níž než jiný
člověk, nedostává se nám určitého nadání jako jinému člověku,´ a zkoušejí tyto lidi přemoct kvůli tomu tlaku žárlivosti. A tak
problémem je, že ačkoliv jsme lidskými bytostmi, zdědili jsme tak mnoho zvířecích vlastností. Jsme draví, jsme zlostní, jsme
rozháraní - tak jako zvířata. Ale lidské bytosti navíc mohou reagovat díky svému myšlení. Myslí. Mohou myslet. A díky tomuto
myšlení se všechny tyto zděděné věci stávají zvrhlými. Jako - někdo chce zničit jiného člověka. Pak se nebude chovat jako zvíře -
přímočaře, ale bude hledat prostředek, způsob, promyslí, jak to udělat. Hlavním problémem lidských bytostí je to, že stále dědí
velmi prudkou povahu. Tuto prudkou povahu je třeba kontrolovat, je třeba ji vidět. Vidíte-li něco, co se vám nelíbí, co je možná
proti vaší vůli, okamžitě vybuchnete! Zrovna teď jsem viděla, že místo kafru dali cukrkandl. K cukrkandlu dávali zápalky - že jej
zapálí. Nechytne to! Zkoušeli a zkoušeli, nechytalo to. Tak jsem řekla: „Ukažte mi, co to je.“ Byl to cukrkandl! Kdyby to byl kafr,
rovnou by vzplanul! Takže kvalita člověka se pozná stejným způsobem. Jestliže při nejnepatrnější provokaci dostane zlost a
začne se hněvat, pak jeho kvalita jako gurua není moc dobrá. Jako guru bychom neměli reagovat, neměli bychom se rozzlobit,
neměli bychom zkoušet utiskovat druhé. „Ale co pak můžeme dělat?“ zeptají se lidé. Máme jinou metodu, jak říkáme - je to láska.
Láska místo rozhněvání se. Jestliže ukážete lásku a milosrdenství vůči člověku, co se stane? Nedá vám to žádnou zlost a
druhého člověka také nerozzlobíte. Zlost přináší zlost. Jestliže se na někoho rozzlobíte, pak ten člověk vám to nemusí vrátit,
protože se vás možná bojí, ale ve svém srdci, ve své mysli bude uchovávat pomstu: ´Jednou mu ukážu, proč se má na mě co
zlobit!´ Takže v Sahadža józe si, prosím, pamatujte, že láska je jediný způsob, jak můžeme vyřešit problém. Nyní, jestliže se něco
stane, řekněme v ašrámu. Jestliže se na toho člověka rozzlobíte, co se stane? Ten člověk se obrátí proti vám. Snad, je-li dobrým
sahadžajogínem, možná si uvědomí, že to byla špatná věc. Ale jestliže je špatným sahadžajogínem, ještě ne plně schopným
porozumět, co pak udělá? Bude prostě cítit: ´Tento člověk mě urazil, schválně mě ponížil atd. A já se mu musím pomstít!´ Mezi
zvířaty je tato činnost velmi omezená. Nemyslím si, že věří v pomstu, kromě několika zvířat. Říkají, že jestliže ublížíte hadovi, on
posečká, vrátí se na vás. Tak se to říká. A toto je jedna z vlastností hada. Ale jestliže jsme prošli všemi těmito různými druhy,
mohli jsme mít nějaké kvality nějakých takových zvířat uvnitř nás, možná dokonce i hada. Jestliže je uvnitř nás had, pak kdokoliv
vám ublíží, budete si to pamatovat celý svůj život: ´On mi ublížil, tak já ho jednou srovnám. Pomstím se!´ Jestliže je uvnitř nás
had. Ale nyní, je-li uvnitř nás tygr, tak se stanete divokými, při nejmenší věci se rozčílíte, ztratíte trpělivost. Takže, není to moc
dobrá situace, že jsme stále na úrovni zvířat a že naše dědictví v nás stále pracuje. Tak musíme dávat pozor, musíme být
dobrými guruy. A abychom byli dobrými guruy, musíme mít velmi mírumilovnou, soucitnou, milující povahu. Konec konců, člověk
musí pochopit, že lidé mají toto dědictví a někteří lidé více, někteří lidé mají toto, nebo někteří lidé mají tamto. Proto pokud se na
takového člověka rozzlobíte, nepomůže to jemu ani vám. Ale když jste milující a soucitní a vysvětlíte tomu člověku, jaký je
problém a co chcete udělat, říkám vám, že se to zlepší. Určitě se to zlepší a on bude cítit vaši lásku. Samozřejmě, někdy, někdy je
nezbytné také odpustit takovému člověku. Takovému člověku musí být odpuštěno, úplně. Protože to neznamená, že jestliže
někdo dělá špatnosti, všechny druhy špatností, že vy mu odpustíte a on bude pokračovat v tom stejném. Tohle to neznamená.

http://amruta.org/?p=63515


Odpuštění znamená zapomenutí. Ten a ten člověk se chová špatně, tak prostě zapomeňte, zapomeňte na to, úplně na to
zapomeňte! Pro gurua je to důležité, pro sahadžajogínského gurua. Musím říct, že jiní guruové nebyli takoví. Byli úplně, řekla
bych, nesmírně výbušní a rozčilovali se na lidi. Jednou jsem potkala gurua a on mi řekl: „Matko, jsi k nim příliš laskavá. A s touto
laskavostí nemůžeš vytvořit dobré lidi. Mám toho dost,“ řekl. „Vytvořil jsem ze dvou lidí guruy. Jeden z nich se zcela ztratil v
penězích.“ „V pořádku, co se stalo s druhým?“ „Druhý zcela propadl ženám.“ Řekla jsem: „V pořádku. Jestliže se ztratili, ztratili se,
ale jestliže je můžeš vzkřísit svojí láskou, náklonností a laskavostí, je lepší dát si tu práci.“ Takže ten, kdo se ztratil,… Myslím, že
jestliže otevřete dveře, tak lidé sedící venku mě také mohou slyšet. Kdo jsou ti, co sedí venku? Otevřete úplně! Samozřejmě! Ať se
posunou na tuto stranu. Nyní je to lepší. Takže jako guru musíte dospět k závěru, že oni dosud setrvávají ve svém dědictví. Ale
druhý problém je mnohem horší, protože lidské bytosti mohou myslet. Samozřejmě, zvířata také myslí, ale je to vždy podmiňující.
Ať mají jakékoliv předsudky, budou se podle nich chovat. Ale nemají ego takového druhu, jako si rozvinuly lidské bytosti. Takže
guruové si rozvinuli také velmi ošklivé ego. Nejzákladnější ego je - viděla jsem jiné guruy, řekli mi: „Dělali jsme tak mnoho.
Pracovali jsme tak těžce, abychom dosáhli tohoto stavu. A proč bychom měli dávat realizaci ostatním?“ Nebo: „Mají-li dostat
realizaci, pak - co udělali? Proč by měli dostat realizaci?“ Přišlo srovnání mezi jejich vlastním stavem a tím, jak si ho rozvinuli a
tím, jak by si ho měli rozvinout ostatní. Takže dělají všechny druhy různých mučení, trápení, intrik. Například, mohli nechat
učedníka stát na hlavě, vzdát se své rodiny, dělat toto, dělat tamto, budou je bít, můžou je také bít. Nechají ho stát dlouhou dobu
ve vodě, nechají ho stát na jedné noze. Takto trestají. A dojde-li k nejhoršímu,mohou je bít holemi nebo kameny. Jsou takoví.
Nechtějí mluvit. Nechtějí porozumět, co musí říct jiný člověk, nebo jak by se s těmi, kdo jsou hledači, mělo zacházet. Všechna
tato zlost a všechny tyto věci mohly být v pořádku dřív, ale po příchodu Sahadža jógy musíte vědět, že to není nezbytné. Není
vůbec nezbytné jakkoli fyzicky trestat své žáky. A ani psychicky byste své žáky neměli trestat. Jako lidé začnou říkat svým
žákům všechno možné. Jako, řekněme, že je lídr a tento lídr objeví něco špatného na žákovi, pak se rozpovídá: „Jsi takový, tvůj
otec byl takový, tvůj dědeček byl takový, tvůj pradědeček byl takový a ty jsi také takový.“ Nebo něco, co ho zraní. Prostřednictvím
ubližování, nikomu nepomůžete. Řekněme, že jdete a zraníte se. Nemůžete jít. Ve vašem duchovním vzestupu také, jestliže jste
zraněni, nemůžete pokračovat. Takže je velmi důležité neubližovat lidem. Jakmile chcete ubližovat druhým, pak nejste dobrým
guruem, nejste tím, kdo je opravdu laskavým a chápajícím žáky. V Sahadža józe je to naprosto odlišná věc, protože jste všichni
dosáhli Sahadža jógy bez toho, abyste dělali jakýkoliv druh pokání, měli jakýkoliv druh špatného svědomí, zpovědi, cokoliv. Nic.
Tak jak jste, jste dostali svoji realizaci. Nikdo nemusel stát na hlavě, vzdát se svého manžela, manželky, rodiny, těchto věcí, nic z
toho. Tak jak jste, jakýkoliv oděv máte na sobě, jakkoliv podmínění jste, dostali jste realizaci. Je to tak. Nemusíte za to platit.
Nemusíte se namáhat. Nemusíte dělat nic. Prostě to dostanete, sedíce, kdekoliv jste. Toto by vám mělo ukázat, že máte sílu
lásky, milosrdenství. Díky své lásce jste získali realizaci. Nikdy jsme si to neuvědomili. Předpokládejme, že se snažíme dát
realizaci lidem, chceme jít do vesnic, pracovat tam a dát jim realizaci. Proč? Proč to děláme? Není to pro žádnou slávu, pro
žádnou odměnu nebo něco, ale prostě díky lásce, která je ve vašem srdci, díky které cítíte: ´Proč se raduji vším, zatímco ostatní
se neradují?´ A tak se vydáte na cestu, abyste pomohli lidem získat jejich realizaci. Nyní jste se stali větší lidskou bytostí a
znepokojeně cítíte, jak se ostatní postupně ničí. Jak se dostávají na špatnou cestu, dělají špatné věci. A to způsobuje, že se cítíte
velice rozrušení a chcete jim pomoct. A jakmile máte jednou toto porozumění, pak budete vědět, jak jednat s člověkem, ke
kterému se musíte chovat jako guru. Většinou není nutné říkat takovému člověku cokoliv hrubého. Nanejvýš můžete říct o
chybách, kterých se ten člověk dopustil, ale udělejte to tak jemně, aby to pro toho člověka v žádném případě nebyl otřes. Také
všechny tyto věci týkající se připoutaností - někdo má příliš mnoho připoutanosti, řekněme, k rodině, k ženě nebo dětem nebo
něčemu. A jakmile přijdou do Sahadža jógy, stále mají stejné množství připoutanosti. V pořádku, nic se neděje. Ale jak daleko se
dostanete s takovou připoutaností? Jak dlouho to bude pokračovat, to je ta otázka. Měli byste být odpoutaní. Když to řeknu,
nemůžete být. Je to stav, je to stav mysli, že jste odpoutanými. Ale když přijde na to něco pro ně udělat, půjdete jim ze všech sil
pomoci. Ale nejste připoutanou osobou. A teď, jaký je popis připoutané osoby? Připoutaná osoba se vždy strachuje o druhého
člověka, přemýšlí o druhém člověku, nemůže myslet na Sahadža jógu, jen přemýšlí o lidech, ke kterým je připoután. Pak je velmi
citlivý. Nemůžete říct nic o jeho bratrovi, sestře nebo někom, jinak začne vyvádět. Existuje také připoutanost ke jménu, které měl.
Řekněme, že dosáhl určitého jména, řekněme, nebo nějakého vysokého postavení, pak co dělá? Nemůžete ho zpochybnit
žádným způsobem. Žádnými slovy ho nemůžete zpochybnit, protože je s tím tak ztotožněný, myslí si, že je velkou osobou, která
dosáhla v životě takového postavení. Je tak moc připoutaný, že chce, aby guru složil poklonu této připoutanosti. A nyní, jakým
způsobem můžete tento problém vyřešit? Jestli je někdo, například, velmi připoutaný ke své ženě. Pak byste neměli debatovat a
přít se s tím člověkem, vůbec ne, protože on dosud pomalu roste do tohoto stavu. Takový člověk není úplně dokonalým
sahadžajogínem. Takže co musíte udělat? Jestliže je připoutaný ke své ženě, nechte to být. Ale Božské to vypracuje a on si
uvědomí, že to, jak uvažuje, co dělá a jak se rozhoduje, je všechno špatně. A jakmile to sám objeví, pak se stane odpoutaným. Ale



jestliže mu stále něco říkáte a zkoušíte ho přesvědčit, nikdy se to nevypracuje. Takže musíte porozumět tomu, že jako lidské
bytosti - ať jsme byli čímkoliv, také jako sahadžajogíni - máme problémy. A ty by se měly pomalu, pomaličku rozpustit. Ne
přesvědčováním, ne říkáním něčeho, ale láskou a milosrdenstvím. Jestliže máte pro někoho lásku, - budete překvapeni - 99% lidí
si cení lásky. Toto je třetí kvalita lidských bytostí, měla bych říct. První je jeho dědictví, druhá je, že přemýšlí a třetí, že si cení
lásky. Každý, kdo miluje - druhý člověk si cení této lásky, protože si myslí: ´Tento konkrétní člověk miluje mě, ne moje bohatství,
ne moji krásu, ne tyto moje věci, ale miluje mě!´ A tato představa lásky je něco, co mu dá úplnou odpoutanost od té osoby;
snadno. Jak? Vypadá to velmi zvláštně, že jestliže máte někoho rádi, jestliže někoho milujete, že byste měli získat odpoutanost.
To je možné pouze v Sahadža józe. V Sahadža józe je vaše duševní rozpoložení takové, že jste úplně odpoutaní a úplně
připoutaní. Jak? Například, teď řekněme, mám dceru, takže jsem odpoutaná. Nikdy jí nevolám, nedělám si kvůli ní starosti,
protože v Sahadža józe víte, jak tomu člověku je. Jestliže jsou vibrace v pořádku, proč byste měli telefonovat? Proč byste s ní
měli mluvit? Proč byste se jí měli na cokoliv ptát? Není třeba. Jen díky vibracím budete vědět, jak se ten člověk má. A tak se bude
zdát, že jste úplně odpoutaní. Ale když objevíte, že vibrace ukazují nebo naznačují něco vážného ohledně té osoby, co uděláte? -
Dáte na to plnou pozornost, plnou pozornost! Dáte na to pozornost, ale ne připoutanost. Takže připoutanost neřeší problém. Co
řeší problém, je pozornost. Ale jestliže nejste odpoutaní, pak je vaše pozornost připoutanou pozorností. Je to pozornost, která
není k dispozici každému, je to pozornost, která uvázne, úplně se přilepí na osobu, se kterou jste ztotožněni. Zkuste to pochopit.
Být takhle s někým ztotožněný, není ve skutečnosti to, co můžeme nazvat vložením pozornosti na tu osobu. A pak bude vaše
pozornost pracovat. Jestliže jste na té úrovni, kdykoliv položíte pozornost na konkrétní osobu, která potřebuje vaši pozornost,
bude to pracovat. Ale jestliže po celý čas plýtváte svojí pozorností na jednu osobu, protože jste k té osobě připoutaní, pozornost
bude unavená. Nebude pracovat. Je to trochu, měla bych říct, paradox, že jestliže jste k někomu připoutaní, pak vaše pozornost
nepracuje. A jestliže nejste k té osobě připoutaní, - děláte všechno ostatní. Nyní musím přednášet, dobře, přednáším, pak musím
něco uvařit, tak budu vařit a toto, to, to. Ale jestliže stále myslíte na tu osobu, stále chcete být spojení s tou osobou, - není to
nutné, ta osoba je v pořádku. K čemu to je, tolik se strachovat o tu osobu? Konec konců, musíte dělat Sahadža jógu. Musíte dělat
tak mnoho věcí. Musíte zvedat Kundaliní tolika lidem. A tak se někde připoutáváte k jednomu člověku. To není moc dobré. Díky
tomuto druhu připoutanosti, vaše pozornost se také stane zbytečnou, úplně zbytečnou. Takže nechte pozornost volnou.
Pozornost by neměla být omezována vašimi připoutanostmi. Pozornost by měla být úplně volná, pak pracuje automaticky,
automaticky a vy budete ohromeni, že dokonce i když nezaměříte pozornost, pozornost bude pracovat. Je to tak ohromná věc,
mít duchovní pozornost, která není nic jiného než láska. Bude prostě pracovat. Budete ohromeni, jak to funguje. Mluvím o jiném
světě, ne o tomto pozemském, ale jaksi vyšším, kde vaše pozornost pracuje a pracuje tak krásně, že jste ohromeni, jak to
pracuje. Ale neměli byste ji omezovat svými připoutanostmi. Jestliže je ohraničena, můžete mít velmi omezený okruh zájmu, jen
lidi, kteří jsou k vám připoutaní, jste připoutaní k těmto osobám. To je, proč ztotožňování se není způsob, kterým by to měl guru
vypracovat. Nyní, je deset žáků a jeden guru. A ten guru má rád pouze jednoho. Myslí si: ´Tento je vskutku nejlepší a měl by být
povzbuzován a měla by mu být poskytnuta všemožná pomoc.´ Ale to nepomůže. Ale naopak by měl říct: ´On je již velmi dobrý
chlapík. Vzestoupil velmi vysoko. Dostal se velmi hluboko.´ Takže dejte pozornost na ty, kteří nejsou tak dobří a řekněte jim, že:
„Musíte vzestoupit.“ Velmi sladkým způsobem. Musíte mluvit k těm druhým lidem, kteří tam ještě nejsou, nebo kteří dosud
zápasí. Musíte pochopit, musíte si všímat: ´Co dělají? Proč se nezdokonalují nebo nerostou ve své pozornosti? Co je to za
problém? Proč skrz ně neproudí Božské?´ A objevíte, že příčinou toho je, že lidé nemají dobrou pozornost, protože se stále na
někoho soustředí. Cítí, že je to jejich zodpovědnost, že by měli být na někoho soustředěni. Je to jen - poskytnout nějaké
ospravedlnění. Je to jen ospravedlňování, říct: „Přirozeně, musím se o to starat, strachovat se o to.“ Je to jen omlouvání. Ale
jestliže opravdu neupínáte svoji pozornost jen na jednu osobu nebo jen na deset osob, pak se vaše pozornost stará o celý svět.
Vnímá všechny informace a také dává všechny informace o tom, co musí být uděláno, aby se situace napravila. Takže člověk
musí vyrůst do toho stavu, ve kterém se nerozzlobí, nebude se znepokojovat, nerozčílí se. Ne, vůbec ne. Co se vám stane, je to,
že vidíte situaci a nejste do ní vtaženi. Vidíte situaci a jste nad tím. Pak můžete vyřešit daný problém lépe. Ale jestliže jste částí a
součástí problému, pak ho vyřešit nemůžete. Je to, jako když jsem říkala, že ti, řekněme, kdo bojují, nemůžou vyřešit problém. Ale
člověk, který nebojuje, může problém vyřešit. Takže je to opravdu jednoduchá věc porozumět tomu, že jestliže jste ztotožněni,
jestliže jste zapleteni s nějakým člověkem nebo s nějakým druhem věci, pak jste se ztratili. Takže naše pozornost musí být vždy
volná a může být použita široko daleko, kdekoliv je potřeba. To je stav, kterého člověk musí dosáhnout. Jestliže dosáhnete toho
stavu mysli - není to tak, že říkám, že pro to cokoliv můžete udělat, je to prostě stav mysli. Nyní, jak to uděláme? Pouze
prostřednictvím introspekce. Prostřednictvím introspekce porozumíte, že potřebujete pomoc k vyřešení svých problémů. Zaprvé,
problém je, jak se postavit sám sobě, protože jste trošku bojácní nebo možná z toho nervózní. Jak přijde vhodná doba, budete
ohromeni, že tato nervozita nemá vůbec žádný význam. Když o tom zkoušíte uvažovat, pak se to nevypracuje, ale jestliže jste



sahadž, vypracuje se to. Takže přecházíme k druhému bodu, kromě pozornosti, že byste měli vložit všechno do rukou
Paramačajtanji. Nechť Paramačajtanja vyřeší daný problém! Toto je problém, nechť Paramačajtanja daný problém vyřeší!
Nejsme rozrušeni, takže na řadu přijde odpoutanost. Dáte celou věc Paramačajtanje, aby to vyřešila. Takže nejste v tom, jste nad
tím. Jsou to velice jednoduché věci, jestliže porozumíte, že trpíme, protože každý se za nás cítí zodpovědný. Každý si myslí, že
nese zodpovědnost, že za nás musí nést zodpovědnost. Někdo řekne, že musí mít tuto zodpovědnost. Všechny tyto věci je
znepokojují, a to je důvod, proč dnes máme velmi složitou společnost. Trpí kvůli všem druhům nemocí, za které je zodpovědné
pouze přemýšlení. Ale toto neustálé přemýšlení, přemýšlení o nějaké osobě, přemýšlení o nějakém problému, vás nedovede
nikam. Co musíte udělat v daný okamžik, je nechat to Paramačajtanje. Jestliže to přijde k Paramačajtanje, bude to zvládnuto. To
vyřeší ten problém. Nyní vám řeknu jednu věc, zkušenost. Teď jsem byla v Americe. Chtěla jsem tam mít púdžu, tak jsem řekla:
„Dobře, ať přijedou na púdžu. Je pěkné, jestliže chtějí přijet.“ Pak mi řekli: „Matko, chceme ti na púdžu přivézt dárky. Jak je
můžeme přivézt?“ Řekla jsem: „Je to velmi jednoduché. Nic nevozte.“ Nechtěli to poslouchat. Řekli: „Musíme to přivézt a celníci
nás budou trápit a dělat toto a dělat tamto.“ Takže, pouze ob jednu budovu byla jiná budova a v ní měli výprodej. Řekla jsem:
„Toto vypadá zajímavě. Pojďme se na to podívat.“ Takže jsem vešla a objevila jsem tak levné věci, neuvěřitelně, velmi, velmi
drahé věci za výprodejní cenu. Byla jsem ohromena. Řekla jsem jim: „Můžu koupit všechny tyto věci. Zaplatím vám, ale přivezte
všechny tyto věci do Canajoharie.“ Souhlasili: „V pořádku. Přivezeme to do Canajoharie.“ A přivezli všechny tyto věci, všechny
pěkně zabalené a dali je sahadžajogínům. Neměli jsme žádný problém s celníky nebo něčím. Zaplatila jsem jim to tam. Jak
vidíte, věci můžou být zlepšeny díky pochopení, že nejdůležitější věcí je milovat. Ale láska je pravda a pravda je láska. Jestliže
někoho milujete, upřímně milujete, pak cokoliv, co chcete udělat s tou osobou, bude zcela jasné, protože to bude pravdivé.
Cokoliv řeknete takové osobě, bude absolutně zřejmé, nesporné, protože je to naprosto pravdivé. Tak také když s někým jednáte,
měli byste být neobyčejně pravdiví. Samozřejmě, není třeba říkat věci, které vás zraní, ale musíte použít takové cesty a metody,
které v žádném případě druhého nezraní, ale které budou mít účinek na toho člověka. Takže tento druh guruů nyní velice moc
potřebujeme v Sahadža józe, protože Sahadža jóga se musí mnohem víc rozšířit. Takže ze všeho nejdřív, musí být naše zlost
uvedena do patřičných mezí. Guru nemá žádné právo - myslím sahadžajogínský guru - nemá žádné právo ztrácet trpělivost.
Vůbec, ze žádného důvodu. Jestliže to opravdu takto zvládnou, ušetří nám to tolik trápení, tolik problémů, tolik nepříjemných
věcí. Všechno toto může být vyřešeno velice snadno. Ale nejprve musíte mít čistou lásku ve svém srdci, ne lásku kvůli nějakému
zisku nebo kvůli nějakému druhu odměny, ale jestliže máte čistou lásku, pak to můžeme vypracovat velmi snadno, cokoliv
chcete. Toto je velmi zdlouhavá věc, která může pokračovat donekonečna, protože, konec konců, guruové musí vědět, jaké jsou
jejich povinnosti a proč jsou guruy. Že je to velmi důležité, velmi důležité postavení, že jsou guruy. A měli by používat tohoto
postavení, aby projevili svému žákovi nesmírné porozumění, a také jejich záměr by měl být jasný. Lidé by ho neměli
zpochybňovat, neměli by si myslet: ´Proč dělá takovou a takovou věc?´ Nemělo by to být tajemstvím. Mělo by to být absolutně
zřejmé. Říkám vám dnes všechny tyto věci, protože dnes jsme dovršili deset let pobytu v Cabelle. Cabella ke mně byla nesmírně
laskavá. Je tu spousta lidí v Sahadža józe. Řeknu vám, spousta. Je to velmi odlehlé místo. Každý ho zatracoval. Říkali: „Kde to
chceš žít?“ A všechno to. Ale pouze zde to pracovalo, a mělo by to být uznáno jako známka toho, že Sahadža jóga dělá zázračné
věci, zázračné. Ale nejpřednější věcí je, že musíte znát vibrace. Jestliže nevíte o vibracích, pak to nemůžete dělat. Například, když
jsem poprvé přijela do Cabelly, každý mi říkal: „Matko, je to velmi osamělé místo. Okolo je mafie. Je zde pouze šest sedm domů.
Kam to jdeš? Co to je?“ Všichni mě varovali. A tak jsem přišla sem. Okamžitě jsem řekla starostovi: „Chci to koupit. Zítra zaplatím
peníze.“ Byl překvapen, jak to můžu takto udělat. Řekla jsem: „Nedělejte si starosti. Je to naprosto v pořádku.“ Bylo to na základě
vibrací. Na základě vibrací jsem se rozhodla, že je to báječné místo. A vibrace mi pomohly tak mnoho v tu dobu, že ačkoliv mě
každý zastrašoval a každý mi to líčil, jako hrozné místo. Ale nicméně, kde je mafie nyní? Je pryč. Nyní víte, že musíte meditovat a
zdokonalit svoji vizi, která by měla být zřejmá. Neměla by to být vize, která odráží vaše jednotlivé myšlenky o určitých věcech, ale
měla by to být vize, která bude zřejmá. V Sahadža józe člověk musí vědět, že ochrana Bohyně je na vrcholu vaší hlavy. Nic
špatného se vám nemůže stát, nic se vám nemůže přihodit. Jestliže to všichni vypracujete, jsem si jistá, že… Podívejte, např. i
toto povídání o Sahadža józe, prostě vás dostane do meditace. Prostě vás to dostane do meditace a vy cítíte, že jednou byste se
všichni měli stát takovými - prostě meditovat. A tato meditativní povaha, nebo - spíš je to stav, vyzařuje vibrace. Vyzařuje je a
vytváří pro vás cestu, pro vaši práci, pro váš život, pro všechno. Nemusíte se s nikým potýkat. Nemusíte s nikým bojovat.
Nemusíte se s nikým přít. Jen zkoušejte meditovat a dosáhnout stavu, který vám popisuji, ve kterém budete úplně obklopeni
láskou a náklonností. Nechť vám všem Bůh žehná! Je důležité, abyste rozuměli jedné věci: neměli byste jít v ničem do extrémů,
což je také lidská vlastnost. Např. jestliže jsou racionální, stále všechno racionalizují: „Nemůžu dělat tohle, nemůžu dělat
tamto…“ Stále něco takového. Druhá stránka toho je to, že se stávají velice citovými. A stávají se tak citovými, že začínají dělat
špatné věci ve jménu citovosti. Musíte překonat tyto dvě věci. Jestli jste je ještě nepřekonali, jaký to má smysl? Jaký to má



smysl, říkat si sahadžajogíni? Minimum z minima, co musíte udělat je, že tomuto zacházení do extrémů musí být zabráněno.
Pozorně se sledujte. Jestliže zacházíte do extrémů, nic se nevypracuje. Ale můžete si rozvinout rakovinu a hrozné nemoci, na
jedné straně. Na druhé straně se můžete stát velice racionálním člověkem a žádná Sahadža jóga vám nepronikne do hlavy.
Takže musíte neustále udržovat rovnováhu. A s touto rovnováhou - např. je tu nějaká sahadžajogínka, která udělala něco velice
špatného. V tom případě byste se k ní neměli citově připoutat: „Ó, Matko, co to je? Měli bychom jí odpustit.“ Ne! Řekněte jí:
„Musíš zlepšit sebe, své vibrace! A musíš se dostat do rovnováhy!“ A jakmile budete v rovnováze, pak zvážím váš případ. Pak
řeknu, jestli je to tak, nebo ne. Ale jestliže nejste v rovnováze, dostane se to do racionality, dostane se to do citovosti. A tato
citovost vás může dostat do jakéhokoliv nesmyslu. A je to psychologický případ a člověk může jít do velice špatných věcí, které
lidé dělají kvůli této citovosti. Podívejte - jako i zpívání písní, které jsou neurotické, nebo něco takového. Všechna tato citovost
vás může dostat kamkoliv. Takže není třeba být citový, musíte milovat. A levá strana je to, co můžete nazvat dalším extrémem.
Jedna strana je citová, druhá je racionální. S racionalitou můžete ospravedlnit cokoliv. Jako to dělal Hitler. Říkal: „Toto bylo
správné. Dělal jsem, co bylo správné.“ Vzal si něco do hlavy a pak říkal, že je to správné. To je racionalita. Obě věci by měly být
správně vyvážené. A měli byste vidět, že cokoliv děláte, vám dává správný výsledek. Takže opětovně vám mnohokrát děkuji.
Nechť vám Bůh žehná! Nechť vám všem Bůh žehná!



1999-1017, Jak se vypořádat s negativitami (3 min)

View online.

19991017 - Jak se vypořádat s negativitami

Musíte dospět takovým způsobem, že budete vědět vše o všech těch zlých lidech. Musíte zjistit, co tito špatní lidé dělají, což je
pro vás velmi snadné, protože jste osvícení a se svou osvícenou pozorností můžete rozhodně přijít na to, co je kde špatného v
každé organizaci, na každém zlém člověku, na těch, kdo působí zlo. Nejlepší cestou je meditace. Nebýt ani trošku agresivní,
prostě jen meditovat. A požádat Mahákálí o zničení: „Znič ho, protože on ničí svět, prosím zneškodni ho.“ Je to Její práce, Ona to
ráda udělá. Ale někdo Jí o tom musí říct. A požádat Ji. Bylo by to moc dobré. Protože jich je tolik. A dokud na ně neupozorníte,
Ona na ně možná nebude moci zaměřit svou pozornost. Nejlepší tedy je vždy Ji požádat o pomoc. Na individuální úrovni, na
národní úrovni, možná na kolektivní úrovni nebo na globální úrovni. Jelikož je všudypřítomná, je k dispozici globálně. Kdekoli. Ať
máte jakoukoli barvu, rasu nebo národnost, cokoli. Je neustále přítomná uvnitř vás a uctívat Ji a probudit Ji v sobě je vaše jediná
povinnost.

http://amruta.org/?p=21459


1999-1017, Navarátri púdža, 17/10/1999

View online.

Navarátri púdža, 17/10/1999, Cabella, Itálie

Dnes večer jsme se tu sešli, abychom udělali púdžu k Déví, kterou můžeme nazývat Mahákálí, nebo Durga. Vzala na sebe
spoustu podob, aby zabila negativní síly, které se pokoušely obtěžovat nebo blokovat, nebo dokonce ovládnout lidi, kteří byli
jemní a dobří. Její podoby mají mnoho různých tváří, které známe, protože zničila tolik rákšasů, zničila tolik zloduchů. Ani nevíme,
že ve světových válkách, které jsme měli, chránila správný typ lidí. Takže tímto způsobem přežili ten nepřátelský, ďábelský plán
velmi krutých a zlých lidí. Zlí lidé mají schopnost nenávidět. A vyjadřovat svou nenávist všemožným způsobem. Opravdu se
zrodili pro zlo a jsou také tací, kteří se zlými stanou. Pokud se zlými narodili, můžete je rozpoznat. Celý jejich styl je tak agresivní
a tak pomstychtivý ve všem. Nenávist však nezná mezí, absolutně žádných mezí. Protože pokud nenávidí, pokud někoho
nenávidí, pak budou říkat různé věci, aby svou nenávist ospravedlnili. Jen aby se ospravedlnili. Někdy se ale ani nechtějí
ospravedlňovat. Jen cítí, že 'nenávidí' a že jejich základním právem je nenávidět. Tyto síly se někdy sjednocují, aby vytvořily
kolektivní osobnost zla, která se pokouší trýznit a trápit lidské bytosti. Mohou mít různá jména, mohou být nazýváni různě, ale
jsou absolutním a stoprocentním zlem. S takovými lidmi nebude mít Bůh všemohoucí žádné slitování. Budou zničeni. A to je úkol
bohyně - zničit je. bohyně, která je Matkou, plnou milosrdenství a lásky. Je to velmi paradoxní práce, kterou bohyně musí udělat,
aby tyto lidi zabila, protože v širším zájmu je důležité, aby všichni tito zloduši byli zničeni navždy. Ale zatím nejsou. Například
jdou na nějakou dobu do vězení. Nebo jdou na nějakou dobu do pekla, tam trpí a zase se vrátí, mnohem silnější, a znovu se
pokoušejí trápit dobré, zbožné lidi. Je to běžné, že jsou po celém světě. Mohou přijít v podobě dobrotivého muže, velmi jemného
muže nebo člověka, který 'toho tolik zná o Bohu', nebo také mohou tvrdit, že vám umí dát realizaci.

Jsou schopni všech možných lží, protože mají sílu zla, sílu konat zlo. Neštítí se žádného podvodu a lži, prohlašují, že jsou tím či
oním, že vám mohou dát to a ono. V podstatě přišli na zem jen proto, aby lidi zničili. Bylo tu mnoho falešných lidí a mnoho
hlupáků je následovalo. Nikdy nemluví navzájem proti sobě. Kristus řekl: „Ďábel nebude mluvit proti svému vlastnímu domu.“
Jako by byli v jednom domě. A oni bydlí ve společném domě, takže nemohou říct, nemohou říct nic, co by narušilo jejich
kolektivitu nebo bratrstvo. Jejich bratrstvo je tak velké, že kdekoli jsou, 'vědí', že jsou spolu. Jen si to představte. Že se všichni zlí
lidé spojili a chovají se takto, je velice překvapivé. V tomto jsou velmi kolektivní. Řekněme, že jeden zabere nějaký kousek půdy a
panuje tam. Jiný zabere jinou půdu. Pak přijde třetí. Není tu žádné soupeření. Konečným cílem je jakýmkoli způsobem zničit
veškeré stvoření Boha. Všechny dobré lidi světa, kteří nakonec získají svou seberealizaci a kteří budou mít poznání o
skutečnosti. Tato atmosféra je nejhorší během Kali jugy. Je tu tolik hloupých, hloupých lidí, kteří jsou možná prostoduší, možná
jsou i dobrosrdeční, ale nechají se stáhnout zlem těchto lidí. A dobří lidé je také někdy následují. Pokoušejí se je následovat. Je
to velice překvapivé. Jak to, že dobří lidé nechápou, co je dobro a co zlo? Toto rozlišování však mnoha dobrým lidem také chybí,
a proto se uchylují ke špatnostem. Pak se budou pořád ospravedlňovat. Všechno, co dělají, je v pořádku. Je to to nejlepší, mají
pro to důkaz. Takže, jak víte, v Kali juze jich tu bylo mnoho a mnoho jich teď z této země zmizelo. A teď už nás nemohou trápit.
Stále jsou tu však další, kteří jsou odhalováni. Lidé jich už odhalili tolik! A nikdo nemůže nikoho odhalit, aniž by pro to měl důkaz.
Oni však mají tolik drzosti a jsou tak sebejistí v tom, že si mohou dělat, co se jim zlíbí, že pokud se je někdo pokusí odhalit,
rozhodně toho člověka zničí.

Dělají několik triků. Především vám nasadí do hlavy nesprávné myšlenky. Říkají: „My jsme velmi skvělí lidé, jsme ten i onen.
Poslal nás Bůh.“ Napovídají všechno možné. Neexistuje pro to však žádný důkaz. A lidské bytosti nikdy nepožadují důkaz, neptají
se: „Jak to můžete říkat? Máte pro to důkaz?“ Takže řešením je Sahadža jóga. V Sahadža józe máte zkušenost. Máte důkaz. Pak
do toho vyrostete, stanete se tím. Nemůžete být okamžitě velkým sahadžajogínem, to je fakt. Musíte dospět, dozrát. Některým
lidem to trvá. Některým lidem to trvá déle. To nevadí. Ale zrajete. Pokud mezitím zkoušíte chodit k těm špatným lidem, pak
neexistuje možnost, žádný způsob, jak vás znovu přivést nahoru. Myslím, že zejména ti, kteří v Sahadža józe vzestoupí vysoko,
pokud spadnou, padnou hodně hluboko. Pak i obyčejný sahadžajogín může říct: „Matko, podívej se na něj - kam se to dostal?“
Takže když se dějí všechny tyto věci, naším úkolem je uctívat ve svém nitru Mahákálí. Co vlastně Ona dělá? Možná si to ani moc
neuvědomujeme. Především nás ochraňuje. Ať jste kdekoli, ať děláte cokoli, ať jste v jakémkoli nebezpečí, ať je vaše pozice v
životě jakkoli nebezpečná, Ona vás ochraňuje. To je to nejpřednější, ochraňuje vás. Mnoho lidí mi píše, jak byli ochráněni,
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uzdraveni a jaké se jim dostalo pomoci. Je to tak - měli by vědět, vše se děje díky síle Mahákálí ve vašem nitru. Ona existuje ve
vašem nitru. Když uctíváte Mahákálí, uctíváte Mahákálí ve svém nitru. S patřičnou úctou musíte vědět, že tato Mahákálí je velmi
citlivá osobnost. Je velmi citlivá. Jestliže se pokusíte někomu škodit, bude vás usměrňovat. Mnoha způsoby vám řekne, že to, co
provádíte, je špatné. Proč chcete někomu ubližovat? Ale pokud se nezačnete kát a vrátíte se do stejné pozice, zřekne se vás.
Jakmile se vás Mahákálí zřekne, jste odhaleni a budete náchylní ke všem špatnostem. Řekla bych... „Co se děje s tím dítětem?“
Když Ji tedy uctíváte, co od Ní chcete? Chcete, aby vás ochraňovala. Ve svém rozlišování a chybování můžete udělat něco
špatného. Můžete udělat něco, co pro vás není dobré, co pro vás může být velice nebezpečné. Ona je však tou, která vás vede
tak, abyste se všem nebezpečím vyhnuli. Ochraňuje tedy váš život, ochraňuje vaše tělo, všechny orgány vašeho těla. Ona vám
dává pocit absolutního bezpečí v životě. V Její říši se cítíte naprosto bezpečně. Nikdy se ničeho neobáváte. Vy jste však Její říši
opustili, vyšli jste z ní ven, a to je důvod, proč se bojíte. Pokud jste pod Jejím krásným vedením a Jejím požehnáním, nikdy se
nebudete bát cokoli udělat. A také nikdy neuděláte nic špatného. Jakmile se pokusíte udělat něco špatného, chytí vás za ruku.
Ona je opravdový průvodce. Ona je tou, která nám ve skutečnosti dává naši existenci. Bez Ní nemůžeme existovat. Protože Ona
je silou Šrí Šivy. Dává nám tolik věcí. Například nám dává odpočinek, spánek. Dává nám pravdu. Říká nám, co je pravda a co ne.
Někdy jsou lidé natolik v egu, že vždycky věří: „Pravda je to, co si myslím já.“ Pak je to Ona, kdo vás na to upozorní vytvořením
Máje, jakýmsi zmatením, takže začnete přemýšlet: „Co to má znamenat?“ Říká se o Ní tedy, že je také tou, která nám dává
Bhranti - iluze. Také vás do iluze uvádí, říká vám... uvádí vás do iluzí, ale nakonec vás z nich vyvede. Ona je tou, která vás dává do
pohody, protože za vás přebírá všechny vaše zodpovědnosti. Přebírá všechny vaše problémy. Ona je tou, která všechny vaše
problémy řeší. Jsme to my, kdo zapomínáme, že všechny problémy máme přenechat Jí. Když Jí své problémy prostě
přenecháme, všechny se vyřeší. Nejen to, budete se cítit opravdu požehnaní. Není to jen fyzická, ale také duševní (rovina),
protože Ona vaši mysl naprosto osvobodí od starostí. Nemá starosti a chce, abyste neměli starosti ani vy. Když máte starosti,
snaží se vám ukázat, že tím, že si děláte starosti, Ji popíráte. Že Ji neuznáváte. Dělat si starosti je běžné a lidé velmi hrdě říkají:
„Dělal jsem si starosti.“ Jak si můžete dělat starosti, když vaše Matka je Sákšát Mahákálí? Může zabít všechny vaše démony,
můžete se všemi skoncovat. Ona ví, jak tohle zařídit. A když jste před Ní jako Její dítě, jak si s něčím můžete dělat starosti? Takže
vaše starosti skončily.

Má o vás starost Ona, vy o sebe žádné starosti nemějte. V tom spočívá celý vtip. Její bezpečí je mimořádné. Je si svým
bezpečím sama natolik jistá, že vám dá veškeré bezpečí, jaké potřebujete. Můžete se držet Jejích chodidel. Můžete se držet
Jejího obrazu, čehokoli od Ní. Dokonce se k Ní můžete modlit. Mnoho lidí se vyléčí pouze tím, že se k Ní modlí. Protože Ona léčí.
Umí vyléčit vaše choroby, které jsou velmi komplikované. Ona to umí vyléčit. A co má ráda? Mahákálí má ráda světlo. Je uctívána
v noci, protože tehdy můžeme rozsvítit světlo. Má ráda osvícené lidi. Má ráda světlo. Má ráda slunce. Má ráda cokoli, co se úplně
osvítí a rozzáří. Určitě jste slyšeli o lidech, kterým se říká...nevím, ale je to rozšířené hlavně na Západě. Mají velké zuby a...
...někdo z publika vykřikne: „Upíři.“ Jsou to lidé, jen si to představte, kteří nemohou existovat na slunci. Jakmile začne svítat,
chtějí zmizet a spát. Nemohou vidět slunce, protože nesnesou světlo. Co se zde stalo - Mahálakšmí odešla. Mahákálí od nich
odešla. Když Mahákálí odešla, začali se bát. A takoví lidé jsou napadáni těmi, kteří o nich vědí, že se bojí. slunce samo o sobě je
velice důležité, aby se tato věc Mahákálí vypracovala. Nicméně však, zejména na Západě jsou lidé velmi pracovití, velmi
orientovaní na slunce, my uctíváme slunce. Děláme tohle všechno, uctíváme slunce a také se dostáváme příliš doprava. Pak je to
Ona, kdo nám dává rovnováhu. Ona je tou, která nám dává rovnováhu tím, že nás dokonale zklidňuje a ochraňuje. Někdy jsme
soupeřiví a opravdu ustaraní a chceme dělat něco, co dělat nemůžeme. Potom jsme rozrušení a nevíme, co si počít. Pak je to
Ona, kdo nás uspává. Potom, když spíme, se o nás stará a konejší nás, snímá z nás naše problémy. Dělá tolik věcí.

Co však děláme my pro Ni? To by nás mělo zajímat. Tím nejpřednějším je, že Ji sami uctíváme. Má ráda, když Ji Její děti uctívají
a Ona s nimi na této úrovni může být sjednocena. Může jim dát své milosrdenství, svoji lásku a ochranu před jakýmkoli zlem.
Mělo by vám však být jasné, že ti, kteří ještě nejsou upevněni, ti, kteří ještě plně nepatří do té země jistoty a bezpečí Mahákálí,
mohou být napadeni. Jakmile tuto oblast opustí, mohou být velmi těžce zraněni nebo zabiti, může se stát cokoli. Žijeme totiž v
této Kali juze, ve velmi nebezpečné době, kdy se může stát cokoli. Musíme být tedy velice opatrní. Musíme hlídat svou mysl a
pozorovat, jak funguje. Co vás učí? Co vám říká? Pokuste se porozumět, co má v plánu tato zlá bytost, které hrajete na ruku. Jak
jí můžete hrát na ruku? Jak můžete dělat všechny ty špatnosti, které po vás chce? Zadruhé, také ego je proti Ní. Největším
problémem dneška je ego. Ego ukazuje: „Ne, ne, já to můžu dělat.“ Ego řekne: „Já to vypracuju.“ Ego řekne: „Toto se udělá.“ A
lidské bytosti se egu poddávají. Je pro ně velkým uspokojením, že jejich ego je tak silné. Nechtějí naslouchat silám Mahákálí.
Vezměte Ánanda ven. Chce Mě, víte, děti jsou takové. Nenechají vás ani na... Musíte být jako děti. Opravdu, to je ten nejlepší



způsob - být nevinní jako děti. Ona miluje nevinné lidi. Ona je ztělesněním nevinnosti. Miluje nevinné lidi. Stará se o vás tím více,
protože jste nevinní. Nejste lstiví, prohnaní. Nejste příliš... nezkoušíte na druhé triky svého ega. Jestliže jste nevinní, pomůže
vám. Rozhodně vám pomůže. Ego se ale musí dostat pod kontrolu, protože to je Její nejhorší nepřítel. Vaše ego se Jí nelíbí.
Chce, abyste byli bez ega, nevinní. Jak víte, nejdříve přišla Ona a stvořila Šrí Ganéšu. Proto uctíváme Šrí Ganéšu. Musíme být
nevinní, což znamená - neplánujeme, že uděláme něco zlého nebo dobrého, nic, nemáme žádné záměry. Jsme jen...je to činnost
nezávislá na čase. Nestaráme se o to, co budeme dělat a co nebudeme dělat, co bychom měli udělat. Nic takového! Jen
existujeme v úplné nevinnosti, radujeme se a staráme se o to, aby se těšili i ostatní.

Když je doma jediné dítě, dokáže roztancovat sto lidí. Je to tak. Protože děti mají sílu nevinnosti. A to Ona oceňuje. Někdy
vnímáme, že lidé jsou velcí podvodníci. Že nás podvádějí. Že se dopouštějí nejrůznějších druhů agrese, řekla bych. Někdy se
pokoušejí také lhát. Dělají různé věci. A totéž očekávají od vás. Ale to vše se děje... děje se to. Neměli byste se však těmito věcmi
trápit. Držte se své nevinnosti a budete překvapeni, že budete mít dokonalou ochranu. Jak to? Protože Mahákálí bude stát kolem
vás. Bude se o vás starat, pokud budete nevinní. Nevinný člověk se nezlobí, proč by se měl zlobit? Nevinnost má svou, řekla bych,
svou sílu, svoji moc. Je neuvěřitelně mocná. Dokonce i krutý člověk, pokud spatří dítě, začne si uvědomovat 'toto je dítě'. Celý
svět si uvědomuje, že děti by neměly být žádným způsobem mučeny či trápeny. Proč? Protože děti jsou tak nevinné. Takže ta
kvalita nevinnosti vám opravdu hodně pomůže, protože Ona si vaší nevinnosti váží. Další věc, kterou na vás miluje, je vaše
soucítění. Soucítění jednoho s druhým. Lásku jednoho k druhému. Také vaši péči o druhé. To je něco, co Ona miluje. Pokud jste
sahadžajogín, pokud jste realizovaná duše, Ona je stále s vámi. Ale ptá se: „Co děláš se svým soucítěním? Kolika lidem dáte
realizaci? Kolik lidí léčíte? Kolika lidem pomáháte?“ Je si plně vědoma všeho, co děláte. Měla bych říct, že síla Mahákálí je tak
obrovská, že o vás ví vše. Vše. Zná vaši mysl. Zná vaše srdce. Zná vaše zdraví. Ví vše. V podstatě je Matkou v každém ohledu.
Stará se o své malé dítě. Díky tomu ví, že dítě nedělá nic. Je velmi nevinné. Takže je to podobné, jako když jste velmi malí a vaše
matka se o vás stará. Stejně tak se o vás stará Mahákálí.

Pak přijde síla Mahásarasvatí. A začne vás vychovávat a vzdělávat. Dá vám další myšlenky poznání a tak dále. Ale síla, která se
stará o vaše vnitřní dítě, ta, která pečuje o vaši nevinnost a vaše soucítění, to je síla Mahákálí. Je tedy velmi citlivá, když jde o Její
děti. Nikdo se neopováží sáhnout na Její děti! Pro Ni je každý jako dítě. Zejména o realizovaných duších si myslí, že to jsou děti a
že by žádným způsobem neměly být zraňovány. Nic by se jim nemělo stát. Neustále je sleduje. Někdo může říct: „Když je to
osoba, jak je může sledovat?“ Ona je všudypřítomná. Je přítomná všude. Je všude ve vašem životě. Zejména se sahadžajogíny.
Sleduje je velmi bedlivě. Všude, ať děláte cokoli. Pokud máte nehodu, je s vámi, aby vás zachránila. Je za vámi jako váš anděl a
nic se vám nemůže stát, pokud Ji opravdu uctíváte z celého srdce. Ne pro nějaký zisk nebo úspěch, nýbrž pro Její požehnání. Její
požehnání jsou obrovská a opravdu lidské bytosti obohacují. Tato země je obohacena, všechno je obohaceno díky požehnáním
Mahákálí. Samozřejmě, pak tu přichází Mahálakšmí. Jejím úkolem je, abyste se v Mahálakšmí principu stali 'jaksi odpoutaní'.
Začínáte zjišťovat: „Co je vlastně tento svět?“ Přijde takový pocit odpoutanosti a začínáte si říkat, že musí existovat něco lepšího,
že za tím vším musí existovat pravda. Zejména ti, kteří byli mučeni zlými lidmi, si vždycky říkají: „Musí existovat někdo, kdo nás z
toho vytáhne.“ A tu přichází Mahálakšmí princip ve vás, což je princip bohyně vzestupu. Vloží vám do hlavy myšlenky: „Co dál?
Co máme dělat? Je toto snad konec našeho života? Co je smyslem našeho života? Proč jsme přišli na tuto zem? Co je tak
mimořádného na tom, že máme žít na této zemi?“ Všechny takové základní otázky začnou přicházet a pak se člověk stane
hledačem. Přitom také musíte chápat, že Mahálakšmí princip je něco úplně jiného, než jak ho lidé chápou. Myslí si, že když
hledáme, mělo by to být srozumitelné, mělo by to jít přes mysl, mohlo by to být racionální či vědecké. Takto postupují při hledání
pravdy. Ale tak to není možné. Mahálakšmí princip znamená, že musíte mít horoucí touhu poznat pravdu, pravdu a nic než
pravdu. Když smýšlíte takto, nezajímají vás jiné věci. Tolik lidí se dalo na drogy a myslí si, že tak dosáhnou seberealizace. To je
špatná představa. Jak můžete uniknout svému vědomí? Lze toho dosáhnout?

Vědomí je ta nejdůležitější věc. Jestliže dokážete vstoupit do oblasti vědomí, pak musíte pochopit, že základní vědomí se nesmí
ztratit. Pokud se vaše základní vědomí ztratí, protože pijete nebo berete drogy nebo děláte další věci, které lidé dělávají - myslí si,
že hledají, a proto dělají tyto věci. Někdy se vymlouvají na hledání, aby mohli dělat špatnosti. Je to jako pomsta na sobě samém,
řekla bych. Chcete se pomstít tím, že si myslíte, že teď 'hledáte'. To není skutečné hledání. Pokud skutečně hledáte, pak musíte
jen meditovat a zjistit, co je ta správná cesta. Ale ne tím, že budete číst knihy nebo naslouchat falešným guruům. V podstatě
probuzení Kundaliní je jediný způsob, kterým můžete poznat skutečnost. Není jiné cesty. Nikdo jim ale neřekne, že je to
probuzení Kundaliní. Řeknou vám: „Půjdeme tam, pak onam a pak ještě jinam. Musí se udělat toto.“ A nakonec, kam se



dostanete? Tam, kde jste začali! Je to přesně tak - jen přesouvání se z místa na místo. Z jedné nepravdy do druhé...a tak dále. Ke
klamu. Nakonec se tolik hledačů ztratí. Tolik se jich ztratilo, protože si mysleli, že jistý typ...je velmi cenný. Že hledání je velmi
'cenné', protože guruům můžete platit obrovské sumy. Chci říct, že gurua si můžete koupit. Takže všichni bohatí lidé mohou být
osvíceni. Znamená to právě toto. Nemyslím si, že dobří lidé jsou jen ti bohatí. Lidé, kteří jsou dobří, jsou dobří. Nezáleží na tom,
jestli jsou bohatí nebo ne, v tom to není. Takoví lidé se ale snaží shromaž- ďovat kolem nějaké osobnosti, protože díky svým
penězům mají subtilní ego, které říká: „Mohu si to dovolit, mohu si to koupit.“ Jednou když jsem byla v Americe, přišla za mnou
jedna žena a nevěděla, že jsem duchovní osobnost. Řekla Mi: „Do Ameriky přijel jeden úžasný guru.“ Řekla jsem: „Opravdu? A co
dělá?“ Řekla, že teď je výprodej, a já na to: „Opravdu?“ „Můžeš zaplatit jen půlku sumy a on ti dá svá požehnání.“ Pak přišla další
týden: „Nyní už je sleva 75 procent. Zaplatíš jen čtvrtinu částky a on ti předá 'plné' poznání.“ „Jak to může být oboustranně
vyrovnané? To je nepoměr,“ řekla jsem. „Ty jsi dala půlku, on dal půlku, když ty mu dáš čtvrtinu, on ti dá vše?“ – „To je právě to,“
řekla. „On je totiž velmi velkorysý, víš? V tom to je!“ Řekla jsem: „Takoví lidé, kteří si myslí, že pravdu lze koupit, jí nedosáhnou.
Nelze si ji koupit.“

Nemůžete platit za probuzení své Kundaliní. Ne! Ani vy byste za to nikdy neměli brát peníze. Seberealizace je absolutní Boží
milost. Za to si nemůžete brát peníze. Nemůžete to prodat. Není to tak 'laciné', aby se to dalo prodávat. Pokud toto chápete, pak
síla Mahálakšmí pracuje. A Mahálakšmí síla je tu skutečně pro ty, kteří jsou ryzími hledači. Pro ty, kdo opravdu upřímně hledají,
pracuje a funguje tak dobře, že získají velmi spontánní realizaci. Tuto spontánní realizaci jste vy všichni dostali. Nemusíte chodit
do Himalájí. Nemusíte dělat nic takového. Všechny tyto věci skončily. Už jste to zvládli. V předchozích životech jste to určitě
dělali. Nyní nic takového není třeba. Můžete to získat - dostáváte to jen tím, že tu sedíte. Ať jste ve světě kdekoli, můžete to
získat. Rychle se to rozšiřuje. Je také povinností sahadžajogínů šířit Sahadža jógu. Nuže, jedno je nutno chápat - že Mahálakšmí
a Mahákálí jdou ruku v ruce. Když vás Mahákálí požehná, je s vámi a vy jste na Jejím území, pak vám Mahálakšmí vyjde vstříc a
rozhodně vám pomůže získat realizaci. Také ulehčit vám v problémech, aby vám pomohla. Myslím tím, po finanční stránce i v
jiných problémech. Největší problém, který vyřeší, je splnění vašeho nejvroucnějšího přání - dosáhnout seberealizace. Takže
mezi nimi není žádné soupeření. Všechny tyto tři síly pracují společně. A vypracují vše, co je třeba. Ale je to Mahákálí, která vás
vede tam, kde je třeba pomoci, proto se síla Mahákálí těší takové úctě. Zabila mnoho ďáblů a tolik rákšasů. Přesto je jich stále
ještě mnoho, někteří z nich existují, ale jsem si jistá, že všichni skončí. Nikdo z těchto zloduchů už nikdy nebude existovat. Přesto
musíme být velmi opatrní a bdělí a zkusit zjistit, co je s těmito lidmi v nepořádku. Co provádějí a co se snaží propagovat. Musíte
uzrát takovým způsobem, že budete o všech těch darebácích vědět všechno. Musíte zjistit, co tito falešní lidé provádějí. Víte, je
to velice snadné, protože jste osvícení. Se svou osvícenou pozorností můžete rozhodně zjistit, co je špatného na které organizaci
i na každém darebákovi, zloduchovi. Bude to...nejlepší způsob je meditovat. V žádném případě nebýt agresívní. Jen meditujte a
požádejte Mahákálí, aby je zničila. Aby zničila toho, kdo ničí tento svět. „Prosím, znič ho!“ Je to Její práce a ráda to udělá, ale
někdo Jí to musí říct a musí Ji o to požádat.

Je to velmi dobré, protože je jich tolik, že dokud na ně nepoukážete, nebude možná schopná vložit na to svou pozornost. Takže
nejlépe bude Ji vždy požádat o pomoc. Individuálně i v národním měřítku. Možná kolektivně, nebo možná i v globálním měřítku.
Tak je to. Ona existuje všude. Je k dispozici globálně. Kdekoli. Nezáleží na barvě vaší pokožky, na rase, národnosti, na ničem
takovém. Ona přebývá neustále ve vašem nitru. Uctívat Ji a probouzet Ji, je pouze vaše povinnost, kterou musíte plnit. Jestliže je
ve vás probuzena, budete pokorným člověkem. Budete vidět, jaké chyby děláte a budete z toho mít špatný pocit. Nebudete se
však obviňovat. Budete se cítit špatně a řeknete si, že to už nikdy neuděláte, že to byla velká špatnost. A pak se to pokusíte
napravit. Toto vše se vypracovává velmi dobře, když je vaše srdce čisté. Vaše srdce by mělo být čisté. Jestliže vaše srdce není
čisté, pokud děláte Sahadža jógu a soupeříte s ostatními nebo vám jde o nějaké materiální naplnění, nebude to fungovat. Musíte
to udělat nevinným způsobem, tím, že uctíváte svou Matku tak, jako malé dítě uctívá a miluje svoji maminku. Je to velice prostý
vztah, který jsme všichni pocítili. Jak bychom měli milovat Matku a být pod Jejím vedením a pod Její ochranou. Je to něco velice
prostého, co jste poznali v dětství a to dětství se vám v nitru vrátí, pokud skutečně uctíváte Matku. Nechť vám Bůh žehná.
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Je to velmi, velmi příhodné a příznivé, že slavíme Divali v Řecku, zejména v Delfách. Mají starobylou historii a, jak víte, přebývala
tu Athéna. Ona byla Prapůvodní Matkou. „Atha“ v sanskrtu znamená prapůvodní. Takže toto místo bylo popsáno dokonce i v
Puránách jako „Manipúr dvíp“. Manipúr je Nábhí. Také v sanskrtu Manipúr znamená Nábhí čakra. Takže toto místo je popisováno
jako Manipur dvíp - dvíp - ostrov, psáno jako „Manipur e dvipe.“ Jen si představte, že tyto starobylé knihy, Purány - Bůh ví, jak jsou
staré, určitě nejméně osm tisíc let a možná více, tyto knihy popsaly Řecko jako Manipur dvíp, tedy místo Nábhí, kde sídlí Ádi Šakti
jako Athéna. Jak to mohli vědět? Možná prostřednictvím torzních polí. Je to však napsáno úplně jasně a stejně tak zde
nacházíme místo Athény, které je v Nábhí. Athéna je také Prapůvodní Matkou. Prý se nejprve projevila v moři, na samotném
Nábhí. Odtud dělala celou svou práci. Můžeme říci, že svým pohybem, když sestoupila na Zem jako existence, vytvořila Šrí
Ganéšu a pak se odebrala na pravou stranu a vytvořila Mahásarasvatí. Můžeme říci, že vytvořila celý vesmír, celé stvoření. Pak
sestoupila a usadila se jako Kundaliní. Při sestupu však stvořila princip Mahálakšmí, který je tu pro náš vzestup. Takový byl Její
pohyb, říká se však, že se inkarnovala v Nábhí. Protože možná po tom všem, co vykonala, se inkarnovala v Nábhí. A také vidíme,
že Ganéšova Kundaliní je v Nábhí. Inkarnovala se prý v Nábhí, protože první čisté přání člověka, zvířete nebo kohokoli je hlad. Ten
je v Nábhí. Tento hlad Ona chtěla uspokojit nebo usměrnit či vyřešit. A to je možná důvod, proč nejdříve sestoupila do Nábhí.
Tato Prapůvodní Matka v podobě Athény má také v ruce Kundaliní a rovněž trojzubec. To vše znamená, že když se narodila,
věděla, že musí bojovat proti ďábelským silám v Nábhí čakře. Veškerá tato historie je jasně popsána v řecké mytologii. Později
se však mytologie dala naprosto špatným směrem díky lidským bytostem, protože ty vědí, jak ji překroutit. Začali tedy popisovat
všechny bohy a bohyně jako lidské bytosti. A tak tu máme mnoho bohů, které máme v Indii - a kteří vyskytují i v řecké mytologii.
Indičtí bohové však zůstali zachováni čistí, velmi zbožní a svatí, zde však byli sesazeni na úroveň lidských bytostí. A tak mnoho
bohů, kteří tu byli, bylo zpodobněno trošku jinak než indičtí bohové, protože je polidštili. Je to velmi překvapivé, jak se postupně
začali odchylovat a měnit v něco jiného.

Děje se to i v Indii, ale tam to nepřetrvá, protože máme Purány. Takže pokaždé, když se to lidé pokusí zničit a pokazit, vrátí se to
zpět do normálu, protože máme Purány. Purány však nejsou uctívány tak, jako je Bible nebo Korán nebo podobné náboženské
knihy, prostě jen zachycují historii dávných časů a člověk jasně vidí, že je to srozumitelné, že se to dá vysvětlit a lidé se o tom
mohou dozvědět. Způsob, jakým Purány popsaly Manipúr dvíp je ale opravdu velkolepý. A i za časů Alexandra bylo Řecko velmi
prosperující, překrásný stát. Řecko totiž popsal Chand Bardai, básník, který sem přišel, a ten do detailů popsal všechny věci.
Popsal i chrám Prapůvodní Matky, velmi podrobně, chrám Ádi Šakti, kde sedí také Šrí Ganéša. Vše popsal do detailu. Dokonce i
schodiště, které vede do chrámu, má tři a půl schodů. Tři jsou velké a poslední je poloviční. Kdybyste je rozvinuli po celém světě,
vytvořily by tři a půl závitů. Také zcela jasně popsal, že je tam svajambu Šrí Ganéši. Psal i o věštírně v Delfách, říká se, že v Nábhí
čakře bohové mluví. Toto vše bylo popsáno v Indii dávno před tím, než tam přišel Alexandr. A z toho můžeme usuzovat, že
možná mezi těmito zeměmi byl mnohem větší styk, možná mnoho lidí cestovalo za hranice nebo přicházelo sem nebo možná
všechny Purány byly napsány na základě torzních polí. Takže se nacházíme na opravdu starobylém místě, které je věrné svému
popisu, o tom není pochyb. Během času však zchátralo. Také je tu otázka ohledně znalosti Kundaliní. A rovněž se zde nacházely
malby čaker. Jakmile však přišlo křesťanství, řekli: „To jsou všechno lži, zapomeňte na to.“ Nechtěli vidět druhou stranu. Takže
se z toho stala jen jakási historie, která už nebyla tak čistá a jasná. Víra v Athénu ustupovala, a víra v ostatní bohy a bohyně také.
A v podstatě se dá říct, že to všechno začalo pomaloučku mizet. Taková byla situace Řecka. Nyní jsme zpět. Sedíme si tu pěkně
v Manipúr dvíp a čeká nás púdža k Lakšmí, která je v Nábhí. Lakšmí vyšla z vody, o tom není pochyb, Matkou Lakšmí je však
Athéna. Ona je tou, která je všepronikající, a Ona stvořila Lakšmí, která tu vládla a hodně se tu projevovala. Vytvořila tu krásné
věci, protože Řekové byli velmi bohatí lidé. Velmi bohatí a věnovali se nejrůznějším věcem, zejména obchodu a lodní dopravě.
Lodní doprava je jedním z jejich nejdůležitějších obchodních odvětví a Já jsem sem přijela se svým manželem, protože on
působil v lodní dopravě. Byla jsem překvapená, že nás na letiště přišly přivítat ženy dvou ministrů, a dokonce i žena premiéra.
Překvapilo Mě to, není to běžné, aby šly vítat nějakou přijíždějící paní. Sdělily Mi: „Víte, naši manželé nám řekli, že pokud chceme
vidět ženu, která je absolutně neposkvrněná, ženská a velmi příznivá a pokojná, pak je to paní Šrívastava.“ A tak Mě šly přivítat.
Představte si - představa pokojnosti v dnešním světě už u žen neexistuje. Ty ženy Mě však přišly přivítat, protože je zajímalo, kdo
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je ta „pokojná žena“, která tohle má. Velmi dobře se o Mě staraly. A pak měly být také nějaké volby. Nezapomenu však, jak se Mě
velmi uctivě ptaly: „Jak jste si vypěstovala takový klid?“ Řekla jsem, že jsem si nic nevypěs- tovala, ten klid už prostě existoval.
Nedělala jsem nic, abych vypadala pokojně, nijak jsem na tom nepracovala. Na to není žádný salón krásy; je to něco vrozeného
ve Mně a vy tomu říkáte klid. Jedna z těch žen řekla: „Všichni muži vás chválili: „Je to žena, která je i v dnešní hrozné době
nesmírně pokojná.“

Divali je velice významné, protože dnes je nejtmavší den, nejtmavší a nejdelší noc, a aby to skončilo, lidé rozsvěcují světla. Celá
atmosféra je velmi temná, slunce je pryč. Takže zapalují všechna ta světla. Stejné je to v Kali juze. Kali jugu můžeme považovat
za jeden den. Je to velmi tmavý, hrozný den se spoustou problémů, díky nimž jsme v životě nešťastní a nevíme, jak dál. V tomto
okamžiku je nezbytné lidi osvítit. Kali juga je teď ve své nejhorší fázi. Věci, které lidé dělají dokonce ve jménu Boha, jsou šokující.
To je prostě Kali juga, kde lidé ztratili smysl pro orientaci. Nevíme, kudy se ubíráme. Děláme různé špatné věci a myslíme si, že je
to v pořádku. „Co je na tom, konec konců, špatného?“ Ať jim řeknete cokoli, odpoví: „Co je na tom špatného?“ Řeknete jim, aby to
nedělali, a oni na to: „Co je na tom špatného?“ Tak se z každého člověka stal velký individualista. Ne ve všem, protože tím, jak se
řídí módou, jak se řídí módními styly, nejsou - jsou jako otroci. Nicméně věří, že jsou velmi nezávislí, svobodní lidé, že můžou
dělat, co se jim zlíbí. Následkem této svobody v Kali juze nebo představě svobody, kterou mají, se lidé stali nesmírně ošklivými.
Věci, které lidé v Kali juze páchají, jsou neuvěřitelné. Dokonce, i když to jsou kněží a jsou v kostele a tak dále, začali být tak
strašlivě nemorální, že je k nevíře, jak je to možné ve jménu Boha a pod Jeho střechou! Ale prostě to začalo a to je Kali juga. S
touto Kali jugou musíme skoncovat. Co tedy uděláme, abychom zahnali temnotu noci? Rozsvítíme světla. Stejně tak by lidé měli
být osvíceni. V lidských srdcích by mělo být světlo. Stejně tak, jak jsou lidé osvíceni, temnota, kterou díky své nevědomosti
trpíme, odejde a my budeme mít absolutní poznání. To je tedy Nový věk, o němž se mluví a je právě tady. Vypracuje se to
takovým způsobem, že tu budou pospolu samé osvícené osobnosti, které budou vědět, co je světlo a co je pravé poznání -
gnjána. Naší cestou je tedy cesta poznání, poznání, které je láskou, poznání, které je milosrdenstvím. Toto musíme pochopit -
dostali jsme se do jiné oblasti, arény, kam žádné šarvátky a problémy Kali jugy nemohou vstoupit. Prší jen venku, uvnitř ne. Je
tomu tak, že nyní jsme nejen svobodní, ale všechno, co děláme, je jenom svoboda. Nejsme připoutáni k ničemu, co by nás mohlo
znevážit nebo nás přimět vzdát se pravdy. Jakmile se objeví taková osobnost, co se stane - všechny ty představy Kali jugy zmizí.
Musím však říci, že současně je to Poslední soud. Ti, kteří přijmou pravdu a budou přebývat a růst v pravdě, zůstanou, všichni
ostatní zahynou - to už bylo řečeno. Je to, jako když vidíte zahradu, ve které jsou nějaké stromy, které jsou dobře živeny, mají
dostatek vláhy a lásky a které lidem hodně dávají, ty existují. Jiné stromy jsou spáleny a skončí. Stejně tak vy musíte nejprve
přijmout lásku, uchopit lásku, vyživovat se touto láskou a pak ji dávat ostatním. To je jednoduchý způsob, jak překonat prokletí
Kali jugy. Kali juga je tak plná temnoty, že na sebe začínáme narážet. Například tady všichni sedíte a najednou je temno. Nevíte,
jak se pohnout, jestli narážíte do ostatních nebo ne, s kým sedíte, nevíte nic. Stejně tak, když máte v srdci nebo v mysli temnotu,
nevíte, kde jste, co děláte a co byste měli dělat. Jen jako šílení narážíte jeden do druhého. Toto je Kali juga a člověk, který si to
uvědomuje a dostane se z toho, je sahadžajogín. Jinak jste jako ostatní lidé, pokud si stále hovíte na tomtéž okraji, ve stále
stejných kruzích nerovnováhy. Další věc, která se v Kali juze děje, je, že i když narazíte nebo i když jste zničeni, lidé z toho prostě
neviní sami sebe. To je další strašný rys povahy, který si člověk vypěstuje, že vždy obviňujete ostatní, nikdy sebe. Nevidíte, že je
to vaše chyba, že jste narazili. Že jste to byli vy, kdo chyboval, a že je to tak. Tomu říkáme iluze, to je bhram - podvod, iluze - a tato
iluze musí zmizet. O Kali juze se říká, že to je éra iluze, a pokud do té iluze spadnete, pak jste skončili. Pokud však ty iluze vidíte,
snažíte se hledat pravdu. Proto je nyní hledání tak intenzivní, protože lidé cítí, že je to iluze. Vědí, že to není pravda. Jakmile
poznají, že to není pravda, co udělají? Chtějí poznat pravdu, chtějí poznat, kde je pravda, a snaží se ji najít. Proto také v této Kali
juze začalo hledání. Příběh Kali jugy je vyprávěn v jiné Puráně, v Damajantí Puráně, kde Damajantí, Nalova žena, byla odloučena
od manžela právě díky iluzím vytvořeným Kalim. Jednoho dne se stalo, že se Nala toho strašlivého Kaliho zmocnil a řekl mu:
„Teď tě uškrtím a bude po tobě.“ Kali na to: „V pořádku, můžeš to udělat, nejdřív si ale poslechni, jak jsem důležitý, vyslechni mé
mahátmja, důvod, proč jsem tady.“ A tak Nala počkal. Kali řekl: „Dobrá, pokud mi budeš naslouchat, povím ti to. Jakmile přijdu a
budu vládnout světu, to znamená v čase Kali jugy, lidé budou upadat do bhranti, iluzí. Nebudou vědět, co je pravda a co ne, a pak
začnou hledat pravdu. Ale nejen ti, kteří odcházejí do džungle, a ti, kteří se všeho zřekli. Bude existovat nový typ lidí, kteří budou
dělat totéž - také hledat - ti se narodí v Kali juze a budou to normální lidé, kteří bydlí v domech, a ti se také budou dostávat do
všech možných iluzí. Teprve až upadnou do této iluze, začnou hledat a uvědomí si, že to není pravda, a začnou hledat pravdu.
Jedině tehdy, jedině tehdy dostanou seberealizaci.“ Kali to řekl zcela jasně před tisíci lety.

Kali juga je tedy doba, kdy lidé mohou získat seberealizaci, kdy poznají své Já a poznají pravdu. Toto bylo řečeno před dávnými



časy a vidíte, dnes se to děje. Takže toto byl čas, který byl k tomu naplánován, protože když jste v pohodě, jako například v Satja
juze a podobně, nehledáte, jen to přijímáte, jste poslušní, dobří lidé a hotovo. Avšak v Kali juze začnete opravdově hledat
absolutní pravdu, a proto tato světla zobrazují charakter nebo duši získávající osvícení. Takže vy všichni jste osvícené duše. Pro
Mě je toto Divali. Jsou-li lidé osvíceni, to je Divali. Kdy lidé odstraní všechnu temnotu Kali jugy a vy všichni si užíváte krásy a
radosti Kali jugy. Řekla bych, že je to velmi symbolické, že Divali už začalo. Máme mnoho světel a musíme získat více světel - ne
proto, že bychom měli málo světla - proč chceme více světel, proč to chcete? Protože musí být spaseni všichni. Naší snahou je
zachránit každého. Je to velice těžké. Dnes však vidíte, jak realizovaní lidé jako semínka jdou a usazují se v odlehlých místech,
kde prosperují, rostou z nich krásné, voňavé stromy, které ostatním poskytují stín. Proto vidíte lidi z různých míst, jak se
probouzejí a jak se z nich stávají realizované duše a pak probouzejí ostatní. Je to všechno proces. Je to velmi dobře vestavěno
uvnitř, vypadá to tak a dobře se to vypracovává. Jediná věc je nejistá - kolik jich přijde do Sahadža jógy a kolik jich můžeme
zachránit. Toto je jediný problém, a proto byste měli být připraveni na to, aby se každý z vás rozhodl: „Každý den zachráním
alespoň jednu duši, každý den alespoň jednoho člověka.“ Nějací lidé se například topí v řece nebo v moři. Co uděláte?
Pospícháte, abyste je zachránili. Všichni vyběhnete zachránit jim život. Stejně tak musíme chápat, že musíme zachránit život
všem lidem, a proto musíme tvrdě pracovat. Při vzestupu z iluze do pravdy máme jisté problémy, jimž se musíme správně
postavit. Jeden problém pochází z hladu. Může to být hlad po penězích, hlad po jídle, po čemkoli. Pokud je tu hlad po penězích,
usadí se ve vás navždy, protože je neukojitelný, nikdy jej nemůžete uspokojit. V dnešní době lidé úplně šílí, úplně šílí po penězích.
Je jim jedno, jestli ostatní peníze mají nebo ne, jestli ostatní mají tuto vymoženost nebo ne, prostě se musí ukázat, musí se
pochlubit, jak jsou bohatí, jak jsou na tom dobře, a díky svému egu se prostě musí pochlubit: „Co je na tom špatného?“ Toto je
jedna z největších překážek, kterou máte, že vám vaše mysl, což je ego, diktuje a vy se to pak pokoušíte dělat, aniž byste si
ověřili, o co jde. Mysl je tedy pod vlivem bhranti, iluze, kdy můžete chápat mnoha způsoby. Takže jsem řekla, že pokud chtějí, v
Sahadža józe mohou získat realizaci a také pokračovat dle vlastní volby, kdekoli budou chtít, zejména v den své realizace.
Funguje to zázračně, protože v ten den se cítíte silnější a vyhýbáte se všem špatným věcem. Tolik vás už v Sahadža józe dospělo
a prošlo úplnou proměnou. Jsem moc ráda, že to mohu vidět. Nepracovala jsem jako... myslím, že jsem toho tak moc neudělala,
jen jsem vás svým způsobem osvítila... to je velmi přehnané... Já nic nedělám. Když člověk nic nedělá a vy získáte osvícení a pak
řeknete: „To jste udělala vy,“ nemohu tomu uvěřit. Jak je to možné? Nic jsem neudělala, jen jste prostě dostali realizaci. Když to
však nyní vidím, uvědomuji si to a vidím, jak nádherně zpíváte, jak krásně jste začali být příjemní a sladcí a přátelští jeden k
druhému, jsem teď přesvědčena. A cítím, že vám nezabere moc času upevnit Sahadža jógu. Je už opravdu načase, abychom si
uvědomili, že se musíme vystavit působení Sahadža jógy mnohem více. Existují i jiné problémy, lidé například říkají: „Matko, měli
bychom mít nějaké sepsané zákony.“ Řekla jsem: „Ne, vy můžete poznávat také skrze svou zkušenost.“ Například jsem jednoho
dne mluvila o Lakšmí principu. Podívejme se teď, jak vyhasíná Lakšmí princip. Je to jednoduché. Pokud to chcete vědět, je to
velmi jednoduché. Lakšmí je totiž velmi přelétavá a vrtošivá. Jak dáte sluhovi sto rupií, hned půjde do hospody pít. Lakšmí je tu, a
jakmile dáte Lakšmí, bude se snažit skončit v hospodě a pít. Takže si umíte představit, jak to s Lakšmí chodí. Je velmi dobrotivá,
ale také vás svádí, hodně vás svádí, proto musíte být na pozoru: všechny peníze, které máte, byste měli dát do banky, nebo s nimi
naložte, jak chcete ale neutraťte všechno. To prostě nedělejte.

Zadruhé musíte vědět také to, že jsou-li všechny dveře zavřené a jedněmi se Lakšmí dostane dovnitř, zůstane, o tom není pochyb,
když jste na tom špatně, zůstane, jenže odumře, protože nemá východ ven. Pokud otevřete další dveře, užasnete - nejen že
Lakšmí může ven, ale může dostat mnohem víc vzduchu, mnohem víc svobody zvenčí, protože jste otevřeli další dveře. S
jedněmi dveřmi je to jen experiment, nic nevejde dovnitř. Když otevřete jen jedny dveře, nedos- tane se dovnitř žádný vzduch, nic.
Jakmile však otevřete i další dveře, zjistíte, že v místnosti vanou proudy vzduchu. Stejně tak člověk, který chce peníze, se nejprve
musí naučit utrácet ty peníze, které má. V této Kali juze je to jedno z požehnání, protože úkolem Kali jugy je vytvářet pochybnosti,
vytvářet iluze, bhram. Takže je bude pořád vytvářet. Jestliže se však budete držet pravdy, nepůjde jí to. Je tedy důležité pochopit,
že jsme pořád zkoušeni. Je to věc, k níž musíte zaujmout postoj svědka. Je velmi zajímavé vidět, jak chce Lakšmí utéct z domu
člověka, kterého zajímá jen podvádění, hrabání a lhaní. Lakšmí s ním nezůstane, odejde. Všechny tyto věci se dějí kolem nás.
Neříkám to jen tak, je to všechno tady - strašné! Víte, musíme jasně vidět pohyb své mysli. Kam se ubírá, o čem přemýšlí? Lakšmí
je tou, která vás nutí myslet si věci, které byste si myslet neměli. Jak jsem vám řekla, lidé začnou pít, chodit na závody, pít jako
duha, dělají všechno možné. Proč? Protože mají peníze, tak je musí někde utratit. Budou však utrácet za věci, které nejsou
investicí do skutečného dobra, něčeho, co skutečně stojí za to. Takže dnes máme lidi, kteří utrácejí spoustu peněz za
zbytečnosti. Plýtváním nikdy nedosáhnete svého cíle. Vaším cílem je naplnit své bytí, stát se Duchem. Je to nesmírně subtilní
téma k pochopení. Myslíte si: „Neděláme přece nic špatného - o co jde? Přece když dělám něco špatného, něco závažného, tělo



by mělo reagovat.“ Ale není to tak, nic nebude reagovat, ani vaše mysl, ani vaše tělo. Víte, Moje zkušenost za celá ta léta je velice
prostá - v Sahadža józe jsou lidé, kteří jsou stále zapleteni do Lakšmí principu. Například Mě chtějí okrást, chtějí na Sahadža józe
vydělávat. Někteří lidé také chtějí mezi sebou dělat byznys. Všichni však zkrachovali, a to tak strašně, že jsou z nich opravdu
zkrachovalci nebo jsou ve vězení a podobně. Takže nikdy nedělejte byznys se sahadžajogínem! Pro sahadžajogína je důležité,
aby se sahadžajogíny nedělal žádný byznys. Pokud tomuto principu porozumíte, nebudete se Sahadža jógou obchodovat. A
samozřejmě ani se Mnou nemůžete dělat žádný byznys. Je to tedy něco, s čím lidé začnou velmi snadno. Například se potkají
dva sahadžajogíni, jeden je třeba z Japonska a druhý například z Ameriky a začnou: „Á, ty jsi sahadžajogín, já taky, mohl bys mi
napsat nějaký falešný dokument nebo nějakou zprávu?“ Takhle se vás pořád vyptávají. „Ale proč? My nechceme. My to
nechceme dělat.“ Jenomže je to nezajímá. Zajímá je, co máte. Toto člověk musí velmi chytře a inteligentně rozpoznat, když s
vámi lidé začnou mluvit o byznysu. V Sahadža józe mezi vámi není žádný byznys, máte se zabývat jen seberealizací. Pokud
pochopíte tuhle maličkost, ta vazba na peníze, která je značně iluzorní, z toho zmizí. Vše se krásně vypracuje, pokud jste
odevzdaní. Ale ono se to stejně může vypracovat, i když nejste odevzdaní, protože uvidíte ten výsledek a jste zranění, máte
potíže - a tak s tím přestanete. Ať se tedy stane cokoli, slouží nám to jako pozorovací systém, abych tak řekla, některé z našich
čaker. Zde to můžete jasně vypozorovat. Jasně vidíte, jak moc jste se dostali do problémů. Pak toho necháte. Ale než se to
stane, máme velmi dobrý způsob vidět to prostřednictvím vibrací. Prostě cítíte vibrace a sami vidíte, jestli jsou dobré nebo ne.
Pokud nejsou dobré, měli byste vědět, že je něco v nepořádku. Takto můžete posoudit jakoukoli lidskou bytost, třeba kněze nebo
některého z těch milionářů a podobně, nejprve však musíte zjistit jedno - je ten a ten člověk dokonalým sahažajogínem? Tak je
tomu u jednotlivců, ale může se to stát i kolektivu. Viděla jsem v kolektivu, že jsou lidé totálně svedeni z cesty. A jeden negativní
člověk okamžitě ví, kdo další je negativní, pak se ho zmocní a začnou spolupracovat.

Takže musíte být nesmírně opatrní - máte svou realizaci, máte všechno, v Sahadža józe máte i hodně peněz. Měli byste vědět, že
díky tomu všemu je velkým lákadlem pro zloděje. Měli byste tedy být velmi opatrní, nenechte se okouzlit těmito nesmysly. Toto je
ochrana vaší Matky, chce vás tímto způsobem chránit. Celý náš přístup k životu musí být z pozice svědka. Pak vidíte vše jasně.
Postupně se to vidění tak zostří, bude tak jasné a plné pochopení, že budete žasnout. Pak budete používat něco... cokoli... pak
nemusíte myslet, stačí znát vibrace, jaké jsou vibrace, co říkají, protože ony jsou tu proto, aby vás vedly. Ti, kteří ještě nejsou
příliš dobří v rozlišování vibrací, by se měli pokusit upevnit se. Pokud nejste dobří ve vibracích, znamená to, že nebudete
posuzovat lidi správně a nebudete mít ani správné vědění. Nejprve tedy musíte dát své vibrace a čakry do pořádku. Pak můžete
vidět, kdo a jací jsou vaší kolegové. Víte, vaše mysl je teď vlastně tak osvícená, že před sebou hned vše vidíte úplně jasně. Pokud
však tu osvícenou mysl nebudete používat, budete se divit; existují určité negativní síly, a ty jak jednou začnou... Vlastně bych
měla říci, že jsme teď na křižovatce, kdy se tyhle věci už stávat nebudou. Když jsem však začala se Sahadža jógou, bylo to velmi
špatné, moc špatná situace, měli jsme polovičaté lidi, kteří byli sahadžajogíni jen ze čtvrtiny nebo z šestnáctiny. Prostě jsem
nevěděla, jak jim to říct, protože kdybych jim něco řekla, utekli by. Už by do Sahadža jógy nepřišli. Zatímco na jiných místech
například guruové dělají to, že si vezmou peníze, a tím to končí. Lidé si myslí: „Když už jsme nějakému guruovi dali peníze, jak
bychom mohli odejít?“ Tak pořád dávají peníze a zůstávají tam přilepeni. V Sahadža józe však žádné peníze nefigurují. Takže lidé
přijdou a pak zmizí. Je to velmi běžné, velmi běžné, že lidé do Sahadža jógy přijdou jen nakrátko. Pokud to ale skutečně jsou
mimořádní lidé pak zůstávají a začnou všechno vidět ze správného úhlu, ze správného úhlu, protože jsou osvíceni, dospělí a
vyzrálí. Takže takto se musíme vrátit do této hrozivé noci Kali jugy prostřednictvím Divali. Musíte udělat toto: být pokorní a zjistit,
jestli jste v pořádku nebo ne. Jestli se ubíráte správným směrem nebo ne. Rozhodnout to můžete jen vy. Pomocí vibrací budete
ihned vědět, jestli máte někde napadení nebo jestli jste v pořádku. Při jakémkoli rozhodování musíte naplno používat své ruce.
Nepomůže vám mluvení, ani přednášky, ale experimentování, porozumění, vnímání hloubky abych tak řekla. Hlubokého vlivu
všeho, co vám bude předávat informace o tom, jací jsou to lidé, o čem mluví, co byste měli dělat. Může to být malinko mentální,
později se však dostanete naprosto nad mentální aktivitu. Každopádně, řekla jsem, že Kali juga skončila, že končí, stále tu však
mohou být lidé, kteří se budou chtít vrátit do toho takzvaného normálu. Je tu však cesta ven z toho všeho - obyčejná meditace.
Pomocí meditace můžete dosáhnout všeho, čeho je potřeba a pak s údivem zjistíte, že jsme dostali velice důležité úkoly, které
musíme splnit. A tím nejdůležitějším je hlídat sám sebe, abyste, jak doufám, nepadli do pasti Lakšmí. Tatáž Lakšmí, která vás
může zdobit, vás může také znetvořit. Musíme proto udělat vše, abychom si tuto krásnou Lakšmí udrželi, tuto ozdobenou Lakšmí
jako náš ideál, a pak se to vypracuje. To je naším cílem, ideálem, a my to musíme udělat, abychom mohli nastolit novou, velice
krásnou vládu.

Celý náš přístup by měl být takový, že musíme být bdělí. Protože začnete být v meditaci. Jakmile začnete o něčem přemýšlet,



půjdete do meditace. Vaše myšlení odpadne. Nebudete schopni přemýšlet a při tom se můžete ztratit. Ale když meditujete, tak
se ztratit nemůžete. Proč? Protože tím jste vložili svůj život do rukou pravdy. Vložili jste svou ruku do ruky reality a ta vás vede,
chrání vás a bdí nad vámi. Pomáhá vám, takže nikdy nemůžete udělat nic špatného. Ani když meditujete, nedělejte si starosti, nic
se vám nestane. Pokud ale nikdy nejste v meditaci, pak vás není možné zachránit. Není možné, abyste dozráli. Musíte být velmi
meditativní, abyste dozráli. Je to velmi důležité. Řekla bych, aby všichni sahadžajogíni zde dnes vykonali tuto púdžu... bude ještě
jedna, púdža osvícení... nebo něco na ten způsob, musíte si ale dávat hodně velký pozor, abyste svou meditační náladu
neopustili. Můžete udělat to, že se budete sledovat, jak daleko jste došli, nakolik jste vyřešili své problémy. Jakmile to uvidíte,
okamžitě se stanete plně realizovanou duší. Takže pravidlo zní - měli bychom vědět, že jsme realizované duše. Proč je to tak
důležité? Proč jsme se stali realizovanými dušemi? Nejen pro svá přání, pro svá čistá přání, ale také pro ostatní lidi. Když toto
pochopíme, že tu nejsme jen sami za sebe, i pro druhé, stanete se kolektivně vědomými a začnete pomáhat ostatním. Ustojíte to
velmi dobře, protože jinak budete ztraceni a ostatní také. Takto se opravdu musíme dostat kupředu, dostat dál k pravdě a přinést
tuto pravdu k ostatním lidem, abyste je zachránili. Takto jim můžete vyjádřit svou lásku, všechnu svou péči. Myslím, že je těžké
se tímto tématem zabývat, protože... Řekla bych, že mluvit o tomto tématu je snazší než jej ve svém nitru asimilovat. Takže teď
když Mi nasloucháte, pokuste se prosím... musíte být pak v meditaci. V meditaci to vstřebáte a tatáž síla, o níž si myslíte, že je ve
vás, síla rozlišování, dávání vibrací, síla dělat různé věci mimo Sahadža jógu, tato síla bude úplně a bez ustání konat. Pokud však
nemeditujete, pokud jste duchem někde jinde, nebude to fungovat. Nebude to fungovat. Dnes je tedy den, kdy máme slavit a být
šťastní, že máme všude tolik sahadžajogínů, že je tu naděje pro celý svět a že můžeme zachránit všechny, kteří se ztratili v
divočině. To je skutečnost, o tom není pochyb. Po této oslavě bychom měli sedět, řekněme, v ásaně nebo jinde a pozorovat, co
se děje. A užasnete, že v meditaci vám budou odhaleny všechny krásy toho, čeho jste dosáhli, všechny věci, kterých jste dosáhli.
A všechny starosti a obtíže zmizí. To by se mělo přihodit vám všem a o toto vás všechny žádám, abyste si rozvinuli tuto
mimořádnou kapacitu - rozumět sami sobě. Moje vlastní naděje je naplněna. Jak vás tu vidím sedět, jsem velmi šťastná a stejně
tak se budete cítit i vy všichni, když budete zvedat Kundaliní ostatním a upevňovat je v Sahadža józe. Budete žasnout nad tím, co
se vám bude dít. Je to taková radost dávat realizaci ostatním! Nemusíte za to nic udělat, nic nemusíte platit, nic takového. Tato
síla, kterou máte, je ve vás teď probuzena, to je celé. Musíte udělat jen to, že všude, kam půjdete, budete ostatním probouzet
Kundaliní a dávat jim realizaci. Není třeba nic dělat. Je to tak radostné. Máte z toho takovou radost. Dnes vám tedy všem
žehnám touto mimořádnou silou, abyste dávali lidem realizaci a starali se o jejich Nábhí. Je nesmírně důležité, abyste pochopili,
kam až můžete dojít. Musíme změnit svět, musíme zachrá- nit svět - to je vaše zodpovědnost. Vy máte realizaci, ne ostatní, takže
se nesnažte hledat chyby na ostatních, ale přemýšlejte o sobě. Vy máte realizaci a od vás se čeká, že budete šířit Sahadža jógu.
Velmi vám děkuji. Nechť vám Bůh žehná. Dnes jsem tak v meditaci, že... nevím! Nechť vám Bůh žehná!



2000-0601, Svědek (2 min)

View online.

20000601 - Svědek

Jak se tedy staneme pokojnými? Když překročíte toto centrum (Ádžňu), co se stane? Myšlenky k nám přicházejí z tohoto centra
(z Ádžni), z minulosti nebo budoucnosti, ve vlnách - první myšlenka, za ní další a pak další, takto. A my skáčeme mezi těmito
myšlenkami. Když však Kundaliní stoupá, prodlužuje ty myšlenky. A co se vám stane? Dostanete se do přítomnosti. Už
nepřemýšlíte o budoucnosti ani o minulosti. Pak ve vás všechno zcela utichá. Nereagujete, ale všechno vidíte. Jen se díváte, a
tím si rozvinete stav svědka. To je ten nejpokojnější stav, díky němuž můžete snadno dosáhnout nejvyšší radosti. Jako například
tento překrásný koberec. Když se na něj podívám běžným způsobem, napadne Mě, jak je krásný, kolik by stál, kde by se dal
koupit atd. Kdyby byl Můj, starala bych se navíc, jestli je pojištěný a co s ním je. Ale když se na něj zadíváte po realizaci, začne ve
vás klokotat radost z jeho tvoření, jakou cítil ten umělec. A skočíte do toho oceánu, skočíte do oceánu radosti. Radost nemá dvě
strany, jako štěstí a neštěstí. Je jen ona. A jakmile budete v té radosti, budete se těšit všemi jemnými nuancemi celého stvoření.
Budete se těšit přírodou, Matkou Zemí, jinými lidmi a zaplaví vás tolik lásky, že všechny hádky a hlouposti, které provádíme, úplně
skončí.

http://amruta.org/?p=22513


2000-0916, Šrí Ganéša púdža,16/09/2000,(nekontrolováno),Cabella, Itálie

View online.

Dnes jsme se zde sešli, abychom vykonali Ganéša púdžu. A vy dobře víte, že Ganéša je symbolem čistoty, svatosti a uctívání
nevinnosti. Když uctíváte Šrí Ganéšu, musíte vědět, že je ztělesněním nevinnosti. Uvažuji o tom, zda chápeme význam slova
'nevinnost', nebo ne. Nevinnost je vlastnost, která je vrozená, kterou si nelze vynutit, kterou nelze vytrénovat. Je to prostě
vlastnost, vrozená vlastnost uvnitř lidské bytosti. Když se člověk stane následovníkem Šrí Ganéši, stane se nevinným člověkem.
Možná si řeknete, že nevinní lidé jsou napadáni lstivými, agresivními jedinci, ale nevinnost je tak velká věc, že ji nelze zničit. Je to
vlastnost Ducha. Nevinnost je kvalita Ducha, a když se tento Duch ve vás probudí, získáte sílu nevinnosti, díky níž překonáte vše
negativní, vše špatné, vše, co škodí vašemu růstu, duchovnímu porozumění. Být nevinný tedy není možné. Musíte být nevinní v
tom smyslu, že jste nevinní od přírody. To se stane po Sahadža józe, po realizaci. A vaše síla bojovat proti všem těmto špatným,
negativním pocitům ve vás i mimo vás je naprosto podporována, chráněna Matkou Šrí Ganéši. V dnešní době je těžké mluvit o
nevinnosti. Ale vy znáte Kristův život - On byl nevinný, nevinnost. Nevěděl, jakými lidmi je obklopen. Myslel si, že jsou všichni
nevinní, a tak k nim mluvil způsobem, který by nikdo, kdo byl mazaný, neudělal, protože mazaní vždycky rozumí mazanosti
druhých. A říkal věci, kterým lidé možná nerozuměli, ale cokoliv řekl, mělo vibrace nevinnosti. To mělo všechny ty lidi uvést vůči
Němu do správného vztahu. Ale nějak to asi nebyl vhodný čas, aby se z nich staly realizované duše. Takže Ganéšova nevinnost
nebyla, řekli bychom, „poražená“, ale do značné míry vytvářela atmosféru takové svatosti a krásy, jakou můžete vidět v životě
Krista. Jsem ráda, že jste se všichni dozvěděli o svých svatbách. Proč svatba? K čemu je potřeba manželství? Vždyť v dnešní
době žijí lidé bez manželství. Ale manželství znamená posvátnost manželství, posvátnost vaší fyzické, duševní a citové
integrace. Pokud nemáte tuto posvátnost a žijete s nějakou osobou, pak to není dokonalé. Děti, které zplodíte, nebudou v
pořádku. Proto je manželství nezbytné. A jak víte, Kristus se zúčastnil svatby. Proč věnoval svatbě takovou pozornost? Protože
to posvěcuje vaše vzájemné vztahy. Všechno je v pořádku, ale vztah mezi mužem a ženou musí být posvěcený, jinak by se z dětí,
které zplodíte, mohlo vyklubat cokoliv. Mohou z nich být lupiči, podvodníci, lháři, mohou z nich být velmi, velmi krutí lidé, pokud
chybí svátost manželství. Proto šel posvětit instituci manželství. Ale je naprosto špatné a nesmyslné, že by vytvořil alkohol. To,
co udělal, bylo, že změnil vodu na chuť hroznové šťávy. Alkoholu se v hebrejštině říká 'hroznová šťáva'. Chci říci, že můžete říci, že
se tak nejmenuje, ale 'víno' znamená 'alkohol' stejně jako 'hroznová šťáva'. Ale to nejde, protože alkohol nemůžete vytvořit
okamžitě. Alkohol potřebuje čas, musí hnít a hnít a hnít, pak se z něj stane alkohol. Ale pokud ho Kristus stvořil takovým sahadža
způsobem, spontánně, jak by to mohl být alkohol, který intoxikuje? Takže mnoho lidí, zvláště v křesťanském náboženství, věří, že
Kristus víno posvětil, což je naprosto mylné. On nikdy alkohol neposvětil. Proměnil (vodu) v hroznovou šťávu, v chuť hroznového
vína. Onehdy jsem se setkala s člověkem, kterého znáte, Romano Battaglia. Řekl: „Matko, dej mi realizaci!“ Řekla jsem: „Dobře,
přines mi vodu.“ Přinesl vodu a já jsem do ní vložila prsty. On to pak ochutnal a řekl: „Matko, chutná to jako víno!“ Řekla jsem: „To
je ono! To je to, co udělal Kristus.“ Takže neexistuje žádná posvátnost alkoholu. Jak můžete očekávat, že by Kristus udělal něco
takového, díky čemuž se vaše vědomí absolutně pokazí. Lidé, kteří pijí - víte, že to nejsou normální lidé. Něco se jim pokazí v
mozku. Když řídí, vytvářejí problémy. Když s někým mluví, poznáte, že nejsou normální. Snaží se být velmi agresivní. Někdy
mohou být také velmi pasivní. Většinou jsou velmi agresivní a do značné míry se chovají způsobem, který člověku nepřísluší.
Musíme tedy pochopit, že toto takzvané víno, které kvasí po několik dní, je velmi špatné a proti duchovnímu životu. Všechny ty
země, kde je alkohol přijímán jako velmi posvátná věc, jednoduše přicházejí na mizinu. Je to proti Šrí Ganéšovi. Je to proti
nevinnosti. A tak se takový člověk může stát velmi mazaným, velmi vychytralým, velmi dominantním - mohou skrze něj přijít
všechny druhy špatných věcí. A nelze věřit člověku, který pije a stane se opilcem. Může jít po své ženě, dětech, proti komukoliv a
snažit se jim zničit život, protože ví, že je sám zničený. Takže člověk musí pochopit jednu věc, že nevinnost vám nedovolí nic
takového, co je v rozporu s vaším vědomím. Vaše lidské vědomí je velmi důležité. Je třeba ho respektovat. Cokoliv, co užíváte a
co kazí vaše vědomí nebo kazí vaše zdraví, je zcela špatné, speciálně pro sahadžajogíny. Musíte si své zdraví udržovat v
pořádku. Jak si udržujete zdraví v pořádku? Tím, že se vyhnete všem věcem, které vaše zdraví ničí. Takže manželský život je
posvěcený život, je to život, který je požehnaný. Máme kněze, ale řekla bych, že v Sahadža józe jsou všichni požehnaní mnou.
Takže člověk by měl pochopit, že je to velmi velká věc, kterou jste získali. Ale znám mnoho lidí, kteří přicházejí a říkají: „Matko,
chceme se rozvést. Snažíme se uzavřít dobré manželství.“ Vyprávějí mi nejrůznější historky. Pokud víte, že je to posvěcené
manželství - je to manželství, které bylo uzavřeno podle všech obřadů Sahadža jógy - nemůže to být špatné manželství. Ale
pokud jste špatní, nikdo vám nemůže pomoci. Pokud máte směšné představy o manželství, měli byste se je pokusit napravit.
Pokud chcete uzavřít manželství podle Sahadža jógy, pak dbejte na to, abyste respektovali posvátnost manželského života. Vím,
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že někdy mohou být ženy špatné, muži mohou být špatní, mohou se vyskytnout problémy. Ale člověk, který je moudrý, se bude
snažit to všechno vydržet, protože on nebo ona chce respektovat posvátnost manželství. Je to velmi rozporuplná věc, když přijde
na to, že Kristus se narodil bez manželství a Ganéša se také narodil bez manželství. Oni sami jsou svatostí. Nepotřebují žádnou
svatost zvenčí. Jsou nevinností a pro nevinné lidi není zapotřebí žádného rituálu ani žádného obřadu. Zrodili se absolutně ryzí, z
nevinnosti. Ale to neznamená, že bychom si z toho měli brát příklad. Oni byli Božské osobnosti a měli se tak narodit. Zatímco my
musíme být posvěceni a vést posvěcený život. To je rozdíl mezi inkarnací a lidskou bytostí. Je snadné kritizovat inkarnace. Je
velmi jednoduché je kritizovat. Všechny inkarnace byly lidmi kritizovány, protože lidé je nedokážou pochopit. Ale zkuste být
opravdu velmi čistí a nevinní, a pak pochopíte, proč jejich životy probíhaly v jiné linii, jiným stylem. Když teď řeknete: „Můžeme
rozvíjet nevinnost, Matko?“, tak to nejde. Jak se stát nevinným? V Sahadža józe máme vhodnou metodu, jak se můžeme stát
nevinnými. Děje se to prostřednictvím našeho bezmyšlenkového vědomí. Pokud jste ve stavu bezmyšlenkového vědomí, stane
se to, že nereagujete, nezaplétáte se do špatných věcí, nezaplétáte se do žádných diskusí, hádek, ale jen se díváte a nevinnost ve
vás nádherně povstane, jako lotos, který povstane ze špinavého rybníka. Ať jsou okolnosti jakékoliv, když jste v bezmyšlenkovém
vědomí, nereagujete. To je znak nevinnosti. A lidé, kteří nereagují, zůstávají mladí. Nikdy se na nich neprojeví jejich věk, zůstávají
mladí. Protože reagování není moc dobrá věc, protože vás zaplétá do druhého člověka. Ale když nereagujete, když se jen díváte a
jste svědkem, tak se do ničeho nezapletete, jste od toho vzdáleni. A tak roste vaše nevinnost a získáváte z ní velkou jistotu. Četla
jsem příběh o čínském králi, který šel za světcem a požádal ho, že od něj chce nějaké požehnání. Zeptal se: „Jaké?“ Řekl: „Chci,
aby se můj syn vyvinul v člověka, který dokáže čelit všem druhům lidí. Ať už lidé udělají cokoliv, měl by tomu být schopen čelit.“
On řekl: „Dobře, nechte svého syna u mne.“ A tak, když začaly hádky, když začaly boje, jeho syn jen zpříma stál a bezmyšlenkově
vše pozoroval. A tak se všichni z arény vrátili zpět, všichni odešli pryč. Nemohli vystát nevinnost tohoto chlapce, který byl velmi
mladý. A král byl překvapen, jak jeho syn dokázal všem čelit, všem jejich hádkám, agresi a všem hrozným věcem, které mu říkali.
Když vám někdo něco řekne, měli byste být prostě nevinní. V tu chvíli vaše síla nevinnosti ukáže, že člověk, který se vás snaží
ovládnout, potrápit, není vůbec v právu. A ten člověk si možná sám uvědomí: „Já dělám všechny tyto věci a tenhle člověk, kterého
se snažím ovládnout, to vůbec nebere na vědomí!“ Takže se cítí velmi slabý. Pomyslí si, že nemá žádnou moc, aby člověka
ovládal. To je to, co nyní jako sahadžajogíni máme - můžeme se dostat do bezmyšlenkového vědomí. Pokuste se omezit své
reakce, reakce na cokoliv. Lidé mají o sobě tak zvláštní představy, že reagují. Například mi někdo ukázal tyto koberce, začala
jsem se na ně dívat, byla jsem velmi šťastná a řekli mi, že sahadžajogínky je vyrobily ručně - tak krásně. Bylo opravdu velmi
radostné vědět, že to vytvořily. Ale kdybych byla úplně normální člověk, řekla bych: „Panebože! To je ale barva! To je ale věc!“ a
podobně. Takže ať už udělaly cokoliv, nedokážu se z toho ani radovat. Jde o to, že radost je ztracena. Pro dítě je radost úplná.
Cokoliv vidí, dokáže se z toho radovat, udělá si z toho zábavu. Podívejte se na děti: Viděla jsem děti, které cokoliv najdou, udělají
si z toho hračku. Onehdy jsme jeli do Janova a uviděla jsem, že tam měli uschované velké kostky. Odněkud přišly děti, prostě na
to vylezly a udělaly si z toho koně a užívaly si to. Najdou si cokoliv, jakýkoliv prostor, a udělají si z toho zábavu, nějakou hru. Pro
ně je život taky hra, jednoduše zábava. A donutí i vás, abyste se ze všeho radovali. Když nebudete mít dobrou náladu, přijdou a
budou se chovat tak, že se budete muset vzpamatovat a stanete se velmi prostým, přirozeným člověkem. Takže když vidíte
jednoduchého přirozeného člověka, vždycky říkáme, že jsou jako děti. To znamená, že nerozumí vychytralosti, nerozumí
hlouposti lidí a žijí ve svém vlastním světě nevinnosti. Stejně tak všichni sahadžajogíni musí kolem sebe rozvíjet tuto auru. Ať vás
lidé vidí, jak jste nevinní, jak jste milí! Není třeba žádných hádek, žádných sporů, žádných bojů. Je to jen vnitřní uspokojení z
bezmyšlenkového vědomí. Mnozí lidé říkají: „Matko, nemůžeme se stát bezmyšlenkovými!“ Proč? Proč se nemůžete stát
bezmyšlenkovými? Protože celou dobu, cokoliv vidíte, chcete na to reagovat. Pokud (chcete) postupně přestat reagovat, dělejte
introspekci. Podívejte se sami na sebe. Pokud se neustále snažíte reagovat, řekněte své mysli, aby se chovala slušně. Pokud se
objeví nějaká reakce, prostě nic neříkejte. Buďte zticha. Postupně budete žasnout a budete překvapeni, jak začnete být
bezmyšlenkově vědomými, jak se stanete krásnými. A každý, kdo vás uvidí, pozná, že jste jiný, že nejste jako obyčejný člověk. Ale
běžná reakce lidí je taková, že když se někdo hádá - třeba na ulici, všichni se do hádky zapojí. Rádi bojují. Chtějí být součástí té
hádky, rvačky nebo cokoliv to je. Nechtějí se z ní vymanit. Pokud v ten moment budete mít jen svou nevinnost, bude to působit.
Říkala jsem vám, že nevinnost je Duch a Duch je nevinnost, kterou nemůže nic zničit. Skutečnost je taková, že ji nic nemůže zničit
a že ji lze obnovit prostřednictvím Sahadža jógy. Mohli jste být velmi agresivní osobou, mohli jste být velmi nešťastní, mohli jste
být osobou, která neustále obtěžuje ostatní, je to možné, ale po Sahadža józe můžete učinit svou osobnost tak sladkou a
krásnou, že nejen vy se můžete těšit, ale i ostatní se mohou těšit. Tato nevinnost je něco, co je absolutní, upřímné, inteligentní.
Není to tak, že by to fungovalo za nějakým účelem, ale je to bezúčelné. Je to absolutně bezúčelné. A tím dosahuje takové vysoké
radosti, protože v ničem není žádný účel. Vidí nesmyslnost všech našich snah a prostě si to užívá. „Proč lidé běhají sem a tam?
Proč bojují?“ Prostě si stoupne a vidí, že: „Proč by to měli takhle dělat?“ Někteří si možná myslí, že jsou v pořádku, že na nich není



nic špatného, ale není to tak. Nevinnost je něco, jak jsem vám řekla, co je vrozená vlastnost, a neměli byste se klamat tím, že si
myslíte, že jste nevinní. Naopak, udělejte si introspekci a zjistěte, co jste dosud dělali, pokud jde o ostatní. Jaký je váš postoj? Už
jsem vám povídala o emoční inteligenci. Emoční inteligence je projevem nevinnosti. Je to projev Šrí Ganéši ve vás. Děti, které
jsou jí obdařeny, se vás budou vždy snažit potěšit, vědí, co chcete, co potřebujete. Poskytnou vám veškerou radost, kterou si
přejete. Budou dělat všechny věci, které máte rádi, jen aby vás potěšily. Nemají svá vlastní přání. Nechtějí mít své vlastní
požadavky. Nikdy neřeknou: 'Já chci tohle', 'Udělej to pro mě' - nikdy! Chtějí jen vidět, co chcete vy, co chcete mít, a vynaloží
veškeré své úsilí, aby vám dodaly to, co chcete. Je velmi zajímavé, jak se děti chovají k ostatním, ke starším. Prostě jako, řekla
bych, s velkým pochopením, měli bychom říct, jako velmi stará osobnost. Takže v nevinnosti se stáváte nesmírně dospělými,
vyzrálými. Velmi vyzrálými. S touto zralostí víte, co ten který člověk potřebuje a co by jiný člověk mít neměl. A způsob, jakým se
upevňují, je velmi zajímavý. Děti jsou podle mě vůbec to nejzajímavější na světě. Pro mě jsou růže velmi krásné, ale děti jsou tím
nejzajímavějším. A učí vás tolik věcí, že jste překvapeni jejich nevinností. O dětech existuje tolik vtipů - jak se chovají, jak mluví. A
přitom jsou tak nevinné, že každému všechno řeknou. Nemají jak cokoliv skrývat, je to velmi těžké. Znám jeden vtip. Jednou
přišel jakýsi pán k někomu na večeři. A to dítě se na něj velmi intenzivně dívalo. A pak povídá: „Mami, on nejí jako kůň, jak jsi mi
říkala!“ Všichni byli v šoku! „On nejí jako kůň!“ Matka mu musela říct, že jí jako kůň. Tak se na něj podíval: „On nejí jako kůň!“
Někdy jsou tak nevinní, že říkají věci, které vás mohou zcela odhalit. Je o tom tolik vtipů. A když napíšete nějaké knížky, kde
napíšete vtipy o dětech, tak vám říkám, že lidi to prostě bude bavit. Protože tak nevinně říkají věci, které nejsou nic jiného než
pravda. A ony neumějí lhát. Jsou tak pravdomluvné! To je vlastnost nevinnosti. Nikdy nelžou. „Udělal jsi to ty?“ - „Ano.“ „Neudělal
jsi tohle?“ - „Ne.“ Nikdy nelžou. Jsme to my, dospělí, kdo je učí, jak lhát, jak podvádět. Pak své děti učíme i další špatné věci, a to:
„Všechno musíš vlastnit.“ Zvláště na Západě se to dělá. Říkají dítěti: „Tohle je tvoje, to nesmíš nikomu dát, to je tvoje.“ Naopak
byste jim měli říct: „Můžeš dělat, co chceš.“ Nechte to na jejich nevinnosti. Budete se divit, že se vzdají všeho, co mají. Budou se
chovat tak krásně, že budete žasnout, jak se snaží každého potěšit a snaží se udělat něco, co vás pobaví. Všechny jejich
schopnosti jsou tak úžasné, že se člověk někdy diví, jak tito drobečci tyto schopnosti vyvinuli. Je to požehnání Šrí Ganéši. Je to
Jeho požehnání, že děti jsou tak velmi milé a tak zábavné a tak krásné. Pokuste se být jako ony. Musíme být jako ony. Možná
jste přečetli mnoho knih, možná jste získali spoustu titulů, možná jste něco velkého, ale nejste jako děti. Musíte být jako děti,
jinak nikdo nebude mít vaši společnost rád. Říkáme, že jsou nudní, ale ve skutečnosti nuda přichází s lidmi, kteří nemají v srdci
nevinnost. Snaží se vám říct: „Musíš udělat tohle. Jestli chceš být úspěšný, dělej tohle.“ Všechny tyto poučky jsou pro děti
zbytečné. Stejně tak by mělo být ve vašem vlastním chápání: „Jsou to všechno nesmysly, co říkají!“ Stejně jako děti nezajímá, co
jim doporučujete, aby byly protivné, aby byly hrozné, stejně tak, pokud jste nevinní, tak to nepřijmete. Můžete poslouchat cokoliv,
ať si říkají, co chtějí, nezáleží na tom. Nikdy to neuděláte, protože nemůžete, protože jste nevinní. A nevinnost vás bude střežit,
bude vás správně vést, co máte dělat, co nemáte dělat. Zkuste se nyní podívat dovnitř a zjistit: jste nevinní, nebo ne? Lidé si
myslí, že se vás někdo snaží ovládat, že se vám snaží ublížit, že se vás snaží ponížit. Nikdo však neponíží nevinnost. Nevinnost je
vlastnost, která přežije všechny druhy nesmyslů. A nejen to, i věk, zdraví, mysl, myšlení i emoce jsou nesmírně nevinné a vy se
těšíte sami sebou. V dnešní době je velká vlna nestydatosti, někdy. Lidé, které jsem viděla, nemají žádnou 'ladždža' (stydlivost).
Nevím, proč někteří muži chtějí přitahovat ženy a některé ženy chtějí přitahovat muže. Děti to tak nikdy nedělají, nevědí, co to je -
přitahovat muže nebo přitahovat ženy, nebo přitahovat kohokoliv. Budou se snažit zavděčit se psovi, budou se snažit zavděčit se
koni, ale nikdy jsem neviděla, že by se snažily někoho přitahovat. Důvod je ten, že jejich sebevědomí je úplné. Vědí o sobě úplně
vše. Tak proč by měly dělat všechny ty nesmysly - běhat za ženami, běhat za muži a vytvářet si problémy? Jejich sebeúcta je
úplná. Nevinnost je taková, dává vám úplnou sebeúctu. Nikomu se neklaníte, ani nenutíte nikoho jiného, aby se klaněl. To je
krása nevinnosti, která ve vás tak dobře funguje. Proto vždycky říkám: „Uctívejte Šrí Ganéšu!“ Vím o někom, kdo byl velmi vysoko
postavený, a najednou mě překvapilo, že ochrnul. Co se stalo? Byl to velmi dobrý člověk, neměl by ochrnout. Pak jsem zjistila, že
měl velmi špatné úmysly ohledně žen, a tak se u něj objevil tento problém. Tak jsem mu řekla: „Raději uctívej Ganéšu. Uctívej Šrí
Ganéšu!“ Uctívání Šrí Ganéši zlepšuje vaši múladháru, zlepšuje váš pocit studu, zlepšuje vaši vlastní důstojnost, sebeúctu.
Oblékáte se způsobem, který ukazuje, že si vážíte svého těla. Mluvíte tak, že dáváte najevo, že si vážíte svého jazyka, své řeči.
Nemůžete mluvit sprostě, pokud jste nevinný člověk. Nemůžete mít mysl, která je schopná urážet nebo říkat hrozná slova. Viděla
jsem, že v Americe mluví tak divně, že jste z toho v šoku! Není třeba používat tato sprostá slova, abyste se vyjádřili; tím se kazí
váš jazyk, a tak se z vašeho jazyka vytrácí nevinnost. Když se vám z jazyka vytratí nevinnost, cokoliv řeknete, nikdy se nesplní,
nikdy se nesplní. Ale pokud jste nevinní a váš jazyk je nevinný a respektuje... Takže základ, jak vidíte, je respektovat svou
nevinnost v každém ohledu. Třeba když se musíte na někoho rozzlobit nebo něco říct, tak prostě mlčte, to je nejlepší způsob.
Také musíte respektovat svůj jazyk, respektovat své oči. Někteří lidé mají velmi špatný zvyk bloudit očima všude možně, dívat se
na ženy; nebo některé ženy jsou takové. Nevážíte si svých očí. Pak se u nich objeví problémy s očima, nejen to, ale i s myslí, mysl



se tímto chováním natolik zničí, že nemá žádný cit. Nedokáže se ničím těšit. Takový člověk se nedokáže ničím těšit. Pokud jste
člověk, který si váží svých očí, nosu, uší, řeknu vám, budete překvapeni, že je všechno tak radostné. Na světě je tolik věcí, kterými
se lze těšit, ale lidé nedokážou slyšet nic, co je dobré. Jsou tam ptáci, kteří cvrlikají - neslyší je. Jsou tam stromy, které rostou -
nevidí je. Jsou tam květiny, které voní - necítí je. Protože mají tak nízkou sebeúctu, protože jsou to lidé na velmi nízké úrovni,
řekla bych, kteří se nedokážou radovat z ničeho kolem. A oni by měli být zdrojem potěšení. Vidíte, jak jsou děti zdrojem radosti!
Každé, které přijde na jeviště a pobíhá tam - jak si to užíváme! Proč? Proč se těšíme z pobíhajícího dítěte? Neříkáme, že se
zbláznilo nebo že je opilé, ale užíváme si to. Proč? Co je na tom dítěti tak sladkého, že se z něj tak radujeme? Protože je to
nevinnost. Jeho silou je nevinnost. A s touto silou prostě vypadá tak sladce, tak krásně, že nám to v srdci působí opravdovou
radost. Takže druhou věcí je, že nevinnost dává radost. Nevinnost dává lidem radost. Cokoliv, co se řekne nevinně, cokoliv, co se
udělá nevinně, je velmi, velmi potěšující a při tom vidíte toho člověka tak průzračného, tak krásného, že se těšíte z této
průzračnosti a posvátné nevinnosti. Proto je Ganéša uctíván jako první, protože Ganéša byl prvním božstvem, které stvořila Ádi
Šakti. Protože když má něco vytvořit, musí vědět, že v tom musí být síla nevinnosti, jinak budou lidé špatní, budou dělat různé
špatné věci. A tak nejprve stvořila Ganéšu, jehož nevinnost - můžeme tomu říkat 'vibrace' - je tak silná, že ovládá. Samozřejmě
existují lidé, kteří se zcela vzdali své nevinnosti a myslí si o sobě kdovíco. Na ně zapomeňte! Ale za normálních okolností jste
vždy vedeni svou nevinností, ať už si to uvědomujete, nebo ne. A je to tak sladká věc, že to lidi povznáší v jejich ušlechtilosti, v
jejich velikosti. A to je to, co v sobě musíme rozvíjet my, sahadžajogíni. Kdykoliv sahadžajogíni někam jdou, snaží se něco dělat, s
někým se setkat, jakoukoliv společenskou práci, cokoliv, lidé by měli cítit tuto radost, kterou v sobě máte. Jen pro tuto radost
stvořila Ádi Šakti Šrí Ganéšu. Protože tato radost ve vás, nevinná radost, která nikomu neubližuje, která nic neočekává, nic
nepožaduje, nic nechce, ale jen všude vyzařuje radost - takovou osobnost byste měli mít. Není nic špatného na tom nosit dobré
šaty, není nic špatného na tom jíst dobré jídlo, není nic špatného na tom bavit se s lidmi, ale v tom všem by měl být respekt k
nevinnosti, mělo by tam být vyjádření nevinnosti. S touto nevinností můžeme řešit problémy. Všechny problémy světa lze vyřešit.
Proto je Šrí Ganéša tak důležitý. Pokud nemáte správné porozumění Šrí Ganéšovi a pokud je váš Šrí Ganéša ohrožen, nevím, co
se vám může stát. Dnes, v těchto dnech, vidíte, že přichází tolik strašných nemocí, protože (lidé) nejsou posvěcení, jejich vztahy
nejsou posvěcené. Každý vztah musí být posvěcen vaší nevinností. Jako například, máte sestru, máte matku, máte bratra, máte
otce, máte všechny tyto vztahy. A všechny tyto vztahy jsou tak dobré, tak krásné a posvěcené, protože to jsou nevinné vztahy.
Milujete svého otce s nevinností a milujete svou dceru s nevinností, milujete svou matku s nevinností. Proč byste měli milovat?
Kvůli nějakému zisku? Pak je to vychytralost. Pro nějaký druh nadvlády? Pak je to vychytralost. Je to jen kvůli lásce samotné. To
je možné, pokud jste nevinní. Takže teď jsem šťastná, že zítra budete mít všichni svatbu. A ti lidé, kteří se budou brát, by měli
pochopit, že je to posvěcený sňatek. To je velmi důležité. Není to jako nějaký jiný sňatek. Je to sňatek, který se koná v mé
přítomnosti. Takže buďte opatrní! Nuže, pokud se nechcete vzít, dobře, ukončete to! Dostali jste šanci poznat toho člověka,
pochopit ho. Ale když se potom budete pokoušet chovat divně, bude to pro vás i pro mě velmi obtížné. Můžu přestat pořádat
svatby. Nemám ráda, když lidé od prvního dne mluví o rozvodu, ale pokud je opravdu nějaký problém, je to v pořádku - v Sahadža
józe je rozvod povolen. Ne jako v katolické církvi, která rozvody nepovoluje. Takže muži mají nejrůznější vztahy a ženy mají
nejrůznější vztahy. To tu není. Místo toho, abyste dělali takové nesmysly, můžete se rozvést. Ale měla by to být velmi nevinná
záležitost. Pokud se s člověkem rozvádíte, protože je napadána vaše nevinnost, je to v pořádku. Tam s vámi souhlasím, že byste
to měli udělat. Takže si chraňte svou nevinnost. V této moderní době je velmi důležité uchovat si nevinnost, aby se ve vás a také
v ostatních lidech probudil Šrí Ganéša. To zachrání tento svět. Nic jiného, než nevinnost, kterou máte, zachrání tento svět.
Cokoliv víte, cokoliv říkáte, cokoliv píšete, hleďte prosím na to, abyste neubližovali nevinnosti, která je ve vás. Není nutné vést
život plný morálky, toho či onoho. To, co je potřeba, je vaše nevinnost. Nevinnost sama o sobě vám dává morální sílu, morální
porozumění. Nemusíte kvůli tomu číst knihy, nemusíte kvůli tomu chodit k žádnému guruovi. Nevinnost vás povede a řekne vám:
„Tohle je sahadž, tohle je to, co musíte mít.“ Všichni jste získali realizaci. Je to velmi velká věc, která se stala mnoha lidem. A
vždycky chci, abyste v sobě uctívali Šrí Ganéšu. Šrí Ganéša je vaše nevinnost, je to Duch uvnitř vás. Chcete-li poznat svého Ducha
- je to Šrí Ganéša, stanete se jedním, jedním se Šrí Ganéšou. Je uvnitř vás a je naprosto reálné, abyste vy všichni byli zcela
osvíceni silou Šrí Ganéši. Jsem velmi šťastná, že jste všechny návrhy na sňatek přijali a že jste se rozhodli pro manželství. Ale i
když nyní řeknete ne, je lepší to ukončit. Nezkoušejte však žádné triky a nesnažte se chovat divně, protože to vám v žádném
případě nepomůže, abyste se manželstvím těšili. Od prvního dne se snažte pochopit, že musíte být ke svému partnerovi velmi
laskaví, milí; velmi ohleduplní, velmi starostliví, velmi milující. To je velmi důležitá věc, kterou lidé nechápou. A neberte to jako
samozřejmost. 'Je to v pořádku, protože je to sahadža manželství,' - lidé to berou jako samozřejmost. Ne, nikdy to neberte jako
samozřejmost. Pokud chcete mít opravdovou radost, mějte mezi sebou nevinnou lásku a těšte se sebou. Nechť vám Bůh žehná.
Děkuji.
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Dnes jsme se zde shromáždili, abychom uctili Šrí Ganéšu. Šrí Ganéšu, který je pánem nevinnosti. Je oceánem nevinnosti. A
ačkoli je tak mladý, malý chlapec, může bojovat s celým světem, může zničit veškerou negativitu. To je znakem nevinnosti.
Existují příběhy o dětech, které spadly z velké výšky a byly zachráněny, nic se jim nestalo. Jejich nevinnost je tak silná, že není
ublíženo nikomu, komu nemá být ublíženo. Obsahuje veškerou moudrost světa, všechno porozumění světa, a kdokoli se pokusí
ublížit nevinnosti, svět, celý svět, který se o nevinnost příliš nestaral, možná nevinnost příliš neuctíval, ale všichni se zvednou,
povstanou proti komukoli, kdo se pokouší ublížit nevinnosti. Můžete to vidět kolem sebe ve svých vlastních životech, kdokoli se
pokusí ublížit dětem, všichni, ať jsou čímkoli, ať jsou odkudkoli, jakékoli jsou národnosti, všichni vyskočí, všichni vyskočí, aby
mohli na dítě dohlédnout a ochránit ho. Co je to? Co je to uvnitř nás, co nás činí tak uvědomělými, že chráníme nevinnost?
Skutečně je to hanba, velká hanba pro nás, když vidíme, že je nevinnost na tomto světě napadána. Cokoli jiného může být
tolerováno. Nevinní lidé, kteří neudělali nic špatného, kteří nejsou zlomyslní, kteří žijí jako malé děti, měla bych říct, jestliže je
někdo napadne, nejen že na to reaguje celý svět, ale nikdo z nich nemůže snést, když je jakémukoli nevinnému člověku nebo
nevinné bytosti ubližováno. Neuvědomujeme si, že uvnitř nás je oceán lásky a oceán porozumění pro děti. Proč? Proč tomu tak
je? Proč bychom to měli tak cítit, obzvláště k dětem, obzvláště co se týče nevinnosti? Jsou zde lidé, kteří stále napadají nevinné
lidi, nevinné děti. Jsou zde, ale nikdo je nechce podporovat. Nikdo si nemyslí, že je správné zacházet špatně s dětmi. A ti, kteří to
udělali, musí trpět. Reakce je taková, že trpí. Co je to uvnitř nás, co vytváří tuto reakci, tu ohromnou reakci vůči těm, kteří jdou
proti nevinnosti? Například, jestliže je zde skutečná válka a jestliže lidé válčí v takové válce, nezískají mnoho soucitu. Ve světě si
řeknou: „V pořádku, chápou to takhle, jsou takoví.“ Nejvíce soucitu přichází, když je ohrožena nevinnost. Takové jsou lidské
bytosti. Uvnitř sebe mají sílu, sílu Šrí Ganéši, který vám dává ten pocit, tu schopnost, to pochopení, že musíte chránit nevinné,
nevinné děti, nevinné lidi. A celý svět může povstat proti takovým lidem, kteří se snaží zabít nevinné. O tom nemůže být pochyb.
Jestliže se takovému útoku nedokáží postavit nebo nedokáží takovou věc odsoudit, pak ještě nejsou lidskými bytostmi, řekla
bych. Nejvyšší osobnost může obětovat cokoli, může se vzdát čehokoli, jen toho smyslu pro nevinnost se vzdát nemůže. Je to
velice pozoruhodné. Ani si neuvědomujeme, jak velký je oceán ochrany a lásky pro nevinné. To, co přitahuje největší sílu, je, když
vidíme nevinnou osobu, nevinné děti, které jsou napadány. To je krása lidských bytostí. Ovšemže je zde mnoho lidských bytostí,
které mohou být kruté, které jsou, řekla bych, nazvěme je ďábly - možná, snad. Když ale přijde na děti a nevinné lidi, každý cítí
svou zodpovědnost. Pro normální lidské bytosti je obtížné být nevinnými, protože mají jistý druh přemýšlení, že jsou něčím
velkým, že všemu rozumějí, že mohou vše analyzovat. Mohou to být lumpové, mohou být agresivní, mohou s nimi být potíže,
může s nimi být cokoli a oni pro to budou mít vysvětlení. Na tom nezáleží. Ale přesto nemohou být nikdy respektováni a
nemohou být nikdy poctěni za věci, které dělají. Pro nás, sahadžajogíny, znamená sahadža kultura - respektování naší nevinnosti.
Můžete se cítit trochu podvedeni, můžete cítit, že vás někdo trochu ovládá, můžete se cítit trochu zahanbeni, ale sahadžajogíni
musí být nevinní. Protože pak s nimi přebývá síla Šrí Ganéši. Neměli by být sklíčení, jestliže jsou využíváni, napadáni, trápeni,
ovládáni, to je v pořádku. Neměli by zkoušet zničit nevinnost jiných lidí, kohokoli. Bude to pracovat automaticky. Budete
ohromeni, že když je napadena nevinnost, všechno dobro světa přijde, aby ji zachránilo. Takovým příkladem je nedávná válka,
takzvaná americká válka. Kde byli nevinní lidé, ačkoli neudělali nic špatného, byli mučeni, byli zabiti. V té době měli velkou
podporu po celém světě. Každá země, ať takovým lidem věřila nebo ne, dychtí po tom -´postarat se´ o ty, kdo spáchali tento
zločin. Možná nepatří ke stejnému náboženství, možná nepatří ke stejné zemi, možná nejsou spojeni se stejnými zločiny, ale nyní
ten, kdo se nepostaví na stranu nevinnosti, bude odlišen a zničen, o tom není pochyb. Jednou provždy jim bude udělena lekce o
tom, že nemůžete napadat nevinné lidi. Řekla jsem vám, že v Sahadža józe bychom se nikdy neměli zlobit na své děti. Neměli
bychom je v žádném případě trestat. Naším hlavním cílem by měla být ta milující pozornost pro děti. Na celém světě, ať patří do
vaší rodiny nebo do jiné rodiny ať patří do vaší rodiny nebo do jiné rodiny nebo má k vám jakkoli vzdálený vztah, přesto, jelikož je
to dítě, je nevinné, nevinnost je uvnitř něj a vaše vlastní nevinnost se ho pokusí chránit. Je velmi překvapivé, jak lidé přistoupí k
obětování svých životů, když přijde na napadení nevinnosti. Děti by neměly být nikdy napadány. Mají své vlastní síly na svou
ochranu, bezpochyby. Ale vy byste neměli plýtvat svojí energií na něco, co je obzvlášť nepříznivé, extrémně kruté a extrémně
ohavné. Jestliže nemůžete milovat děti, neumíte milovat nikoho. Dosud jsem nepotkala nikoho, kdo by řekl, že nemiluje děti -
naštěstí. Někteří ale možná řeknou: „Milujeme květiny.“ Proč? Proč milujete květiny? Protože jsou nevinné. Protože je v nich ta
krása nevinnosti. Milujeme přírodu - proč? Protože je nevinná. Ale tu největší nevinnost lze vidět mezi lidskými bytostmi, které
jsou sahadžajogíny. Je snadné být vychytralý, velmi jednoduché být vychytralý. Je velmi snadné být chytrý. Ale být moudrý,
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člověk by měl chápat krásu toho - být nevinný. Možná někdo řekne: „Matko, člověk může být využíván, i když je nevinný.“ Nikdo
nemůže využívat nevinného člověka. Někteří snad věří, že udělali tohle, byli agresivní a tohle všechno, ale nemohou. Je to jako
skála. Je to jako skála, která nemůže být přemožena jakýmkoli oceánem hněvu nebo nějakým druhem odplaty. Je to skála, která
je ochraňována a vyživována Šrí Ganéšou. Také jsem vám již předtím řekla, že nevinnost uvnitř nás nemůže být nikdy zničena. Je
to velmi překvapivé. Můžete být hříšníkem, můžete být velice krutou osobností, můžete být čímkoli, ale nezničí ji to, nevinnost to
nemůže zničit. Je to velmi skrytá věc, kterou do nás vložilo Božské. Příliš si se svou nevinností zahráváme. Myslíme si, že když
se chováme, jak se nám zachce: „To je v pořádku, přece jen je to mé vlastní přání, má tužba.“ A budeme v tom pokračovat, stále v
tom budeme pokračovat a naše síla bude oslabována nebo to můžeme nazvat skrývání nebo překrývání naší síly nevinnosti. A
myslíme si, že jsme odvedli skvělou práci, že jsme přechytračili všechny lidi naší záludnou povahou. Taková záludná povaha vám
nemůže dát žádné uspokojení. Není soběstačná. Když se pokusíte lidi přechytračit, tento trik bude pracovat na vás, obrátí se
proti vám a zničí vaši víru v nevinnost, což je ta největší víra, největší podpora nebo -největší síla na této Zemi. Lidé, kteří
nerespektují svou nevinnost, protože si myslí, že je to oslabuje, ještě nepoznali sílu nevinnosti, jak pracuje, jak se projevuje.
Působí na celém světě. Ale myslím, že si lidé dosud neuvědomují tuto sílu, sílu nevinnosti. Ale být nevinný je tím nejvyšším. A
pomocí této síly je dosaženo plného chápání a plného dovršení bytosti tak krásným způsobem. V tomto světě můžete vidět, co
se zachovalo, co si lidé pamatují, co je uznáváno. Uznávány jsou vysoké ideály. Ale jestliže vidíte tu jemnější stránku těchto
vysokých lidských ideálů: Žili jste velice, velice krásným životem řádného charakteru, řádné povahy. Všichni tito lidé - mohlo jim
být ublíženo, mohli být zabiti, ale oni díky své nevinnosti září a září navěky. Můžete vidět život všech těch velkých lidí, všichni jsou
velice jednodušší, nad ničím nerozvažují, ve svém chování jsou spontánní, žijí spontánně. Národ po národu může být zničen, ale
síla nevinnosti nemůže být zničena. Věřte tomu. Musíte mít úplnou víru sami v sebe a toto ´vy sami´ není nic jiného než
nevinnost. Můžete říci, že nevinní lidé jsou podváděni. Nikdo nemůže podvádět nevinnost, protože ta je něčím, co má věčnou
hodnotu. Mohou vás podvádět s penězi, mohou vás podvádět v čemkoli, ale tou věcí, která je nejvěčnější, je vaše nevinnost. A vy
budete ve svém životě nejúspěšnější bytostí, pokud budete zcela nevinní a budete se starat o svou nevinnost. Jak jsem vám
řekla, nevinnost nemůže být nikdy zničena. Může být překryta vašimi špatnými myšlenkami, špatnými činy, může být načas
překryta. Ale jestliže můžete odstranit mraky z nebe nevinnosti, všechno se stane tak zřejmé, že získáte celý svět. Vezměte si
například Krista. Byl ukřižován, byl haněn, byl mučen. Kdo jsou ti, kteří to učinili? Kde jsou? Kdo je zná? Nikdo ani nezná jejich
jméno. Nikdo se o ně nestará. Jeden jediný člověk byl tolik zneužit a tolik mučen. Ale navzdory tomu, co se stalo? Získal si úctu
celého světa. Celý svět ho uznává. Nikdo neříká: „Podívejte se na to, jak byl ukřižován, co učinil...“ Nic takového. Prostě ho
uznávají. A co uznávají? Podstatu, podstatu úplné nevinnosti. V Sahadža józe se říká, že byl Inkarnací nevinnosti. Byl inkarnací Šrí
Ganéši, což bylo potvrzeno. Takže když si myslíme, že si můžeme ve svých vlastních dobrodružstvích dělat, co se nám zachce a
že si to nechceme ani pamatovat, nechceme to ani vzít v úvahu, že dělat takovou věc je špatné, nebudeme ani vědět, co nás
čeká. Co se také stalo s Hitlerem? Myslel si, že může zničit celý svět, že se mu podaří zabít tolik lidí a že přesto zůstane velkou
osobností. Takoví lidé jsou hloupí, protože nevědí, jací jsou lidé, kteří jsou skutečně uznávaní. Celé věky, po celou historii, nikdo
neměl rád Hitlera. Nerozuměl tomu, že pokud chcete mít opravdu moc nad celým světem, - a on chtěl mít pověst velkého muže,
že musíte následovat velké lidi. A velcí lidé jsou ti, kteří jsou nevinní. Jejich hlavní silou je nevinnost, vezměte si kohokoli z nich.
Nevím, jak říci, že tato síla pracuje, protože pracuje mnoha různými způsoby. Když procházíte historií, co v mnoha případech
naleznete? Že na člověka, který je nevinný, jednoduchý a moudrý, vzpomínáte celý život. Byla jsem malé dítě, a když jsem byla ve
škole, chodila jsem do knihovny a četla o životech velkých lidí, kteří pro nás vytvořili některé velké věci. Bylo jich tak mnoho.
Zaujalo mne, jak byli někteří z nich jednoduší, jako děti. Například Abraham Lincoln, kterého si ohromně, ohromně vážím, byl také
mužem, který byl týrán svou ženou. Říkala mu: „Ani nevíš, jak jsi neohrabaný, nevíš, jak se obléci, nevíš, jak se chovat.“ A byla na
něj opravdu velice hrubá, celý čas ho týrala. Nakonec byl rovněž zabit. Takže někdo může říci: „Vidíš, jaký to má smysl, být
Abrahamem Lincolnem? Protože byl zabit, nebyl úspěšný.“ Dodnes lidé na celém světě vědí, kdo byl Abraham Lincoln. Nikdo asi
nezná jeho ženu. Ale všichni vědí, kdo byl Abraham Lincoln. Každý to ví. ´Neohrabaný člověk´, podle ní, a měla pro něj ještě
všechna možná ponížení. Ale ji nikdo neuznával, nikdo si na ni nevzpomene. Tím, kdo je dnes uznávaný, je Abraham Lincoln.
Proč? Přece byl zavražděn, byl zabit, což ukazuje, že neměl sílu přežít, ale on přežil skrze věky! Tak mnoho let uplynulo a on stále
žije. Vezměte si případ všech velkých lidí, kteří byli nevinní, a proto také měli ideály. Pro ně byly jejich ideály důležitější než cokoli
jiného, dokonce více než jejich životy. Vše ostatní nic neznamenalo. Ten smysl pro ideály a idealismus pochází pouze z vaší
nevinnosti. Je to ona, která vás učí, co je pro vás ideální, jak byste měli existovat, jaký druh života byste měli vést. Není důležité,
pokud máte velké úřady nebo pokud máte velké posty jako ministři a tak dále. Bylo jich tady tolik, kteří přišli a zemřeli. Měli tolik
lidí s ambicemi a tolik lidí, kteří utlačovali, ale kde jsou? Nikdo se o ně nestaral, nikdo je nechce vidět. Jestliže se objeví jejich
fotografie, lidé si zakrývají oči: „Ne, ne, nechceme toho člověka vidět.“ Ale jestliže je zde malý chlapec, nevinný chlapec, který



mluví nevinným způsobem, celý svět takové dítě obdivuje. A tito velcí lidé jsou, opravdu jsou symboly této nevinnosti. Jejich
hlavní kvalitou byla nevinnost,ze které vzešla moudrost. Hlavní kvalitou Šrí Ganéši je moudrost. On věděl, jaký byl úspěch díky
jeho, měla bych říci, nevinným kvalitám. Někdy si ani nevinní lidé nejsou vědomi své kvality nevinnosti. Je velmi překvapivé, jak
kvalita nevinnosti září skrze lidské bytosti, které jsou velice obyčejné, které mohou být velice - které mohou být velice
jednoduché, které možná nevypadají tak inteligentně a bystře, které se možná nestanou dobrými diplomaty nebo někým
takovým, jsou nevinní! Tady končí veškerá sláva lidské bytosti. Být nevinný... Co se děje? Takže, být nevinný, co pro to uděláte?
Lidé řeknou: „Matko, co máme udělat, abychom byli nevinní?“ Nejprve se sami podívejte, jak pracuje vaše mysl. Co dělá? Jak
reaguje? Tohle musí člověk sledovat, to nazývám introspekcí. Jaké plány vaše mysl spřádá? Co si myslí, že je nejlepší? Při tomto
přemýšlení, myšlenkovém procesu, jaký způsob pohlížení na sebe je nejdůležitější? Především byste měli vědět, jak na koho
reagujete. Je to reakce nevinná nebo mstivá? Je velice snadné vidět sám sebe, protože nyní jste všichni sahadžajogíni. Sami
můžete vidět, jak reagujete, když je proti vám veden útok nebo když přijde jakýkoli problém. Jak na to reagujete? Jak se
zachováte? Jestliže jste velmi silnou osobností, pak se o to nestaráte. Sami vidíte, že je to jen hloupá věc, kterou vám lidé dělají.
Úplně hloupá. A když dělají hloupé věci, proč bychom se o ně měli starat? Proč bychom na ně měli plýtvat naší energií? Dojde to
až do bodu, kde se jejich hloupost projeví navenek takovým způsobem, že po celý zbytek života se s nimi jedná s pohrdáním.
Lidé dokonce nechtějí užívat jejich jména, nechtějí mít jejich fotografie, nechtějí s nimi mít nic společného. V tomto čase, v tak
důležitém okamžiku se děje to, že lidé, kteří jsou lumpové, kteří nejsou nevinní, kteří jsou proti nevinnosti, začínají být
následováni, protože jim to více vyhovuje. Vyhovuje jim, když jsou agresivní, vychytralí a tak se vytvoří nová skupina - můžeme ji
nazvat ďábelskou skupinou. Ale taková ďábelská skupina nemůže nevinné osobnosti vůbec nic udělat. Existuje taková
sanskrtská sloka: Nainam chidanti sashtrani - pro Ducha: Nemůže být zabit jakoukoli zbraní. Nainam dahanti pavaka. Žádný
oheň ho nemůže spálit. Sayanam cleydayantaposh naso sathe marutha. Marutha je vzduch nebo to můžeme nazvat větrem. Vítr
ho nemůže vysát, je nad veškerou přírodou, která se snaží ničit. Budete ale překvapení, že příroda rozumí. Řekla jsem vám, že
příroda je nevinná. Rozumí a jedná v pravý čas proti člověku, který je agresivní, který se snaží pošpinit nevinného člověka nebo
mu dělat potíže. Tak bychom měli vědět, že musíme uctívat naši nevinnost. Vím, někdy si myslíte, že jste kvůli tomu ovládáni.
Někdy člověk cítí: Proč jsme podrobeni tomuto druhu zacházení od ostatních? Na mysl vám mohou přijít různé věci. Pokud ale
uctíváte svou nevinnost, pak budete stále šťastnou osobou, stále laskavou osobou, stále pokornou osobou. Takže člověk musí
být opatrný. Vy sami se ničíte! Vy jste tím, kdo zabíjí, víte to? Co říkáte na Hitlera? Hitler zničil sám sebe, kdo jiný by ho zničil? Tím
myslím, že každý musí stejně zemřít, takže by zemřel. Ale ten, kdo ho jednou provždy zabil, byl on sám. Takže tím, kdo zabíjí, jste
vy. Díky tomu se můžete také sami zachránit a můžete být oslavováni, pokud jste nevinní. Věřte v sílu nevinnosti! Důležité je, jak
ve svém vlastním životě projevujete sílu nevinnosti, jak se chováte jeden k druhému a to je to, co nazývám láskou. Nemůžete být
milosrdní, pokud a dokud k sobě nemáte tento vztah. Nemůžete být laskaví. Dočasně to můžete cítit, ale stálá milosrdná povaha
přichází pouze tehdy, pokud vaše nevinnost neustále proudí skrze váš charakter. Je to tak očividná věc v člověku, a také to, že
vyživuje, že přemůže všechny ostatní věci, natož čas, po tisíci letech lidé nezapomenou na vás sahadžajogíny, pokud prokážete
svou odvahu a sílu vaší nevinnosti. Lituji, že dnešní program začal tak pozdě, víte, byla jsem připravena přijít, ale svatby se nyní
stávají hlavní činností. Pozdě jsem přišla proto, že jsme do poslední minuty rozhodovali o svatbách. Říkám vám ale, že to je
naposledy. Příště to zastavíme. Své přihlášky musíte poslat nejméně o osm dní dříve a pro Ganapatipule to jsou dva týdny. Jinak,
den má pouze dvacet čtyři hodin, nemůžete jich přidat více! Nyní musím vznést jednu pokornou žádost - pokud chcete, aby byla
vaše svatba zařízena, potom to prosím udělejte tak, abych měla dost času se na to podívat. Jinak to nechám na ostatních, aby
rozhodli. Jestliže to tak chcete, může to tak být. Takže je jednoduché pochopit, že svatba je velmi důležitá věc. Pokud jste
oddáni, můžete stvořit nevinné děti. Ale jestliže se chováte takto, s velmi malou odpovědností, potom vás musím poprosit,
abyste pochopili hodnotu času. Protože vás musím ujistit, že příště nemůžeme mít svatby, jestliže pošlete své přihlášky tak
pozdě. Měl by na to být čas v rozmezí jednoho týdne. Doufám, že to pochopíte. Mnohokrát vám děkuji.
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Dnes jsme se tu shromáždili, abychom udělali Déví púdžu. Tato púdža byla vykonána mnohokrát a bohové žádali Bohyni, aby je
zachránila z tyranie ďábelských lidí. Dnes to cítím stejně, že se nacházíme v zvláštní situaci - když jsou tu lidé, kteří jsou ďábly a
také lidé, kteří jsou jimi ovládáni. Ti se pokoušejí dělat něco, co by nikdy neměli dělat. Ale oni neví, že všechno jednou dosáhne
svého vrcholu. A ta doba už přišla, kdy by všichni dobří lidé, zvlášť sahadžajogíni, měli vložit všechno své úsilí do zničení těchto
hrozných bytostí, jako je Mahišasura. V dřívějších dobách to bylo velmi jednoduché, protože ďáblové přišli jako ďáblové a mohli
jste vidět, že jsou to ďáblové, a celé jejich chování potvrzovalo, že jsou ďáblové. Proč to dělali? Proč byli krutí? Protože i když
vypadají jako takzvané 'lidské bytosti', nejsou jimi. Svou povahou jsou to ďáblové. A chtějí dělat něco, čím mohou zničit lidské
bytosti a dobré lidské bytosti. Je zřejmé, že nastal čas, aby byli zničeni. Určitě nemohu být proti islámu nebo kritizovat
Mohameda. On byl božský, bezpochyby, a pokoušel se dělat božskou práci. Ale z této božské práce vzešli hloupí lidé, kteří
přijímají ďábelské lidi. Užasnete, když zjistíte, že v islámu je 74 skupin! Říkají: „My následujeme jedno náboženství“, ale nedělají
to. Mimo to, někteří z nich jsou opravdu zlí lidé a nazývají se devbandhové, protože to je místo v Indii, a také se jim říká
wahabové. Znám je již dlouho, protože v naší domácnosti, v domácnosti mého otce, jsme měli mnoho muslimů, kteří dělali
kuchaře, řidiče a další služebnictvo. A tito wahabové jsou zajímaví lidé, protože oni nevěří ani v Mohameda. Když jim řeknete, že
Mohamed řekl takovou a takovou věc, oni řeknou: „Ne, my nevěříme v Mohameda.“ „Tak? V koho věříte?“ „My věříme v Alláha!“
„Potkali jste Alláha? Viděli jste ho, že v něj věříte? “ Ale v celém jejich chování byla vnitřně vestavěna krutost, velmi krutí, a
kdykoliv to můj otec viděl, požádal je, aby odešli. Protože používali zlé způsoby při jednání s druhými. Nikdy jsem netušila, že to
přijde až do takového stavu. Oni byli většinou z Afghánistánu, dokážete si to představit? Většinou... Samozřejmě, že týrali také i
jiné Afghánce a kamkoli šli, měli takovou zvláštnost, že uměli být velmi krutí. Ne všichni Afghánci, vůbec ne, jen někteří z nich.
Přišli do Indie z Afghánistánu. Máme různé typy Afghánců. Někteří byli velmi milující, laskaví, nápomocní, velmi příjemní lidé. A
někteří z nich byli velmi krutí. Nejprve jsme nerozuměli, proč tomu tak je. Ale můj otec byl vzdělanec a znalec islámu a řekl nám:
„To nejsou muslimové. Říkají si wahabové a nejsou muslimové.“ Dnes tomu rozumím zcela jasně. To neznamená, že v jiných
nábo- ženstvích nebo v jiných skupinách nejsou špatní lidé. Ale tito wahabové si tajně cvičili různé skupiny. Nebylo jich mnoho.
Kdysi Mi můj otec řekl: „Jednou se stanou velmi výbušní a mohli by se pokusit zničit svět.“ Nejprve jsem nerozuměla, protože
přes to všechno vypadali jako lidské bytosti. Ale on Mi řekl: „Zcela se přetvařují a jednou, až začnou se svými kru- tostmi,
nebudete vědět, co dělat.“ Měli jsme v naší zemi jednoho člověka, jménem Mohamed Shah Dali (muslimský dobyvatel). Byl to
velmi krutý muž a dokonce zabíjel i muslimy, protože jeho představa byla, že by se neměl uctívat Mohamed. Protože Mohamed
řekl: „Já nejsem božský.“ Já jsem také říkávala to samé, abych se zachránila před hloupými lidmi. Léta jsem říkávala: „Já nejsem
Bohyně“, ale když ucítili Mé vibrace, uvěřili. Ale ti, kteří věřili v Mohameda, nebyli nikdy pochopeni těmito hloupými lidmi. Velmi
krutí, a protože nevěřili dokonce ani v Mohameda, nemůžete se s nimi o ničem přít, nemůžete s nimi diskutovat o tom, co je
napsáno v Koránu, protože nevěří v Korán, nevěří v Mohameda, věří v Alláha. Bůh ví, odkud mají spojení. Ale postupně, to bylo
překvapující, že mohli fascinovat druhé - - máme strašné guruy, kteří přišli jako guruové, a ti okouzlují. Viděli jste lidi, kteří jsou
okouzleni. Tak mnoho je jich odhalováno a tak mnoho jich bude odhaleno. Nejvíce to byli lidé, kteří se zajímali o peníze, o
hromadění peněz ve jménu víry. Ale tehdy lidé neviděli jejich hrozné způsoby jejich krutosti. Tyto krutosti začaly přibývat a víte,
byli jsme v Nizamuddinově sálu. Na tom místě jsem pouze Já odhalila, že je tam madrása. Madrása znamená škola. A do této
školy dávali malé děti. A bylo to tak dobře naplánované, že Bůh neví - tím myslím, nemohu to říct, jen v Delhi bylo 120 madrás!
Nikdo nevěděl, co se tam učí, čím fascinují, jak to dělají. Tak se jednou stalo, že jsem šla do Nizamuddinu. Byli tam lidé, zpívali
písně a podobné věci. Objevila jsem v nich skutečný cit pro lásku. Všichni cítili mou lásku velice silně a začali chodit do Sahadža
jógy. Ale nevěděla jsem, že na tom místě byla madrása. Zeptala jsem se jich: „Proč jsou zde takové vibrace?“ Nizamuddin byl
světec. „Jak to, že toto místo nemá dobré vibrace?“' Mezitím jsem cítila špatné vibrace. Řekli mi: „Matko, to je madrása.“
Podívejte se, jak zlo pracuje. Běžně zlo působilo tak, že vytvořilo nějaké skupiny, nějaké války a zabíjelo lidi. Bylo to jen pár lidí, ale
jejich vírou byla krutost. Ať žili jakýmkoli způsobem, chtěli být krutí. V těchto madrásách měli lidi, kteří učili krutosti a nenávisti. A
tak začalo 'učení nenávisti'. A tato výuka nenávisti byla tkána skrze tyto madrásy po celém světě. Jak víte, Pákistán a Indie spolu
vždy bojovaly. Ale nyní si Pákistánci uvědomili, že pokud budou bojovat s Indií tímto způsobem, budou jim říkat teroristé. Tak
řekli: „Ne, nebudeme mít v naší zemi žádný terorismus.“ Ale oni jsou teroristé! Ten nový člověk (prezident Mušaraf) hloupě poslal
asi 65 vědců a učenců do Afgánistánu, aby studovali v madrásách, jak se stát krutými. Dokážete si to představit?! Učit se
nenávisti! Je samozřejmě mnoho muslimů, kteří nejsou krutí, ale jestliže nerespektujete Mohameda a máte být muslimem, co se
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z vás stane? Všechny tyto špatné názory se rozšířily a islám se rozdělil do mnoha skupin. V pořádku, ale mít tento typ skupiny,
která je proti veškeré lidskosti, byl ten nejnebezpečnější plán! Nevím, kolik muslimů o tom vědělo. Rozšířili madrásy po celém
světě a lidé, kteří vyšli z takové školy, se stali velmi krutými. Především byli krutí vůči ženám. S ženami bylo zacházeno s takovým
opovržením a nebyla jim prokazována vůbec žádná úcta. To samo ukazuje, že nebyl nikdo, kdo by je měl pod kontrolou. V Koránu
to není psáno, není to popisováno Mohamedem. Mohamed říká: „Bůh je milosrdný. Dává mír.“ Všechno, co dělal, bylo
bezpochyby zcela božské. Ale někteří z těchto lidí - ten způsob, kterým se uchýlili, k ďábelským silám způsobil, že lidé přestali
chápat islám. 'Islám' znamená 'odevzdat se'. Ti, kdo se mají odevzdat, jste vy, lidé. Za odevzdané lze označit ty, kteří se vzdali
svého chtíče, lakoty a všech těchto nepřátel a jsou výše než obyčejní lidé. Další věc, které je velmi zajímavé si všimnout, je, že
Mohamed řekl: „V čase vzkříšení budou vaše ruce mluvit.“ Toto řekl zcela jasně. Přirozeně, protože to bylo psáno v jazyku, který
byl poetický, lidé to mohou překroutit, pokud chtějí. Ale Mohamed by nikdy, nikdy nemohl říci... Je to velmi šokující, že v této
moderní době si lidé oblíbili takové myšlenky. Ale z tohoto důvodu si také lidé vyvinuli odpor vůči muslimům. Tato nenávist je
uvážená. A tato nenávist mezi oběma stranami, řekla bych, spočívá v tom, že dvě různé... Je to velmi zřejmé. V Sahadža józe
věříte v úplnou nevinnost, jednotnou existenci. Ale lidé věří ve zcela odlišné skupiny lidí... Takže, co je naší povinností? Co
bychom měli udělat? Především musíme provádět introspekci. Předpokládejme, že jste rodilí hinduisté, měli byste si sednout a
zjistit, zda nenávidíte kohokoli kvůli tomu, že je muslim. Nemůžete nenávidět! Nemůžete někoho nenávidět kvůli tomu, že je
muslim. Protože vy jste muslimové! Protože vy jste odevzdaní! Jak tedy můžete někoho nenávidět? Pokud jste odevzdaní, jste
odevzdaní Božskému. A jak potom můžete být proti Božskému? Takových zavádějících myšlenek bychom se měli vzdát. Pokud
jste hinduisté, nemáte žádné oprávnění někoho nenávidět! To je jednoznačné! Slovo Hindu vzešlo od názvu řeky Sindhu, protože
Alexandr Veliký neuměl říct Sindhu, tak říkal Hindu. A kvůli tomu se v mnoha lidech v Indii vzbudila hrozná nenávist. Ale krutost
nebyla jejich motivem. To je zachránilo. Nechtěli lidi týrat. Takže tato náchylnost k týrání, nebo nenávidění lidí přichází z jiných
příčin. A příčinou je, jak můžete jasně vidět, že nenávidí otevřeně. Nenávidět je velmi špatnou vlastností. Nenávidět je jednou z
nejnebezpečnějších věcí. A tak všichni musíte vědět... v pořádku. Nyní máme... Je pro Mne velmi bolestné pomyslet na to, že my,
lidské bytosti, nenávidíme druhé, když víte, že láska je takovým všeobjímajícím, nádherným citem. Proč ale potom jste si zvolili
nenávist? Protože vás lidé ovlivnili, protože vám říkali lži, proto nenávidíte. Jaký úspěch! Nejprve být lidskou bytostí, a poté
osobou plnou záště! Co bude dál? Nevím. V dávných časech bylo v pořádku, že Bohyně zabíjela. Bohyně obvykle zabíjela všechny
takové lidi... Je moc smutné, že Bůh stvořil lidské bytosti z améby na dnešní úroveň a my můžeme někoho nenávidět. To se
opravdu stalo! Samozřejmě, Sahadža jóga je odlišná. Sahadžajogíni ví, jak se těšit láskou. Mají to rádi. Radují se s ní. Můžete to
vidět. A pokud nějakým způsobem můžete odstranit tuto nenávist, nějak, nějak... vaší vlastní silou, popřením a postavením se na
odpor všemu co bylo lidem řečeno, jsem si jistá... Je to složitá práce, když lidé, kteří přišli na tuto Zemi, prošli všemi druhy
vzdělání, chtěli zlepšit podmínky, mezilidské vztahy, přátelství, upadli do hlubin nenávisti... Mé srdce pláče. V době, kdy jsem
přišla na tuto Zemi, se musím dívat na lidské bytosti, které se navzájem nenávidí. Mluví o lásce a nenávidí. Je to velmi vážná věc,
když vy, kteří jste dětmi... Oni skončí takto... Mám takové zkušenosti, že když vám je povím, budete šokováni. Jak lidé upadli do
hlubin zla. Měli bychom rozumět tomu, že musíme pochopit sami sebe: „Nenávidíme někoho? Máme představy nebo děláme
věci, které bychom neměli dělat?“ Máte v sobě tyto věci? Jen se podívejte! Nenávidíte druhé? Takové představy jsou zcela
podřadné pro lidskou mysl. Jsou úplně jako zvířecí instinkty, jsou pro lidské bytosti naprosto špatné. Ale to se nyní děje a
objevuje se to... Pokud jste chudí, v pořádku, ale nenávistí nezbohatnete. Jestliže jste v jakýchkoliv potížích, potom je vaší
povinností tyto potíže odstranit, ale ne z nich těžit. Všechno toto musí skončit. Je překvapivé, že se vůbec nestaráme o to, co
děláme. Ano, musíte mít ten cit pro porozumění: „Kam jdeme?“ Když máte s někým nedorozumění, je lepší to zcela odstranit.
Pokouší se vám dělat problémy, v pořádku. Ale mějte pro tuto osobu porozumění. Je překvapující, že někdy nevidíme tyto věci,
jak jsou ošklivé, směšné, jak ničí naši osobnost. Možná jste schopni napravit některé lidi... Všechny aktivity nás, jakožto
sahadžajogínů... Nikdy jsem si neuvědomila, že jsou tak důležité. Musíme tomu věnovat spoustu času. Nezabývat se
nesmyslnými, povrchními věcmi, ale něčím skutečným, co je uvnitř nás nebo vně. To je třeba odstranit. Když se vás zeptám:
„Kolik lidí nenávidíte?“ Možná Mi odpovíte: „20 lidí.“ A... Víte, celá atmosféra toho všeho Mě naplňuje takovým soucitem, že
prostě nevím, co budou sahadžajogíni dělat? Jaké jsou jejich plány? Podívali byste se, prosím, do sebe a zamysleli se nad tím,
jakou tvořivou práci děláme a jakou zničující jsme dělali? Potřebujete velký šok, abyste to pochopili. Líbí se Mi, že máme
programy a púdže a to vše, ale když se zeptáte Mé vnitřní bytosti, vím, že je moc nešťastná, moc sklíčená. Co musíte nyní udělat
jako sahadžajogíni - - jako sahadžajogíni, minimum z minima, musíte tomu věnovat plnou pozornost a povědět o tom každému...
Víte, problém v Sahadža józe je v tom, že se všichni začnete těšit sebou samými, a pak nevidíte, co se kolem vás děje. Musím
vám říci, že právě teď jsem uprostřed války mezi mýtem a... Je to oblast, je to - nevím, jak bych to řekla - je to tak, že uvnitř nás se
stále skrývá nějaký druh slabosti, že se nepokoušíme s naší slabostí bojovat... Požádala bych vás nyní všechny, abyste



meditovali o sobě a sami sebe uviděli, co je špatně... Je to velký šok. A co mohou sahadžajogíni udělat, aby ho zmenšili? Jak
mohou vypracovat zhoubný vliv, tento strašný způsob života? Je to možné silou lásky. Můžete to dokázat! Ale musíme rozvinout
tuto sílu v našich srdcích. Přemýšlejte o tom! Je to pro nás všechny velká lekce, sami se přesvědčit: „Jsme v pořádku? Nebo dál
nenávidíme druh? Jak pracuje naše mysl? Nenávidí nebo miluje?“ A tato láska, když vás osvítí - užasnete, jakou ohromnou silou
pro Mne budete. Nemohu tuto věc vybojovat sama. Musím mít lidi, kteří si skutečně vyvinuli lásku - a nic jiného! Je to teď jedna z
výzev pro nás všechny, pro všechny sahadžajogíny na celém světě. Není to pouze boj mezi věřícími a nevěřícími, nejen mezi
sahadžajogíny a ne-sahadža jogíny, ale toto je boj, kde jsme všichni jedním a jsme připraveni bojovat. Na každém stupni musíme
být mnohem více jemnější. Je zcela zásadní dnes vidět: „Jsme tak částí a součástí tohoto zla, které se vypracovává? Nebo jsme
od toho osvobozeni a připraveni s ním bojovat?“ Je to velký boj a doufám, že bude konečný! Potom už nebude víc krutostí vůči
lidem. Nebude více bojů, protože toto je boj mezi rákšasy a námi. Není to běžné. A toto musí být vysvětleno. Také těm, kteří
podporují tyto ďábelské síly. Můžete se jen zeptat: „Matko, jak poznáme, kdo je proti a kdo ne?“ Jste uvědomělí, jste
sahadžajogíni. Víte, kdo je na špatné straně. Vím, že je sahadžajogíni mohou zachránit a mohou je přivést na správnou cestu
vědění a lásky. Ale buďte velmi opatrní s pro- pagací zla, která pokračuje. Chci se dotknout nejhlubšího místa vašich srdcí, která
by měla být v souladu... Jsem si jistá, že všichni pochopíte velikost nebezpečí, které vyčkává! Možná, že už více nebudou lidské
bytosti, možná, že už více nebudou žádné děti. Protože pokud se vypracovává tento druh věci, je to velmi složité, velmi obtížné...
Celá Má existence je v nerovnováze, otřesena. Vy všichni byste měli prohlédnout každou skulinu a kout života: „Kam směřuje
tento hovor? Kde mluví lidé o krutosti? Co se děje?“... Cokoliv si myslím... Není to jeden, nejsou to dva, jsme to my všichni... Boj,
který podstupuji, je vážné povahy, o tom není pochyb. Ale pokud vy všichni můžete bojovat kolektivně, jak mnoho můžeme
vypracovat... Všechno Mé úsilí, porozumění, síly, vše je nyní ve vašich rukou, a to je to, na co byste měli být připraveni. Ne jenom
něco číst nebo o tom mluvit, musíte v sobě vybudovat sílu lásky. Jsem si jistá, že díky otevření Sahasráry to dokážete. Ale zkuste
něco číst, něco pochopit s touto silou lásky. Je to velmi hluboká záležitost, a když o tom mluvíte, jsem napůl uvnitř a napůl vně.
Ale musím vám říct, abyste si toto všichni vyvinuli, a pouze tato síla zformuje velmi silnou opozici těmto 'zlořádům', jak je
nazývají. Máte Mé úplné požehnání a chci, abyste to všichni individuálně vypracovali. Jak mnoho lidí milujete, jak mnoho lidí...
Toto musíte zjistit. Doufám, že jste pochopili, co chci, abyste vykonali... Objevuje se nová generace... Vy všichni, každý z vás, jste
v Mém srdci a moc vás miluji a chci po vás, lidé, abyste přišli bojovat se Mnou jako Mí vojáci. Bylo Mi také řečeno, že zde nějací
lidé tvoří skupiny - extrémně špatný postoj! Právě teď potřebujeme úplnou soudržnost. Takže všem takovým lidem, které uvidíte,
řekněte, aby se chovali rozumně! Nemají význam jako sahadžajogíni. Jsem si jista - - je to skutečně Mé vroucí přání - - abyste se
stáli opravdovými vojáky lásky a míru. Proto jste tady, jste proto zrozeni. Tak se těšte sami sebou.
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Klaním se všem hledačům pravdy. To, že teď hovořím k lékařům, Mi připomíná Moje studium na vysoké škole, kde jsem také
studovala medicínu. Naštěstí nebo možná naneštěstí naši školu v Lahore zavřeli a Já jsem svého studia musela zanechat. Ne že
bych k tomu západnímu typu vzdělání v medicíně neměla důvěru, byla to však dobrá příležitost porovnat jedno s druhým a
uvědomit si, co studium západní medicíny postrádá. Mýlí se v tom, že lékařská věda pohlíží na lidské bytosti jako na něco velmi
individuálního, co není spojeno s celkem. My všichni jsme spojeni s celkem. Jak však lidi přesvědčit, že jste všichni spojeni s
celkem a že z něj nejste vyčleněni? Protože jsme spojeni s celkem, i všechny naše problémy jsou spojeny s celkem. Nelze
někoho považovat za pacienta, který má jeden konkrétní problém, a dalšího za pacienta, který má jiný problém. Je možné, že
člověk, který má jeden problém, může mít spoustu dalších potíží v souvislosti s mnoha dalšími faktory, po kterých v západní
medicíně nepátráme. Když například někoho považujeme z lékařského hlediska za velmi nemocného fyzicky, může to tak být,
nevíte však, jaký je jeho duševní stav. Jak je na tom psychicky? Je psychicky v pořádku? Nebo je na tom špatně jen po fyzické
stránce?
My máme nyní velké znalosti o mnoha věcech, například, řekněme, v medicíně pro to máme přesné názvy. Říkáme, že jde o
psychosomatický problém nebo o somatický problém, nevíme však, jak spolu ty dvě oblasti souvisí. Budete se divit, naše nemoci
jsou většinou psychosomatické, například rakovina, a vesměs nevyléčitelné - rakovina a můžeme říci, AIDS. Všechny ty, které se
považují za naprosto nevyléčitelné a vážné, ty všechny přicházejí z našeho spojení, z našeho spojení, kterého si ani nejsme
vědomi, s levou stranou. Jak jsme viděli tady na obrázku. Nevím. V medicíně známe jen pravou stranu, a navíc do takových
podrobností, že to ani není nutné. Musíte znát také levou stranu lidské bytosti, o které se neví vůbec nic. Například člověk, který
blázní, je v psychiatrické léčebně. Netrpí na žádné srdeční problémy. Proč? Jak to, že se zbláznil? Jak to souvisí s námi? Uveďme
si jako příklad pacienta, který má, řekněme, rakovinu. O rakovině víme hodně, bezpochyby, jak propuknou onkoviry a to všechno -
to víme. Co však rakovinu spouští, to neví nikdo. A jaký typ lidí ji dostane, to nevíte. Jak víte, máme v sobě dva kanály, jeden se
stará o pravou stranu, druhý o levou. A když máte problém na levé straně, propukne psychosomatická choroba. Když si například
zlomíte ruku nebo máte nějaký fyzický problém, pak je to snadné. Když však jde o složité psychosomatické potíže, musím
bohužel říci, že ty lékaři vyléčit nedokážou. Protože vy neznáte tu druhou stranu problému. Co způsobí, že pacient dostane
rakovinu, to nevíte. V Sahadža józe vás potěší zpráva - rakovinu lze vyléčit. Je snadno léčitelná, pokud se podchytí v rané fázi, ale
když ne, jde to také. Především rakovina krve je zcela vyléčitelná. Budete překvapeni zjištěním, že je to určitá kombinace těch
dvou stran ve vašem životě, která způsobí, že zabředneme do těchto nevyléčitelných nemocí. Existuje dlouhý seznam těch
neléčitelných nemocí, které nechci jmenovat, o kterých dobře víte. U každé z nich tedy existuje komplikace na levé straně.
Vy toho samozřejmě hodně víte o pravé straně - Grayova anatomie a po ní všechno, co víte. Nevíte však, jak vás může zasáhnout
levá strana. V této přednášce bych vám proto ráda řekla něco o levé straně, co jste možná dosud neslyšeli a čemu nevěříte. Levá
strana se týká naší minulosti. Naší minulosti v tom smyslu, že... ty, kteří jsou orientovaní na budoucnost, levá strana neovlivní.
Avšak ti, kdo prodlévají na levé straně, trápí se kvůli levostranným problémům, kvůli všemu se litují - to jsou ti, kteří bývají
napadeni. Budete šokovaní, když vám řeknu, že levostranná osoba je ve skutečnosti posedlá. Posedlá nějakými mrtvými dušemi,
o čemž musíte vědět. Možná tomu nebudete věřit, ale je to tak. Může se to stát každému, kdo začne být smutný nebo se dostane
do levostranného rozpoložení. A je tu také spousta jiných věcí, například falešní guruové, kteří hypnotizují. Zhypnotizují vás
pomocí těch mrtvých duší, které potřebují ovládat. Tuto stránku nikoli medicíny - řekla bych, ne medicíny - by lékaři, bez ohledu
na to, jak to nazveme, měli znát. Jinak nemůžete léčit. Možná můžete dělat diagnózy. Nedokážete však vyléčit lidi, kteří trpí
psychosomatickými problémy. Problém dnešního lékařství je, že neumí vyléčit psychosomatické nemoci. Na to nepotřebujete
studovat tak dlouho jako k dosažení lékařského titulu. Na tohle, chcete-li to zkusit, stačí velmi krátký kurz. Nejprve byste se měli
spojit s Boží silou, to je velmi důležité a není to vůbec nic těžkého. Pak byste si však své duchovní schopnosti měli udržovat.
Jednou z duchovních kvalit je nevinnost. První čakra, kterou vidíte, je nevinnost. Jestliže jste nevinná osoba, můžete snadno
vyléčit všechny lidi, kteří mají nevyléčitelné nemoci. Řekla bych, že člověk by se měl především pokusit získat seberealizaci, to je
důležité. Když Kundaliní stoupá, prostoupí vaší fontanelní kostí a vy se spojíte s Boží silou, která je všude kolem nás. Nemusíte
Mi věřit, a přesto svou seberealizaci dostanete. Jakmile budete mít seberealizaci, budete schopni porozumět, jakou kombinací
problémů váš pacient trpí. Má jen fyzické potíže nebo je to spojeno s problémy levé strany? Onehdy Mě překvapilo - přišlo za
Mnou dítě, chlapec, který měl meningitídu. Vyléčil se a jeho rodiče nemohli pochopit, jak se to stalo. Až se uzdravil, zeptala jsem
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se ho: „S kým kamarádíš?“ Řekl, že s jedním chlapcem, který má svého gurua. Jasné? A že chodí k němu domů a pořád vidí toho
gurua, neustále, chápete? Také mnoho lékařů je ve styku s podobnými falešnými guruy. Musíte vědět, že dokud nebudete
realizovaní, nepoznáte, kdo je skutečný a pravý. Nevinný chlapec, který měl meningitídu, se takřka ze dne na den uzdravil. Budete
ohromeni, jaká úžasná zkušenost je Sahadža jóga. A je to příliš překvapující, proto to lidé nepřijímají. Měli jsme však řadu
případů, na kterých můžeme ukázat, že lidé s údajně nevyléčitelnými problémy se vyléčili.
Spousta lidí, zejména s vážnými chorobami, například rakovinou. Zatímco při léčbě rakoviny západní medicínou budou zkoušet a
ono - dokud vás neořežou až na kost. Ne však v Sahadža józe. Tam okamžitě poznáte, že ten člověk je posedlý. A tento faktor v
lékařské vědě naprosto chybí. V naší zemi jsme na to však vždycky věřili. Co se týče mrtvých, dodržujeme určitá pravidla a
pokyny. Jak se chovat, jak jít na smašán (místo, kde se zpopelňuje) a tak dále. Existuje určitý konkrétní druh vědění ohledně
všech těch mrtvol. Jak se chovají, kam jdou. A myslím, že je to velmi rozsáhlá součást vašeho vědění, velmi důležitá. Spoustu
nemocí, nevyléčitelných nemocí, nedokážete vyléčit. A většina z nich přichází z levé strany. Lékařská věda dokáže vyléčit pravou
stranu. Vím, že tohle udělat dokážou. Rakovinu však budou předávat jeden druhému. Budou operovat, ona se pak rozšíří tím víc,
pak udělají to, pak ono... Operace není způsob, jak léčit, není. Pokud dobře ovládáte Sahadža jógu, nemusíte operovat. Dokážete
vyléčit přes noc, ze dne na den dokážete vyléčit onkologického pacienta, věřte Mi. Jste naprosto způsobilí k tomu to dokázat.
Zejména Indové, protože Indové mají specifické schopnosti, řekla bych, mimořádné požehnání této země. My si ani
neuvědomujeme, jak je tato země úžasná, a zajímáme se jen o západní typ vzdělání, o to, čeho lidé na Západě dosáhli svými
experimenty. Já to prostě nechápu. Jejich děti se uchylují k drogám, jejich rodiny jsou narušené, všechno je tam tak zmatené. Ne
že bych jejich vzdělání odsuzovala, to v žádném případě. Není však úplné a neměla by vám chybět i ta druhá strana. Jinak
nemějte onkologické kliniky. Zabývejte se jen léčbou fyzických nemocí, kterou je dokážete vyléčit. Pokud však chcete mít
pacienty s různými problémy, pak musíte znát i tu druhou stranu. Není to nic, čeho byste se měli bát nebo se kvůli tomu
znepokojovat. Jsou to však znalosti, které byste jako lékaři měli mít. Protože se domnívám, že lékařská věda dosud není úplná,
jak řekl sám doktor Aggraval. Chybí v ní znalosti o naší levé straně. Musím říci, že Já jsem se o tom nedočetla v žádné knize,
nedozvěděla jsem se to z nějaké knihy, ale jen při své práci v rámci Sahadža jógy, s lidmi, jsem zjistila, že ve srovnání s Indy jsou
lidé na Západě mnohem více postiženi z levé strany. Mnohem více. A nechápou, proč jsou nemocní, co se jim stalo. I když
vezmeme v úvahu jen velmi úzkou oblast péče o blaho a pohodu lidí, velmi důležitou roli tam hraje levá strana. Když dejme tomu
nějaká paní stále pláče, naříká a je nešťastná, může dostat rakovinu.
Existují dva typy nemocí - jednak pravostranné choroby, jednak samozřejmě levostranné. Pravostranní lidé, kteří jsou extrémně,
abych tak řekla, agresivní, extrémně dominantní a ovládající, mají samozřejmě, musím říci, velmi špatná játra. Mají velmi špatná
játra, a když se chovají tímto způsobem, překročí únosnou míru. A když překročí únosnou míru, dostanou nemoci, které
nedokážete objevit, nedokážete léčit. Jednou z nich je rakovina jater. Myslím, že lékaři nedokážou vyléčit játra. Mohou se o to
snažit, nedokážou však vyléčit játra tak, jak to dokáže Sahadža jóga. A člověk s takovou náturou, který je tak prchlivý a tak
agresívní a všechno možné, má problémy s těmi příšernými játry a způsobí si nejrůznější komplikace. Na pravé straně je také
spousta jiných nemocí, spousta. Hlavně je to ale onemocnění jater. Játra potřebujeme k životu. A když se zničí, alopatická
medicína nemá řešení. Možná částečné, tu a tam, jenže navíc, díky problémům s játry člověk chřadne a může i zemřít. Na
Západě jsou problémy s játry zcela běžná věc a nemají na to řešení. Žijí v tom stavu stále dál a lékaři je jen přijmou do
nemocnice. Tohle však není nevyléčitelné, dá se to bez problémů vyléčit. My jsme však neměli ty znalosti, proto to považujeme
za nevyléčitelné. Ale není to tak. Nechci tady svalovat vinu na další nemoci, ale je jich tolik, které se nedají ani diagnostikovat a
které medicína nedokáže léčit. A tohle musíme ze všeho nejdřív přijmout, že taková je situace. Můžeme stále zkoušet všechno
možné, nedokážeme však léčit. Objeví se mnoho různých léků, avšak vyléčit s nimi nedokážeme. Proto se vám zde snažím říci,
že se bere v úvahu jen polovina vaší bytosti. A i tam spousta věcí chybí. Uveďme si jako příklad astma, astma lékaři vyléčit
nedokážou, to je fakt. Sahadža jóga však astma dokáže vyléčit úplně. Alergii umíme vyléčit také. Protože pokud znáte kořeny
všech problémů, pokud znáte kořeny, ne z farmaceutického hlediska a podobně, ale opravdové kořeny, potom dokážete zvládat
situaci a můžete léčit. V Sahadža józe zatím nemáme žádnou univerzitu nebo něco podobného. Přála bych si, abychom měli.
Máme však nemocnici. Máme nemocnici v Belapúru, říkají tomu New Bombay, kde léčí lidi. Platí se jen za pobyt a je to myslím
sotva 300 rupií denně, pro nemajetné. Nepotřebujete tam však žádné léky, nemusíte platit za nic. Nemyslíte, že pro naši zemi,
která je tak chudá, je to velice významné? Jinak jdete na rentgen, pak jdete na další test, pak zase na další a nic to nepřinese.
Stačí, aby člověk věděl, jak to uchopit. Když si někdo například zlomí nohu - hotovo, uříznou mu ji, nasadí jinou. To není třeba,
ujišťuji vás, že to není třeba.
V Sahadža józe máme celkem dost lékařů, velmi dobrých. Někteří z nich jsou v Americe, jiní v Itálii a někteří v Rusku. Ruští lékaři
jsou vynikající. Sama nevím, jak přišli na to, že za studiem medicíny existuje něco hlubšího, a snaží se to naučit. Jestli dokážete



sehnat nějaké zařízení, budu velmi šťastná, každopádně však uvažuju o tom založit ve vaší zemi sahadža- jogínskou nemocnici,
především v Dillí, v Greater Noida. A pokud se k nám někteří z vašich lékařů budou moci přidat, bude to pro nás velká pomoc. V
Greater Noida hodlám založit akademii nebo můžeme říci školu, kde budeme mít studenty i lékaře, kteří mohou léčit lidi. A léčba
bude bezplatná. Samozřejmě, když zůstanou, když přijedou a zůstanou, pak asi budou muset zaplatit za stravu, ale za nic jiného.
Taková je alespoň Moje představa a služby každého, kdo se bude chtít podílet jako lékař, velmi uvítáme. Jaký budou mít plat,
nevím, řekla bych, že ne moc vysoký, lékaři budeme platit asi 6000 až 7000 rupií měsíčně. Musí to však být sahadžajogín a měl
by ovládat metodu Sahadža jógy. Myslím, že je to velmi velkorysý postoj. Vždyť v naší zemi spousta lidí umírá, protože nemohou
jít do nemocnice, nemohou být léčeni. Jestliže tomuto Mému projektu dáte nějaký čas, jsem si jistá, že dokážu založit dobrou
nemocnici pro takové lidi. Budeme tam mít pacienty se somatickými a rovněž s psychosomatickými problémy, budeme mít
všechny druhy pacientů. A vy se tam hodně naučíte, protože to jsou velmi subtilní a hluboké znalosti. Jenom se prostě nedají
naučit z učebnice, musíte experimentovat s pacientem. Budete ohromeni, jak budete léčit lidi. Není to nějaká učebnice, je to
velmi praktické vědění a ti, kteří mají tu lidumilnou povahu, si mohou vést skvěle a hodně se naučit. Jedno vám však musím říci -
Sahadža jóga má jednu špatnou stránku - nemůžete na ní vydělávat, nemůžete. Pokud se na ní pokusíte vydělávat, neuspějete.
Co se týče peněz, tahle záležitost je na sahadžajogíny příliš, to zrovna moc nezvládají. Můžete však poskytovat službu. V
nemocnici v Belapúru jsme měli výborného lékaře; byl v důchodu, a vedl si tam skvěle, už nežije. Pracoval velmi pilně a teď se
tam o to stará jeho snacha. Jestli chcete, pokud jste v důchodu a nepotřebujete nutně peníze, moc peněz, pak je to velmi dobrá
příležitost. Poskytujeme také, řekněme, bydlení, stravu, všechno se dá zařídit, není to tak těžké, jenom to není příliš zaměřené na
peníze. Musím říci, že od dob Mých studií medicíny začala být lékařská dráha velmi zaměřená na peníze. Jsem překvapena, mrzí
Mě, že to musím říct, ale začali být velmi zaměření na peníze. A někteří z vašich lékařů odešli do Ameriky a obalamutili tam lidi
do takové míry a vydělali tam tolik peněz, že se stydím za to, že jsem Indka. Je to tak. Nevyděláte si tedy moc peněz, nicméně,
jste-li důchodci, můžete se k nám přidat a pomoci nám. A někteří z vás se mohou přijít učit Sahadža józe. Neuplyne víc než pár
měsíců, a budou z vás odborníci. Dokážete diagnostikovat problém okamžitě. Nebudete k tomu potřebovat žádnou laboratoř ani
cokoli jiného. Hned budete vědět, v čem je problém. A budete se moci pokusit vyléčit různé neléčitelné nemoci. Sama jsem
překvapená, jak to u lidí funguje. Všechny ty ceny a to vše jsem dostala za to, že jsem vyléčila lidi a udělala tyhle věci.
Nemám tam nemocnici. První nemocnici chci mít v Dillí a tady to chci připravit. Odhodlejme se uskutečnit to sami. Bude to
charitativní typ nemocnice, což je velice rozumné. Já už mám peníze na její stavbu, jediné, co potřebuji, jsou nějací lékaři, kteří by
Mi pomohli. Sahadža jóga je ohromující záležitost, a pokud se k nám přidáte, užasnete, jak funguje. Vím, že jsme nikdy dřív
nebyli, nikdy jsme nebyli spojeni s Božským. Nikdy jsme nepoužívali ty síly Božského. Jakmile tyto síly začnete používat, budete
sami sebou ohromeni. Říká se, že člověk by měl zjistit, kdo je, což není možné, dokud nedostanete seberealizaci. Dnes v naší
zemi potřebujeme seberealizované lidi. Pak bude možné vyřešit nejrůznější problémy. Jakýkoli typ problému, protože, abych tak
řekla, stále pokračují hádky. Pak se totiž stanete kolektivní bytostí. Stanete se kolektivně založenou osobou a přestanou boje, už
nejsou potřeba. Mám spoustu muslimů z islámských zemí, kteří dostali realizaci. Turecko, Benin a další - Pobřeží slonoviny.
Máme sedm islámských zemí, jsou to všichni muslimové, převrácení, nebo spíš transformovaní, v sahadžajogíny. V Sahadža
józe nastává integrace všech náboženství, přichází pochopení lidských schopností, osobnosti člověka a respekt. Myslím tím, že
atmosféra, do které se tam dostanete, je hodně jiná. Velmi odlišná úroveň vědomí, jak jste říkali, kde začnete být velice
mírumilovní, tiší, a přece nesmírně příjemní. Nevím tedy, kolik vám toho v této krátké přednášce dokážu říct o Sahadža józe.
Každopádně je to však vyslovený zázrak. A pokuste se prosím získat seberealizaci. Požádal Mě - myslím, že zkusím, zda to budu
moci udělat. Je tu jen jedna maličkost - musíte si vyzout boty. Když jsem v Anglii poprvé požádala, aby se vyzuli, odešli.
Angličané bez svých bot zřejmě nedokážou existovat. Prosím, vyzujte si boty. Ti, kteří nechtějí dostat realizaci, mohou odejít.
Nikoho nenutíme. Především tedy mějte víru v sebe sama. V to, že můžete získat seberealizaci. Položte si prosím obě nohy na
zem. Můžete nasměrovat obě ruce takto ke Mně? A teď prosím zavřete oči. Vy toho o Kundaliní víte hodně, teď však poznáte, co
to je. Dejte si prosím pravou ruku nad fontanelní kost, kterou jste měli v dětství měkkou. Prosím. Nedotýkejte se hlavy, nad
hlavou.
Nyní si prosím dejte levou ruku nad vrchol hlavy; a znovu pravou. Teď vyzkoušejte, jestli z vaší fontanely vychází chladný vánek.
Mohl by být i dost teplý. Jen zkuste, jestli je tam chladný vánek. Mohl by být i hodně teplý, jak jsem řekla, to nevadí. Nyní si zkuste
dát levou a pravou ruku směrem ke Mně. Pokud vám z hlavy vychází chladný vánek, skloňte ji prosím. Haan (Ano). Musím říct, že
je tu dost levostranných lidí, celkem dost, ale to brzy zjistíte. Teď prosím otevřete oči. Znovu si dejte obě ruce směrem ke Mně
prosím, takto. Nyní ucítíte chladný vánek v rukou. Nebo možná hodně teplý. V obou rukou. Saare doctor ho gaye paar. (Všichni
lékaři dostali seberealizaci). Zřejmě jsou to světci! Tolik vás dostalo seberealizaci. Kéž vám všem Bůh žehná! Kéž vám Bůh
žehná! Máme tu, doufám, nějaké knihy o Sahadža józe. Můžete si je všichni vzít a přesvědčit se a osvojit si tyto dovednosti. Je to



velmi přínosné a jednoduché a nesmírně potřebné v dnešní moderní době. Jak jsem vám řekla, k diagnostikování nemusíte dělat
nic. Pocítíte prostě na konečcích prstů, které čakry jsou napadené. A také budete vědět, jak je dát do pořádku. Je to velmi
jednoduché, velmi jednoduché. Kéž vám Bůh žehná!
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Sahasrára púdža, 2002/05/05, Cabella, Itálie

Musím říci, že dnes je velký den oslav Sahasráry, Sahasrára púdža. To, co se stalo, je velmi unikátní, to, že vaše Sahasráry byly
otevřeny. Na celém tomto světě bylo velmi málo lidí, byli tu nějací súfiové, byli tu nějací světci, nějací další lidé také v Číně a to je
vše. Ale velmi málo jich získalo otevření své Sahasráry. Takže cokoliv řekli nebo napsali, lidé nikdy nepochopili. Dokonce je
mučili, ukřižovávali je a dělali všechny možné strašné věci, protože nemohli snést, že někdo tu realizaci získal. Takže je to velký
den, protože tato Sahasrára byla otevřena kolektivně. Získal to každý z vás. Také všude na světě máte mnoho lidí, kteří mají své
Sahasráry otevřené. Potřebujeme jich ovšem mnohem více - aby pochopili tuto velkou událost tak kolektivního otevření
Sahasráry. Někteří po získání své realizace velice vyrostli, velice. Velmi dobře porozuměli Sahadža józe a rozvinuli svoji hloubku
a jejich vědomí je opravdu velkým uvědoměním si jednoty s Božským. Jednota s Božským je pro lidské bytosti největším
požehnáním. Zatím byly lidské bytosti na nižší úrovni existence a měly všechny problémy této úrovně, což jest závist, nenávist -
všechny druhy problémů, které jsou dnes - boje, hádky nebo trápení druhých, ničení druhých a nemilování druhých. Všechny tyto
problémy existovaly, protože jejich Sahasrára nebyla otevřená. Hlavním naším problémem tedy je otevřít Sahasráru lidí na celém
světě - což je velice jednoduché, což vy všichni můžete udělat a bude to fungovat lépe, pokud to uděláte kolektivně. Jste-li
kolektivními, můžete to velmi dobře vypracovat. Stejně jako to, že do Sahadža jógy přišlo tolik lidí, jejichž Sahasrára byla zcela
otevřená, a oni pocítili svou hloubku. Nejdřív musíte pocítit svou hloubku vy. Pokud svoji hloubku necítíte a nejste zajedno se
svojí osobností, která je tak hluboká, nemůžete se potom ze svojí seberealizace radovat. Nejdříve byste měli všichni porozumět
sami sobě.

Pokud nerozumíte sami sobě, jak můžete chápat jiné lidi? Nemůžete. Takže nejdříve by Sahasrára měla být zcela otevřená.
"Zcela" znamená úplnou jednotu s Božským. To není těžké. Jen musíte trochu meditovat a pak se to vypracuje. Vypracovalo se
to v tolika lidech, že jsem velmi šťastná, že v Sahadža józe vidím lidi, kteří tolik dosáhli kolektivity a takového uvědomění
realizované duše. Tak co je to uvědomění realizované duše? To je to, čemu dnes musíme porozumět. Že dnes je, jak jsem říkala,
velice důležitý den. Uvědomění je takové, že byste nyní měli vědět, co se v tomto světě děje a jak tomu můžete být nápomocni.
Jak můžete pomoci lidem, aby toto povědomí získali? Dokud nemáte toto plné, úplné poznání o sobě samotných, naprostou
pevnost o sobě samotných a sebejistotu, nemůžete to dělat. Den Sahasráry se oslavuje právě posílením vašeho svazku s
Božským tak, aby se vaše vědomí zcela osvítilo a abyste ve všem viděli onu správnou podstatu. Viděla jsem, že už v mnoha
zemích to lidé přijali velmi rychle. Je překvapující, že v Africe, která není považována za nějak vyspělou zemi, je to dobré, protože
realizaci získaly tisíce. Myslím, že země, které jsou vyspělejší, to stádium vzestupu předběhly. Musí existovat bod, ze kterého se
musí z tohoto vyspělého stádia vrátit do stádia, kde mohou růst. A tak tito lidé, i když dostali realizaci, nestoupají tak rychle jako
lidé, kteří ještě nejsou tak vyspělí a zmodernizovaní. Přesto to pracovalo, pracovalo to v tolika lidech a tolik jich nastoupilo ke
svému vzestupu velmi dobře.

Ale řekla bych, že když meditujete, měli byste i navenek rozvíjet stav svědka. Měli byste se pokusit zjistit, v čem to vězí, co je v
nepořádku s vámi, co je v nepořádku s druhými a jak tomu můžete být nápomocni. Jen svými vibracemi můžete ve své zemi
zlepšit tolik věcí. Ve své rodině, kdekoliv. A nyní vidíte, že jak se Sahadža jóga vzmáhá, že existuje taková potřeba a takové přání
seberealizaci získat. Ale je tu jedna věc - váš přístup by měl být plný lásky a naprostého pochopení. Oni přicházejí z temnoty
nevědomosti a musí vejít do osvícené podstaty Božského, která je - která pro ně může být až příliš zářící. Takže pomalu, pomalu,
pokud si pro ně rozvinete onu milosrdnou laskavost, lásku, jsem si jistá, že pro ně můžete udělat mnohem více, abyste je
pozvedli. Nemá smysl se na ně zlobit, protože jsou tak nevědomí, nevědí, co dělají, víte? Jako Kristus řekl, že: "Oni nevědí, co
činí." Takže to, co musíte udělat, je přimět je, aby pochopili, že vše, co dělají, vše, co chápou, je pořád chabé, že se to ještě
nerozšířilo tak, jak by to mělo být, kdyby se stali realizovanými dušemi. I po realizaci nacházím lidi, co mají tento problém. Mají
stále problémy z minulého života, který skončil, je mrtvý, ale oni v něm stále pokračují. A ani osvícené vědomí jim neukáže, co je s
nimi v nepořádku. Vezměme například ego. Ego je tak rozvinuté.

V západních zemích, které jsou tak vyspělé, je rozvinuté také ego a oni musí zjistit, co je s nimi v nepořádku. Toto ego pochází z
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určitého povědomí, že jste byli cosi velkolepého, že jste toto, že jste tamto, vaši rodiče byli mimořádní, váš majetek je velký, nebo
možná zastáváte velmi vysoké postavení a podobně. Může to vzniknout z čehokoliv a toto vědomí je proti vašemu uvědomění,
protože není pravdivé. Vy ani v nejmenším nejste utvářeni vnějšími věcmi, vy jste utvářeni svým vlastním uvědoměním ve vašem
nitru. Toto poznání musí růst. Odkud? - Musí se pochopit, jak to ego získáváme, v jakém bodě. Včera jsem cítila, že tu byla
spousta lidí, kteří měli v sobě spoustu pravé strany. Tato pravá strana je na nic. Vytvoří vám problémy, nemoci a navíc mít
pravostranné sahadžajogíny je k ničemu. Takže hlavní věcí je porozumět síle lásky. Síla lásky je nejvyšší a největší, a pokud se
tak či onak dokážete zřeknout svého hněvu, zřeknout se své chamtivosti a také svého ega, pokud to dokážete, můžete být v
Sahasráře. Jen se nyní podívejte na hrátky ega. Zastavuje váš další vzestup. V egu se lidé pouze ztratí, protože pouze v egu se
mohou pohybovat doleva nebo doprava a mohou jít příliš na pravou stranu nebo mohou jít až na levou stranu. Mohou se dostat
do nějakého extrému těch dvou. Tedy nejdříve musíme všichni opravit své ego. Co bychom s tím egem měli udělat? Kvůli egu
bychom měli pozorovat sebe sama a smát se. Jaké máme ego, z čeho?

Jsme lidské bytosti, nyní jsme se stali Božskými. A s Božským ve svém nitru, s oním světlem v nás musíme pochopit, že jsme
nedílnou součástí Božského, pouhá kapička v oceánu lásky. Pokud umíte své ego zeslabit, pokud ho přivedete ke skutečnému
smyslu vaší bytosti, vyřeší se to lépe. Shledávám, že na Západě je ego velmi mocné - velmi silné. A ať učiní cokoliv špatného,
myslí si, že je to správné, protože ego vás umí podpořit v každém případě. Zatímco naopak ti lidé, kteří jsou rozvinutí, v zemích,
které dosud nejsou vyspělé, jsou lidé, jejichž problémem není ego, ale superego. To může být také napraveno. Ale ego je vaším
nepřítelem, kterého jste si stvořili vy. Musíte ho přemoci a sami musíte zjistit, odkud pochází. Může se to týkat vaší vlasti nebo
vaší rodiny, může to pocházet odkudkoli. Tedy nejdřív si musíme dávat pozor na ego, pokud máme vstoupit do Sahasráry. Když
jsem se chystala ke kolektivní události otevření Sahasráry, shledala jsem, že to bylo ego lidí, které Mne strhávalo dolů. Musela
jsem přemoci lidské ego. Protože jsem žena s velmi prostými zvyky, bez pýchy, bez ničeho takového, lidé se Mě snažili umlčet,
říkali Mi všechno možné. Ale rozuměla jsem jim, měli prostě problém s egem. A když se jednou ego rozvine a pokouší se
vládnout, můžeme v té zemi mít Hitlery, můžeme mít po celém světě všechny takové strašné lidi. Takže první věc, kterou byste
měli pochopit, je to, že těm, kteří mají ego, bychom se nikdy neměli podřizovat.

Samozřejmě byste se neměli začínat hádat, ale mít víru v sebe sama, že vy jste těmi lidmi, kteří získali seberealizaci. Jste
mnohem mocnější, než jsou oni. Moje síly to vyřeší, pouze jste-li realizovanými dušemi. Budete překvapeni. Vyřeší mnoho věcí,
které se nedají vypracovat s lidmi s egem. Jako jednoho dne jsem slyšela z Afriky, že lidé se náhle stali neviditelnými. Byl tam
státní převrat a prezident je sahadžajogín - stal se neviditelným, nikdo ho nemohl nalézt. Protože jsou velmi odevzdaní, jsou tak
oddaní, že obdrželi výhodu Mých sil. Vy všichni můžete také používat Mých sil k ochraně. Tato ochranná síla je velmi, velmi
mocná, zvláště pro lidi, kteří jsou hodně v Sahadža józe, kteří jsou tam hodně. Takže musíte nejdřív ze všeho mít úplnou víru v
sebe, že jste sahadžajogíny, nikoliv ego. Být "sahadžajogíny" znamená, že nemůžete mít ego. Tyto aktivity ega přišly z různých
zdrojů, vy to víte, ale musí to být vyčištěno. Jako když teče řeka, špína a svinstvo do ní přitékají, ale když dosáhne moře, stane se
mořem. Stejným způsobem se tím musíte stát vy. Abyste se stali mořem, tak to, co pro to musíte udělat, je, že musíte
zapomenout na všechny ty přítoky, které do vás vtékaly a všechny ty špatné myšlenky, které do vás vstoupily. Může to být z
jakéhokoliv zdroje. Nevím, jak je pojmenovat, protože těchto zdrojů je dlouhý seznam.

Lidé jsou někdy s tím egem blázniví. Hlavní věcí je pozorovat a být svědkem svého ega, jak koná, jak ničí vaši povahu, jak ničí
vaše vztahy, jak z vás dělá hlupáky. První věc je, že z vás dělá velké hlupáky a vy se začnete chovat takovým způsobem, že si lidé
začnou myslet: "Ó ty jsi největší pitomec, který kdy žil." Ale to nepomůže, protože pokud jsou přesvědčení, že jste hlupák, co se
stane? Naopak, pokud máte moudrost, pokud máte mír, pokud máte onu speciální povahu, že se ze všeho v životě radujete a
rovněž, když máte kolektivní povahu, vyřeší se to. Udělá to na ně dojem, protože v tomto světle uvidí svoji vlastní hloupost, vlastní
falešnost, všechno a uvědomí si, že to, čemu věřili, není pravda. "Ten pán je mnohem hlubší, než jsem já. Co on má, co mně
chybí?" To je hlavní věc pro nás všechny. V Sahadža józe máme lidi, kteří jsou lídry. To neznamená, že se stali lídry doopravdy,
znamená to ale, že mají větší hloubku. Pokud ji nemají, odejdou. Pokud mají hloubku, pak jsou lídry v tom smyslu, že je ostatní
vidí a opravdu se radují, radují se skutečně, že tady jsou. Takže vše můžete vidět na vlastní oči, obzvlášť bych řekla u lídrů,
protože lidé je vidí a oni jsou pro ně ideály. Ohledně Mne říkají: "Matka je konec konců Matka, co od Ní můžeme získat?" Ale od
lídrů se poučí a pochopí, že toto je špatné a toto není správné. V první řadě byste měli být vzory, vzory Sahadža jógy. A to je to, co
vám vždy říkám, abyste se zbavili svého ega. Je to ta nejhorší věc, protože v první řadě přináší hněv. Vy si myslíte, že jste cosi
velkolepého a že můžete dělat toto, že můžete dělat tamto, jelikož jste sahadžajogín - to není pravda. Naopak se stanete



obzvlášť pokornými, neobyčejně pokornými a děláte správné věci. Nestanete se už nikdy více nafoukanými ani plnými vzteku.
Zlost od vás zcela, naprosto odejde.

Dá vám to vyrovnanost, dá vám to moudrost, se kterými uvidíte, jaká je vaše práce, proč jste na této Zemi, proč vám byla tato
energie dána, proč jste Božskou osobností. Je to velmi velká odpovědnost. Nemusíte se starat o sebe, nikoliv. Božské se o vás
zcela postará. Bude vás chránit, postará se o vás, bude dělat všechno, co je pro vás potřebné. Ale v případě, v případě, že máte to
ego, zavíráte se před skutečností, před pravdou a stanete se velmi vznětlivou a domýšlivou osobností. To musí jít pryč.
Sahadžajogíni jsou světci - ne světci, jsou více než světci, protože mohou sami sebe lépe vyjádřit. Mají síly, jichž mohou používat,
které mohou ukázat ostatním lidem, že jste tak mocní, že můžete zařídit věci lépe, než myslíte. Řekněme, například, že je zde
nějaký problém a celý svět je z toho rozčilený. Jedině pokud tomu dokážete být svědkem, zmizí to, zmizí to na celém světě.
Nemůže to tu zůstat. Takže v současné době, jak víte, je svět plný zmatku, plný nesmyslných lidí, kteří přicházejí, plný svárlivých,
panovačných lidí, kteří se derou k moci. A pokud to v této době jen pozorujete ve stavu svědka, zmizí to. Protože jste velmi
mocní, velmi mocní, ale ze všeho nejdřív musíte vědět, že musíte mít ono vybavení, abyste té síly užili. Pokud v sobě toto
vybavení máte, můžete to udělat. Ale se svým egem to udělat nemůžete. Ego je největší překážka vašeho vzestupu. Víte, že ego
je v místě, které musíte jen překročit, abyste se dostali do Sahasráry. A prolomit Sahasráru je jinak velmi snadné, ale pokud je
zde ego, jste v tom egu už ztraceni. Takže tomu všemu musíme porozumět, dávat si na sebe pozor. Je egoistický? Co si o sobě
myslí? Ego je velice omezené, omezuje vás a vy nevidíte smysl svého života. Proč jste se stali realizovanou duší? Vy to
nechápete. Jste stále pouze zapleteni do svých vlastních záležitostí, do své rodiny, do svých dětí, do vašeho něčeho takového
velmi nízkého. Ale pokud máte nesobeckou povahu, pak jste velmi efektivní, celá síla pracuje. Viděla jsem, že síla Sahasráry je
tak veliká. U některých lidí to způsobilo zázraky, pracovali dobře, skvěle. Ale kvůli egu stále tolik lidí není na té úrovni, abychom
mohli říci, že jsou sahadžajogíny. Tak, jak je to nyní, jsem zde, abych vám o tom řekla.

A v oněch dnech, kdy přicházeli světci, nikdo zde nebyl, aby je vedl, aby jim něco řekl. Naopak, byli tak moc ničeni okolím a lidé
nikdy nechápali, proč nemají žádné ego, proč jsou tak pokorní. Tak nebyli správně pochopeni. Ale vy nyní máte síly. Musíte vědět,
jak svých sil používat. Ale to, že máte síly, by vám ani náhodou nemělo dát ego. Naopak, měli byste být skromní. Máte sílu,
abyste byli skromní a pokud umíte být pokorní, pochopíte, že tito lidé dosud nejsou realizovanými dušemi, že jsou na nižší úrovni.
Pořád je jejich ego drží a oni jsou na nižší úrovni, musí se vzchopit. Když to pochopíte, pak s nimi budete mít nejen soucit, ale
budete pro ně mít i pochopení a přijde k vám prostřednictvím Božského nějaká pomoc, která vyřeší vaše problémy. Zjišťuji, že
většina z vás má někdy problémy nízké úrovně. A pak jsem udivena, proč se těmito problémy zatěžujete. Víte, jste tak mocní.
Takže v Sahasráře musíte vědět, jaké síly zde jsou. Je zde tisíc sil, je ve vás jeden tisíc sil, které byly osvíceny. Když tomu
porozumíte, pak pochopíte, že užívání ega je k ničemu, protože v sobě máte takovou spoustu sil, kterých jste neužívali. Měli
byste je užívat, ale kvůli egu nemůžete. S láskou je užívat můžete. S láskou to můžete zařídit a můžete toho spoustu udělat.
Takže bych vás požádala, abyste se všichni dnes zavázali, že: "Nedáme žádné další šance svému egu." Vzdáme se ho. Vzdáme
se svého ega. Vzhledem k tomu, že to nemá žádný smysl, že je to jen překážka mezi námi. Chce-li Sahasrára pracovat, nemůže
kvůli obstrukcím ega, tak je lépe nemít z ničeho ego. Můžete být dobrý zpěvák, můžete být v životě něčím, třeba být velkým
mužem nebo čímkoliv - nemá to žádný význam.

To, co dnes potřebujeme, jsou lidé bez ega a takoví, kteří mají síly, které v nich zcela proudí. S otevřením Sahasráry by všechny
tyto síly měly protékat. Pokud je Sahasrára zcela otevřená, měly by všechny ty síly lásky proudit. Budete žasnout. Kamkoliv jdu,
lidé se do Mě zamilovávají. Nevím proč, nic jim nedělám, ale oni prostě pociťují Moji lásku. To je to, jak by to mělo být, aby lidé
cítili vaši lásku a aby věděli, že jste líbezný člověk. Je to o tom, že jste stvořeni jako mimořádní lidé, velmi mimořádní pro ono
osvobození celého světa. Toto je vaše práce, a nikoliv nějaké vybírání peněz a provádění všech možných nesmyslných věcí. Jste
tu pro velice moudrou - účelnou práci, kterou je zvedání Kundaliní lidí, a proto, aby si uvědomili svou velikost. Lidské bytosti
nejsou stvořené jen pro válku a boj, nejsou stvořené, aby dělaly politiku a další špinavé triky. Nejsou sem stvořeny, aby vedly
život, který je, řekla bych, oplzlý a sprostý. Jsme na tomto světě, abychom dělali velkou práci Boha, který nás stvořil. Je to možné,
pokud jste si uvědomili, že vaše Sahasráry se otevírají a že v této Sahasráře sídlí čistota, nikoliv všechny ty malé věci, se kterými
si děláte starosti. Někteří lidé se pokoušejí Sahadža jógu využívat, myslí si, že jim bude lépe, že mohou mít pomoc od druhých.
Nic takového. Sami si můžete pomoci, žádnou pomoc nepotřebujete. Naopak, musíte pomáhat ostatním. Není třeba očekávat
žádnou pomoc od kohokoliv. Podívejte se na Mne - jsem jen obyčejná žena z domácnosti, a jak to po celém světě pracuje. Čím?
Pouze silou lásky. Jediná potíž je v tom, že Já svou sílu lásky umím používat, ale vy nevíte, jak ji užívat. To je jediný problém.



Pokud chcete užívat sílu lásky, můžete ji rozvinout v meditaci. Díky ní lidi můžete zaujmout. Díky ní můžete porozumět. Jejich
problém je, že oni sahadžajogíny nejsou, nejsou lidmi, kteří mají požehnání nebo spojení s Božským. Představte si, jste připojeni
k Božskému.

A Božské je taková velká věc, která stvořila celý tento vesmír, stvořila vás a učinila všechna velká díla. Tak, kdo jste vy? Jste
nedílnou součástí této Božské síly, tak proč naší Božské síly v sobě plně nevyužíváte s láskou a porozuměním, abyste v sobě tuto
moudrost rozvinuli? To je to, co si máme sami sobě říct: "My jsme realizované duše." Takový člověk je někdo, zvláštní osobnost,
velmi speciální. Na tomto světě bylo velmi málo realizovaných duší, ale teď jich máme tolik - vidím je. Ale stále, pokud chybí, jsou
zde nějaké problémy kvůli našemu egu. Neměli bychom mít z něčeho ego. Všechno je pomíjivé - to, co pomíjivé není, je Božská
láska, to, co pomíjivé není, je Božská osobnost. Po celou dobu vidíte světce a to vše, přestože jsou mrtví, lidé na ně vzpomínají.
Připomíná se všechna jejich poezie. I když nemohli dělat tolik práce Sahasráry, nemohli dávat lidem realizaci, jsou stále kvůli své
osobnosti uctíváni. A lidé vědí, že tito lidé udělali úžasné věci, zázračné věci. Stejným způsobem můžete vidět své vlastní zázraky
a můžete vidět na vlastní oči, čeho jste schopni, protože nyní jste propojeni s Božským. To je jedna skutečnost, kterou byste měli
vědět. Vždy, když je nebezpečí, když je problém, řeknete, že budete zachráněni. Bez pochyby bylo mnoho z vás zachráněno, ale
stále to nestačí. Kvůli čemu jste byli zachráněni? Jaká je hodnota vašeho života? Proč žijete? Co se děje, proč vás Bůh zachránil,
proč vám dal vše? Protože na tomto světě je tolik práce. Vy jste, řekla bych, bojovníci pravdy, vojáky dobra a všeho, co se má s
velkou odvahou a pochopením udělat na sobě. Tedy to, co musíte udělat, je mít sebepoznání. Musíte sami sebe poznat. Musíte
mít sebepoznání, kým jste. Pokud ho nemáte, nač je otevření Sahasráry? Sebepoznání vám nedá žádnou pýchu, nic takového, ale
dává vám povinnost, co musíte udělat, co musíte vypracovat. Tato Sahadža jóga není pouze pro vás, ale vy jste pro celý svět -
prosím, pokuste se porozumět. Někdy si myslíme, že Sahadža jóga je pro naše zdokonalení, pro naše dobré zdraví, toto, tamto.
Tak tomu není. Je pro zdokonalení druhých. Svých sil, které zde jsou, nevyužíváte.

Jste stále zaměstnáni - dostávám dopisy, v kterých píšete, že: "Tohle je s námi v nepořádku, tohle je špatné s tímto…" Chci říci,
proč sami sebe nenapravíte? Když neumíte sami sebe napravit, jak můžete opravovat druhé? To je, jak to je. Řekla bych, že mohu
vidět, že zde přichází jakési pochopení do vašeho porozumění, že jste velcí, že nejste obyčejnými lidmi. A to se musí procvičovat
a musí se to užívat způsobem, že to ukáže, že jste sahadžajogíny. Nejste ničím méně, než nějaký súfí nebo nějaká realizovaná
duše nebo nějaký svatý, ani v nejmenším. Ale máte síly, které oni neměli, kterých si nebyli vědomi, zatímco vy tyto síly máte.
Snažte se pochopit, jaké máte síly. Ale když to pochopíte, neměli byste na to být pyšní, či tak nějak. Je to vaše práce, musíte ji
dělat. Jste zde a budete se z toho radovat, protože to není s egem, to je práce bez ega. Pokud se vám to do této míry podaří,
bude to velmi dobré. Nyní ego velice moc ustoupilo, musím říci, velmi moc. Slyším od lidí, že ego ustoupilo. Ale někdy jsou pořád
dost legrační a připravení se hádat a to, či ono. Ale přes to všechno musím říci, že v tom co bylo v těchto letech vykonáno, lidé to
vypracovali mezi sebou. Musíte na sebe dávat pozor a na vlastní oči vidět, jaké máte ego, jaké, proč jste tak egoističtí. Někteří
lidé mají ego ze své země, někteří lidé - myslím si, že je to vše mýtus. Je to vše mýtus. Co na tom, mohli jste se narodit kdekoliv.
Takže jste zrozeni v určité zemi, máte toto ego. A to je cosi, musím říci, za co se člověk musí stydět, protože vaše země, ať je
jakákoli, si moc dobře nepočíná, není duchovně vybavená, tedy proč byste měli být na svou zemi pyšní? Když to vypracujete a oni
se stanou duchovně vybavenými, pak samozřejmě můžete mít hrdost na svou zemi, ale vidím, že se tak neděje. A tak to musíte
vyřešit. A jsem také šťastná, když vidím, že se toho nyní ze Sahadža jógy tolik rozšířilo. Rozšiřuje se to velmi rychle. Rozšiřuje se
to v zemích, kde jsem to nikdy neočekávala. Takže na světě jsou lidé, kteří to chtějí mít. Chtějí mít svoji realizaci a chtějí vědět, co
se nachází nad lidským životem. Už víc nechtějí marnit svůj život jako lidské bytosti, chtějí žít jako nadlidské bytosti, řekla bych,
jako sahadžajogíni.

Takže je třeba vidět naše ego, máme ho vidět ve stavu svědka, jak funguje a jak se nás snaží zrazovat od směru správné cesty. V
tomto bodě musíme být opatrní, protože je to poslední centrum, které se musí otevřít. Poté, když je zcela otevřené, jste zajedno s
Božským a vaše vlastní problémy budou vyřešeny, protože tyto problémy jsou tak povrchní a nemají žádný smysl. Neustanou v
žádné době, pokud to svou Sahasrárou nevypracujete. Je to velmi milé, že dnes je velmi zvláštní den se všemi těmi třemi
hvězdami, které se sešly a je to zvláštní požehnání. Když vaše síly zesílí, všichni ti lidé, kteří jsou velmi zlí, kteří se pokoušejí
uchvátit společnost se svými politickými nesmysly a vším tím, ti všichni zmizí. Nemají žádné síly, všichni zmizí. Tedy v první řadě
bude pomáhat vaše povaha bez ega, každému to pomůže. Nechť vám všem Bůh žehná.



2002-0720, Zrazený prorok 1.část

View online.

20/07/2002 -  The Betrayed prophet - Zrazený prorok 1.část V první části, kterou vám zde nabízíme, je vyprávěn příběh
náboženského sváru mezi křesťany a muslimy. Ukazuje na pozadí rozhovoru Jane, sestry krále Richarda a Al-Adila, sultánova
bratra, jehož si má Jane v rámci uzavření příměří mezi oběma stranami vzít, nesváry mezi jednotlivými náboženstvími a na
příběhu života proroka Mohameda představuje islám.

http://amruta.org/?p=12930


2002-0720, Večerní program - Zrazený prorok, 20/07/2002,Cabella, Itálie

View online.

Mé srdce je tak naplněné, protože v tomto skvělém dramatu jste opravdu ztvárnili krásu Mohamedova života. Jak byli lidé
svedeni a jak trápili celý okolní svět. A teď se dostali do potíží. To si nikdy nepřál, ale lidé ho nepochopili. Takového velkého
Proroka jako je on. Musím poblahopřát Guidovi a vám všem, že jste to tak dobře zahráli. Bylo to skvělé drama! Synchronizace a
všechno kolem toho, také technika... Nevím, co na to říct. V každém ohledu to bylo velmi krásné drama. Dotklo se mého srdce,
protože Mohameda nepochopili ani jeho následovníci, ani jeho odpůrci. Tak skvělý člověk plný soucitu, tak skvělý duchovní
člověk zůstal naprosto nepochopen a islámský svět, tak zvaný, a neislámský, tak zvaný, nikdy nepochopil velikost Mohameda
Sáhiba. Tím myslím - byla jsem opravdu tímto dramatem dojatá, protože On byl mým nejmilovanějším synem a Já jsem ho
uctívala. Bůh žehnej jeho duši a vám všem, kteří Ho následujete svým Duchem. Šiřte toto poselství, získejte více lidí do Sahádža
jógy. Je velmi snadné získat Mohamedovy žáky do Sahadža jógy, pokud jsou jeho skutečnými žáky. Není těžké přivést je do
Sahadža jógy, protože On opravdu popsal... popsal to, že v čase vzkříšení vaše ruce promluví. Řekl to tak přesně. Nikdo to neřekl.
Do té doby to nikdo neřekl. To ukazuje, jak velký byl. Všechny kvality těchto velkých proroků byly zneužity, byly opravdu
překrouceny, nadělaly tolik problémů ale vy jste sem přišli proto, abyste vyřešili tyto všechny problémy, protože jsme tu nadělali
tolik problémů. Soucítím s nimi. S nimi se všemi. Dneska jsem se dozvěděla o Palestincích, že už toho mají dost, a proto se mezi
sebou zabíjejí... protože nemají kde žít, nemají žádný domov, nic... Nemají žádné vyhlídky. Také musíme říct Židům, aby je
pochopili. Je to oboustranné. Je potřeba získat rovnováhu a pochopení se navzájem. Bůh nestvořil tento svět, aby se zničil, proto
nikdo nemá právo tento svět ničit. Proto bychom měli mít velmi vyvážený pohled na všechny tyto věci a také pokud jim dáme
realizaci, všude, ať už v islámském náboženství nebo v neislámském, kdekoli… tak si uvědomí, jaká je pravda. Pokud a dokud
neznáte pravdu, jak můžete bojovat - za co? Za co bojujete? Proto jsem velmi šťastná, že sahadžajogíni to pochopili a že jste
tohoto velkého muže předvedli na scéně a že vy ostatní jste to ocenili. Teď musíte mít soucit, jak řekl, a lásku v Boha. To je velice
důležité. Přestože sešli z cesty, stejně jako křesťané. Všichni tito hloupí lidé, kteří následují tak zvané náboženství, svedli celý
svět. Ale sahadžajogíni se musí dát na pravdu. A nemusí pro to moc bojovat. Mohou to udělat velmi snadno. Nepotřebují meče a
nic takového. Mohou to udělat svou láskou, svým soucitem a svou moudrostí, která je pro sahadžajogíny velmi důležitá. Musí
dosáhnout moudrosti. Ještě jednou chci pogratulovat Guidovi a ostatním kteří přišli s takovou krásnou věcí o Mohamedovi
Sáhibovi. Mám k němu velkou úctu, protože má velký divadelní talent. Tím myslím - vezměte si tu synchronizaci a všechno to
hraní. Kromě vás, kteří jste skvělí herci a herečky, on je také skvělý organizátor. A takové velké drama se vytvořilo. Nevím, jestli
by nějaká televize chtěla vysílat toto drama, protože... nevím... jejich styl je odlišný, jejich způsoby jsou odlišné a ještě musí
trochu dozrát, ale ať už je to jakkoli, je to nejkrásnější drama, jaké jsem kdy viděla. Bůh vám všem žehnej, a zejména vekému
mistru, panu Guidovi. ZRAZENÝ PROROK Inspirováno láskou Její Svatosti Šrí Mátadží Nirmala Déví Řekli, že nic nebude stejné
jako předtím... Ale my říkáme, že se Sahadža jógou bude všechno ještě lepší... Děkujeme, Šrí Mátadží!

http://amruta.org/?p=61557


2002-0818, Šrí Kubéra púdža, 18/08/2002 Canajoharie, USA
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Šrí Kubéra púdža, 18/08/2002 Canajoharie, USA

Parampúdžania Šrí Mátadží, Tvé děti z celého světa se dnes sešly zde, v tomto Vrindávanu čisté radosti. Šrí Mátadží, nabízíme Ti
lotosové květy svých srdcí a svých Sahasrár a modlíme se, aby byly důstojným sídlem pro Tvá nezměrně příznivá chodidla. Šrí
Mátadží, tak jako pták čátaka čerpá svou výživu pouze ze zářícího měsíce, i my snažně prosíme o Tvá Božská požehnání v
podobě čaitanji z Tvé Prapůvodní formy - svarúpy. Šrí Mátadží, v radostné naději spolu s celým Stvořením očekáváme tento
Božský okamžik vesmírné oslavy. Šrí Mátadží, v tento nesmírně příznivý den pokorně žádáme o Tvé svolení uctít Tvou naprosto
velkolepou bytost jako Šrí Virátu. Džej Šrí Mátadží! Dnes budeme oslavovat Šrí Krišnu jako velkolepou osobnost. A vy víte, proč
přišel na tuto Zemi. Aby vybudoval novou formu ne Viráty, nikoli Viráty, ale formu, díky níž tato země tak prosperuje. A pouze
svým příchodem vytvořil nádhernou schopnost lidí, rozvíjet tuto zemi pomocí dharmy. Měli jste významné vedoucí osobnosti,
které Ho následovaly a které Ho jistým způsobem uctívaly a vytvářely z této Ameriky nový svět. Ale naneštěstí, jak čas plynul,
Jeho podoba se z mysli lidí vytratila. To proto, že Krišna zde byl zastupován velice špatným typem lidí, kteří o Šrí Krišnovi neměli
ani ponětí. O tom, že byl velký mistr bohatství, že věděl, jak bohatství používat a jak vytvořit bohatství dharmicky, nikoli
adharmicky. Všichni na to úplně zapomněli a postupně začali používat manipulativní síly. Nejrůznější adharmické věci -
podvádění, hromadění peněz, utrácení peněz za naprosto zbytečné věci. On je Kubéra. On samozřejmě žádné peníze
nepotřebuje. On peníze získává, a nejen to, On žije, On žil v penězích. Říká se, že pro sebe vytvořil zlatý dům, celý ze zlata, ve
Dvárace. Vše se však potopilo do vody v moři a nikdo nevěřil, že je to pravda. Nyní však Jeho dům pod vodou našli. Velmi
hluboko. Takže všechny jejich domněnky o Něm byly špatné, všechny byly mylné, protože On byl zcela jistě člověk, který vydělal
mnoho peněz dharmicky. Byl také synem krále a vystavěl tuto Dváraku ze zlata. Je tam stále a lidé už ji objevili, je však pod
vodou. Uplynuly tisíce let, ale je tam stále. Možná jen proto, že my patříme ke Šrí Krišnovi, stále existuje. Tak to je, protože On byl
tím, kdo byl především pro pravdu - satja. On podporoval pravdu a všechno vypracoval na principu pravdy. Se vším, co nebylo
pravda, se snažil skoncovat. Vše, co bylo destruktivní, se pokusil odstranit. A svou pozici založil jedině na pravdě. On je tím, který
představoval pravdu, absolutní pravdu a to, jak může pravda ve všem zvítězit. Já jsem Jeho pravý opak, protože Já nerozumím
penězům vůbec, ale On se stará o tuto oblast Mého života. Já jsem v tom tak beznadějně špatná, nerozumím bankovnictví,
nerozumím penězům, dokonce ani nedokážu peníze spočítat. Co na to říct? Ale On je tu, aby se staral. A Já jsem nikdy neměla
nouzi o peníze, nikdy nouzi o jakékoli bohatství, všeho je dostatek. Přichází to také přes vaši schopnost mít v sobě spokojenost.
Pokud máte tuto schopnost být spokojení, nestaráte se o peníze. Co se stalo ve vaší zemi, že někteří lidé získali peníze? Pokud
máte trochu peněz, pak v těch penězích najdete zálibu. Takoví lidé nejsou spokojení. Takže jako šílení neustále utrácejí za
nesmyslné věci. To je něco typicky lidského. Po dosažení vaší lidské evoluce, poté, co dosáhnete určitého stupně osvícení,
všechny tyto ponižující věci, jako je chamtivost, se z vaší povahy vytratí. Už v sobě nemáte tu chamtivost a stanete se nesmírně
spokojeným člověkem. Pro vás tady peníze jsou, v pořádku, ale nejsou tak důležité. Je to zkrátka tak, že si myslíte, že je
nepotřebujete, ale získáte je. To všechno všude dělá Šrí Krišna, umíte si to představit? Dělá to všechno, stará se o vás a pomáhá
vám s penězi. Začali jsme Sahadža jógu bez halíře. Nemám, nikdy jsem neměla žádný problém. Takže zaprvé, jako Kubéra
poskytuje bohatství. Stará se o lidi, kteří nemají peníze. Dává peníze lidem, kteří stojí při pravdě, kteří se těší životem v pravdě. To
je Jeho práce, že si lidé užívají bohatství, jinak si je neužijí. Mají určité množství a chtějí mít ještě více, to znamená, že si to
bohatství neužívají. Mají trochu, chtějí mnohem víc. Proč? Protože si neužívají to, co mají. Ale po seberealizaci uvidíte, že si
budete užívat všechno, co máte. Užíváte si to naplno, zcela a neprahnete po něčem, co tady není. Nevadí, když to nemáte.
Mnohokrát se Mě lidé ptali: „Matko, proč nemáme púdžu ke Krišnovi ve formě Kubéry?“ Řekla jsem: „Právě teď se každý snaží
stát se Kubérou, tak ať se nejdříve poučí a pak budeme mít púdžu ke Kubérovi.“ A proto jsem dnes souhlasila, že budeme mít
tuto púdžu. Protože teď už víte, co se stane, když jste chamtiví. Neustále se dopouštíte všech možných hříchů, všech možných
špatných věcí, které vaši zemi mohou zničit. Tak bohatá země se nyní stala tak chudou. Kam se poděly ty peníze? Oni jsou velmi
chytří. Někdo Mi dnes říkal, že ty peníze jsou na pojištění. „Můj Bože,“ řekla jsem, „zákony jsou takové, abyste se k těm penězům
nemůžete dostat.“ Dále řekli, že jsou někde v zahraničí a tak dále. Řekla jsem: „Ale uvědomte si, oni se nikdy nebáli, že budou
dopadeni, a pokračovali v tom tolik let. Jsem si však jistá, že jednoho dne budou všichni odhaleni samotným Kubérou.“ Takže
dnes, když uctíváme Kubéru, děláme to, že nastolujeme, upevňujeme tu pravdu o penězích, která leží za penězi - jaký smysl je v
tom mít peníze. Tato země měla peníze. Kvůli tomu sem přišlo pracovat mnoho dobrých lidí. A měli jste i spoustu dalších věcí.

http://amruta.org/?p=26045


Měli jste tolik lidí, kteří vás doplnili, protože si myslím, že v něčem byli Američané trochu pozadu. Ne v inteligenci, ale myslím, že
jim poněkud chyběla genialita. Takže získali opravdu geniální lidi ze zahraničí. A také to byli velice cílevědomí lidé, a tak to velmi
dobře vypracovali. Rovněž si vážili lidí, kteří byli chytří. Toto se tedy stane, když zapomenete, že jde především o pravdu. Pokud
nestojíte na pravdě, nemají peníze žádný smysl. Pro peníze jste totiž šířili všechno možné, nejrůznější věci. Nedávno jsem
cestovala přes Las Vegas, loni, a když jsme přistáli na letišti, nastupovala do letadla spousta lidí a všichni vypadali, jako kdyby
jim umřel někdo z rodiny, něco takového. Nejprve jsem tomu nerozuměla. Pak Mi řekli: „Matko, přišli o všechny své peníze.“
Takže když mají peníze, tak skáčou, a vzápětí pláčou, jelikož o ně přišli. Jaký smysl mají takové peníze, které jsou tak pomíjivé,
tak bezcenné? Ale to je lidská povaha, honit se za iluzí. A vlastností peněz je, že vám dávají máju. Máju v tom smyslu, že nějak
vydělají trochu peněz; s tou trochou peněz si něco koupí. Pak si myslí, že peníze jsou velmi důležité. Víte, můžete si koupit
mnoho věcí, můžete si koupit auta, můžete si koupit letadla, to a ono. Tohle je tedy sféra, kde na vás působí mája. Tak se začnete
honit za těmi šílenými penězi, které z vás dělají blázny. Je hezké, že v tomto klíčovém okamžiku odhalili tu faleš těchto iluzorních
peněz. A Já jsem tak šťastná, že všichni dostali želízka a veškerá jejich finanční nadvláda skončila. Takže tento Kubéra
způsobuje všechny tyto triky. Krišna je velmi ošidný, je extrémně ošidnou osobností. On předvádí triky, jeden za druhým. Nejdřív
ve vás vzbudí klamný dojem, že na penězích záleží, takže se za nimi honíte, a pak zkrátka zjistíte, že to byla hloupost. V naší zemi
máme jeden příběh zvaný „Sheikh Chili“. Ten získal trochu peněz a pak se chytil do pasti této iluze. Myslel si: „To velmi dobře
zvládnu.“ Takže začal snít o tom, co by měl dělat. Šel a koupil hodně vajec a řekl si: „Teď tato vejce budou mít malá, malinká
kuřátka, která vyrostou, pak je prodám a vydělám tak spoustu peněz,“ takto hovořil. A zatímco to přemílal v mysli, usnul a pak ve
spánku na ta vejce spadl a všechna se rozbila. Takže iluze byla pryč. Toto by se mělo stát co nejdřív, ale pokud se to nestane,
pak skončíte ve vězení nebo něčem podobném. Sahadža jóga je něco co vám dává úplnou vizi, absolutní vizi destrukce, která
může následovat po tomto iluzorním podnikání. Je to něco jako vhled, že s tím nemusíte mít nic společného. Já jsem jiná, říkala
jsem vám, že tomu vůbec nerozumím. Ale i když rozumíte hodnotě peněz, i když chápete, že peníze vám mohou přinést mnoho
věcí, přesto na ně nehledíte, prostě odvrátíte obličej - to je známka skutečného sahadžajogína. Jeho přirozeností je, že mu na
nich nezáleží. Není to tak, že pro to něco dělá nebo říká: „To je moje,“ nic takového. On se jen svým založením nestará o peníze.
Prostě proto, že je nad tím. Ten, kdo je nad penězi, je skutečný sahadžajogín. Ten, kdo je ponořen do toho nesmyslu a do té iluze
peněz, není sahadžajogín. Samozřejmě jsem viděla, že většina sahadžajogínů je naprosto poctivá, hlavně na Západě. Ale v Indii
je to jakási choroba. Tak jako tady máte nějaké nemoci, i my v Indii máme určité nemoci. Takže oni se stále honí za penězi, pro
ně jsou peníze důležité. Ale v evolučním procesu, pokud dosáhnete určitého stupně, kde vystoupíte nad svou Nábhí čakru,
překročíte svou Nábhí čakru, pak už peníze nejsou tak důležité. Nejsou tak důležité. Já osobně shledávám, že si nemohu kupovat
věci zbytečně. Samozřejmě tím míním, že mám nashromážděno mnoho zbytečných věcí, protože vy Mi zde dáváte dárky, to a
ono. Ale Já sama, možná vás to překvapí, jsem nervózní nebo spíš váhavá, nebo by se dalo říct, že vše, co souvisí s byznysem
nebo obchodováním, je mi naprosto vzdálené. Pojďte sem a připevněte to, prosím. Padá to, takže to držím! Dobře, teď je to v
pořádku. Stejným způsobem musí sahadžajogíni připevnit svoji mysl ke svému Duchu a těšit se silami svého vlastního čistého
Ducha. Jakmile jednou získáte toto potěšení, už nepadnete zpět do chamtivosti. To je něco velice prostého, ale někdy to
neděláte. Něco vás okouzlí, možná auto, možná letadlo, Já nevím co, může to být cokoli. Je to bolehlav mít tolik aut, ne? Ale lidé
je mají. Myslí si, že to lidi ohromí, a jsou díky tomu nafoukaní. Ale nic takového! Pokud to lidi ohromí, co z toho máme? Co tím
získáte? Sahadžajogín má svého vlastního Ducha, aby se jím těšil, více než čímkoli jiným. Nechce nic vlastnit. Je to také
bolehlav, vlastnit věci. Druhá strana toho je Mahálakšmí. Pokud je ve vás ten princip, Mahálakšmí princip, nebudete mít nikdy
problém s penězi. Naopak, nebudete vědět, jak to zastavit. Co se Mě týče, už mám svého Mahálakšmí principu dost, protože
nevím, odkud se bere, jakým způsobem se rozvíjí. Bez jakéhokoli úsilí. Ale svým založením se o to vůbec nezajímám, svou
přirozeností. Je to však... nevím, co tento jev způsobuje. Takže dejme tomu, že koupím nějakou drobnost, jen maličkost. Bude se
to prodávat minimálně za desetkrát vyšší cenu. Bude to mít minimálně desetkrát vyšší hodnotu, nevím proč. Je to velmi
překvapivé. Automaticky. Koupím úplnou maličkost a pak zjistím, že je to velmi drahé. Myslím, že to, jak to pracuje, musí být
zázrak Mahálakšmí. Takže vám musím říci, že byste si neměli dělat starosti o svou finanční situaci, vůbec žádné. Nepočítejte,
nedívejte se, kolik peněz máte v bance, co s těmi penězi máte dělat, kam máte investovat. Viděla jsem, jak lidé při plánování toho
všeho zešílí. To není třeba dělat, jakmile jste sahadžajogín. Všechno to pracuje automaticky. Ta chamtivost je ve vás, zrovna tak
jako každá jiná nemoc. Tak jako máte nemoci, máte v sobě i chamtivost. Jako se vaše nemoci mohou Sahadža jógou vyléčit,
vaše nemoci, zrovna tak zmizí vaše chamtivost. Nebudete vědět, co je chamtivost. Jediný způsob, jak to vyvážit, je stát se
extrémně štědrým. Pokud jste extrémně štědří, chamtivost uteče. To může být další způsob, jak to udělat. Řekněme, že
dostanete něco do svého domu a myslíte si, že už je toho moc. Ne že byste se toho chtěli zbavit, jen vám to už připadá příliš.
Měli byste to někomu dát. Začnete přemýšlet, komu to můžete dát, a okamžitě si vzpomenete: „Aha, tamten člověk toto nemá.



Dám mu to.“ A pokud mu to dáte, bude tak vděčný, tak vděčný a bude vám říkat spoustu milých věcí, které by vám normálně
nikdo neřekl, nikdo. A je s podivem, jak je to radostné, jak se lidem vaše štědrost líbí. Takže musíte být štědří, prostě štědří. Ne k
sobě, ale k ostatním. Buďte štědří, jak jen to jde. Štědrost je velmi láskyplná, je to jeden z projevů vaší lásky. Mnohokrát se Mi
stalo, že jsem viděla, že někdo něco potřeboval, a zapamatovala jsem si to. Pak jsem tu věc koupila a dala to tomu člověku. A to
množství lásky, které Mi ten člověk dal, bylo tisíckrát větší, než bych měla, kdybych si tu věc koupila pro sebe. Pro Mě to bylo
úplně nezajímavé, ale pro něj to bylo... Řekl to mnoha lidem: „Matka mi dala toto. Matka mi dala.“ Překvapilo Mě to. Pak se Mě
ptali: „Matko, proč jsi mu to dala?“ Řekla jsem: „Jen z pouhé lásky.“ Mnoho lidí se dalo na Sahadža jógu, protože si myslí: „Jaká
to štědrost!“ Takže být štědrý je ten nejlepší způsob, jak žít v tomto světě. Koneckonců, je to bolehlav mít příliš mnoho věcí. Lepší
je se jich zbavit, ale z lásky. Pokud to uděláte, zjistíte, jak moc si vás budou považovat. Další věc, jak se zbavit chamtivosti, je
zkusit nějakou formu kolektivní sociální práce. Řekněme, že přijdete na nějaké místo, kde je mnoho chudých lidí, řeknu vám, že
vaše chamtivost jednoduše zmizí. Budete ohromeni, jak tito lidé žijí, v jakých podmínkách. „Proč se starám o celý ten blahobyt a
všechno?“ Bude to prostě šokující. Někdy, víte, vidíte lidi, také v Indii, ve velmi špatných podmínkách. Jednou jsem jela do Kalkaty
a náhodou, víte, náhodou jsem se ocitla v místech, kde lidé žili v otřesné chudobě, dokonce i děti. A budete se divit, celé dny jsem
nevzala nic do úst. Plakala jsem a nic nejedla, nevěděla jsem prostě, co mám dělat. Protože jsem si říkala: „Jak je to možné?
Proč jsou tito lidé tak chudí?“ A byla jsem bezmocná, tak jsem prohlásila, že jednoho dne se pro ně pokusím něco udělat. Je
skutečně pozoruhodné, že jsem ve velmi raném věku založila domov pro malomocné, otevřela nemocnici, tábor pro uprchlíky,
všechno možné. A nikdy Mě ani nenapadlo, že ať už mám jakékoli množství peněz, pokud je dám těmto lidem, budu se možná
muset něčeho vzdát. Také jsem prodala nějaké své věci, protože je to tak potěšující, řeknu vám, tak potěšující, tolik radostné, být
štědrý. Být štědrý se v každém směru vyplatí. To je kvalita Kubéry. On je extrémně štědrá osobnost a takovou osobností byste
měli být. Viděla jsem, že sahadžajogíni jsou velmi štědří. Dosud Mi nikdo neřekl, že je někdo lakomý. Až dosud, doposud. A jsem
si jistá, že přijde den, kdy budeme mít lidi velmi vysoké kvality. V Sahadža józe na rozdíl od nějakých sekt neříkáme, že se máte
vzdát svého oblečení, své rodiny, že máte bydlet v lese nebo v nějaké boudě či v něčem podobném, nic takového. Ničeho se
nevzdávejte. Musíte se odevzdat ze srdce. Jen toto by se ve vaší osobnosti mělo odehrát. Nemusíte se ničeho vzdávat. A pokud
to v sobě máte zabudováno duchovním způsobem, ani vás nenapadne někoho obrat. Naopak, budete se chtít všeho vzdát. Můj
otec byl dokonce ještě horší než Já, řekla bych. Vždy nechával dům otevřený, všechny dveře otevřené. Říkával: „Žádný zloděj
nepřijde, pokud necháte dveře zavřené.“ Tak jednoho dne přišel zloděj a odnesl si jeho gramofon, ten starodávný, s velkou
troubou. Odnesl ho. Druhý den otec seděl a byl velmi smutný. Matka se ho tedy zeptala: „Proč jsi tak smutný, kvůli tomu
gramofonu?“ „Ne, jsem jen smutný že to vypadá na znalce hudby, vzal si gramofon, ale žádné desky.“ Takže matka řekla: „No tak,
co uděláme? Dáme do novin inzerát, aby si odnesl i tvé desky?“ Myslím tím - je to taková krása, že i po těch letech, když vám to
vyprávím, máte z toho radost. Jak nádherně štědrou měl povahu! Ale když to vynutíte přes náboženství, přes nějaké nápady typu:
„Vzdej se toho, vzdej se.“ Nemusíte se vzdávat. Vzdáte se toho z nitra. Pokud k tomu nejste připoutáni, pak jste se toho vzdali.
To by tam mělo být, a pokud si všichni užíváte svou štědrost a dobročinnost, není nad to! Znám lidi, kteří jsou velmi bohatí a tak
dále, ale chybí jim štědrost. To je další kvalita Kubéry. On možná rozumí bankovnictví, možná. Tehdy nebyly žádné banky, ale Já
myslím, že musely být, protože to, jak ovládá banky, víte, zdá se Mi, že to celé zastřešuje. a díky tomu v bankách zatím není
problém. Já nevím. Je však velmi chytrý, velmi inteligentní, velmi bdělý, což je důležité, pokud se musíte zabývat penězi. I když
byl od peněz naprosto odpoutaný. A jen se podívejte na Jeho život, co dělal. V dětství žil se svým guruem a brával, jak se říká,
krávy a stáda ven do džungle. Takto žil v dětství a později si hrál s chlapci, kteří se starali o krávy. Tím chci říct, že vyrůstal ve
velmi obyčejné rodině. Nikdy netoužil po penězích. Kradl, kradl máslo, protože ho ženy prodávaly Kamsovým vojákům. Takže On
ho jedl, aby je ty ženy nemohly dávat vojákům. Jen si to představte, takový malý chlapec. Takže jim vlastně uděloval lekci. Ty
ženy byly chamtivé a chtěly to dát těm hrozným vojákům a On to máslo snědl celé sám. Ve všem, co dělal, vidíte neobyčejnou
štědrost, mimořádnou štědrost. Při veškeré své inteligenci byl tak hodný. A zabil svého vlastního strýce, musím říct. Pro Něj to
ale nebylo důležité, takzvaní příbuzní nebyli důležití. Ale zejména u nás v Indii vidíte, že na tom, kdo je váš příbuzný velmi záleží.
Otec je zloděj, jeho syn je zloděj, jeho vnuk je zloděj, všichni jsou zloději. Umíte si to představit? Ještě jsem neviděla, aby v rodině,
kde jeden člověk je zloděj, byl kdokoli z jeho potomků čestný. Je to něco naprosto absurdního, jenže jim se vkrade do hlavy
taková chamtivost, že to nepovažují za nic závažného. Myslí si prostě, že krást je jediný způsob, jak se dá žít. Ačkoli v Indii jsou
lidé, kteří jsou extrémně poctiví. Viděla jsem naše sluhy, nikdy nic neukradli, nic, nikdy. Nevím, nemají k tomu žádný důvod, je to
věc přesvědčení. Nikdy nic neukradnou, je to až překvapující. Proč, proč nekradou? Žijí šťastný život, nechtějí jej měnit. Nechtějí
mít tyto hrozné věci, které je mohou uvrhnout do vězení. Ani o tom nevědí, vůbec na to ani nepomyslí, zkrátka to nedělají. Proč?
Protože mají smysl pro stud. V chudších lidech je smysl pro stud velice rozvinutý. Taková společnost si ohromně váží lidí, kteří
jsou poctiví, a oni jsou všichni poctiví. Jeden z nich možná není, ale takového člověka si neváží, protože sebeúctu považují za to



nejdůležitější. Dokážete si představit tyto chudé lidi? Mají jídlo jednou denně, ale jejich sebeúcta je pro ně nade vše. Takže třetí
řešení pro tento druh nesmyslné chamtivosti je vaše sebeúcta. Proč byste měli krást, proč byste měli mít něco, co je kradené,
nebo proč byste měli mít něco, co patří jinému člověku? Pokud v sobě máte tu sebeúctu, nedotknete se ničeho, co není vaše.
Když to mohou dokázat sluhové, proč ne lidé, kteří na tom nejsou tak špatně? Řekla bych, že to je povaha vyšší úrovně, kterou si
vybudovali, že jejich sebeúcta je mnohem důležitější, než jakékoli jiné věci které mohou uspokojit jejich chamtivost. O
chamtivosti platí jedno, nikdy není uspokojena. Nikdy není uspokojena. Viděla jsem lidi, kteří byli kdysi velmi bohatí a obrovsky
zchudli. Takže se pro ně život stal peklem. Nemohou žít bez své chamtivosti, své okázalosti a předvádění se. Nechápou však, že
to bylo špatné. Oni se zkrátka dál cítí velmi ublížení, když přišli o své peníze. Potom existují lidé, kteří chtějí mít peníze. Udělají
cokoli, aby získali peníze. Je to naprosto absurdní věc, ale stejné je to s mocí. Pokud máte své vlastní síly, netoužíte po této
moci. Ale oni chtějí mít moc, protože chtějí mít peníze a s penězi získávají moc. Umíte si to představit? Kde jsou lidské bytosti, na
jaké úrovni? Na jaké úrovni vývoje jsou? Chodí stále dokola v tomto kruhu peněz. To je Nábhí čakra, která se musí napravit, která
vám dává spokojenost. Pokud je vaše Nábhí čakra spokojená, dosáhli jste stavu Kubéry. Je velmi důležité vědět, že vaše Nábhí
by mělo být spokojené. Je tolik jiných druhů věcí, které máme, ale Já si teď myslím, že nejhorší je chamtivost. A pokud se toto
nějak zvládne, přivede na správnou úroveň, pak se podle Mého názoru svět velmi zlepší. Nechť vám Bůh žehná.
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Dnes jsme se tady sešli, abychom uctili Šrí Ganéšu. Šrí Ganéša je Božstvem nevinnosti. Když se narodíme jako děti, je to Šrí
Ganéša, který působí, a my jsme velmi nevinní. A je to něco tak mocného, že s touto nevinností dětí přežijí v mnoha situacích. A
máme je rádi, protože jsou nevinné. Těšíme se jimi, protože jsou nevinné. Jakmile jednou začneme růst, naše Sahasrára se
uzavře a rozvineme si hodně podivných věcí, které se do nás dostanou a neodcházejí pryč. Jsou prostě uvnitř, nejdou pryč.
Nevinnost má ohromný vliv na náš charakter a na náš smysl pro cudnost. Ve skutečnosti, jste-li nevinní, nevíte, co je necudnost,
co znamená být necudný, co znamená být vychytralý. Jste nevinní a stará se o vás samotný Šrí Ganéša. Když se někdo snaží
ublížit nevinnému člověku, Šrí Ganéša se o vás stará a dohlíží na vás. Mnozí z těch, kteří jsou v tomto světě nevinní, je jich
samozřejmě velmi málo, se stávají tak odpoutanými od všech světských problémů, jako jsou chtíč a chamtivost a mnoho
dalších. Protože jsou tak čistí, že je nic nedokáže zkazit a poškodit. Je to tak velké požehnání, které máme, že v nás je skutečně
vytvořena nevinnost. A byla vytvořena mnohem dříve, veškerá nevinnost, všechno bylo vytvořeno mnohem dříve, než jsme byli
stvořeni my. Stát se nevinnými je pro nás tak ohromnou kvalitou. Nejvyšší kvalitou Šrí Ganéši je radost. Dává radost. Tak jako
malé děti, které ještě ani nemluví, dávají nám ale tolik radosti. Schopnost dávat radost pochází od Šrí Ganéši. Všimla jsem si, že
ani po příchodu do Sahadža jógy lidé nejsou plni radosti. Jsou velmi vážní, neumí se smát, neví, jak se z něčeho radovat. Je to
známka toho, že jim stále chybí nevinnost. Je tedy důležité chápat, že jste-li sahadžajogíny, měli byste být radostní a dávat
radost druhým, jako děti; jak jsou sladké. Mohou být právě narozené, ale kolik vám dávají radosti! Pokud ale nemáte tu
schopnost těšit se nevinností dětí, pak vám nikdo nepomůže. Šrí Ganéša vám nemůže pomoci. Protože to je kvalita člověku
vlastní. A pokud tu kvalitu nemáte, žádné jiné smyslové vnímání není k ničemu. Někteří lidé mají například rádi jídlo, mají rádi
barvy, mají rádi různé jiné věci. Pokud ale nemáte Šrí Ganéšu, nedokážete mít čistou radost z ničeho. Je to tedy pouze díky
požehnání Šrí Ganéši, že se skutečně dokážeme těšit vším v plné míře. Jinak začínáme věci posuzovat, začínáme je kritizovat.
Lidé přicházejí s tolika věcmi, vznášejí tolik otázek. Když něco uvidíte a dává vám to radost, očekává se, že byste měli být
schopni vysvětlit proč. Takže máme na světě plno kritiků a ti se stále vzájemně kritizují. Kritici teď kritizují kritiky, to je ta největší
potíž. Je to jejich práce. Protože není přítomen Šrí Ganéša. A oni kritizují druhé, nikdy sami sebe, a mají o sobě vysoké mínění. A
tím utvářejí velmi špatnou komunitu, která ve skutečnosti velmi škodí, je velmi nebezpečná. Je to jako mít nějaký vřed, nebo něco
hnisavého v těle, ve své bytosti. Takže pokud nedokážete nic ocenit a nedokážete se ničím těšit, pak ve vás chybí Šrí Ganéša.
Měli byste být schopni se těšit vším a těšit se svými dětmi i dětmi druhých. To je znak toho, že jste plně požehnaní Šrí Ganéšou.
Krásou Šrí Ganéši je, že se stará o vaši Kundaliní. Střeží vaši Kundaliní. Směruje a řídí vaší Kundaliní. A musí dát své požehnání
Jejímu průchodu každou vaší čakrou. Nemáte-li požehnání Šrí Ganéši, budete jako sahadžajogín úplně k ničemu. Protože stále
vidíte v druhých něco špatného, stále jste něčím odváděni, jinými slovy, dostáváte se do problému, a tak se nemůžete ničím těšit.
Myslíte si, že svým založením jste velmi svědomitý, velmi vyzrálý, vysoce vyspělý člověk. Nejste ale nevinní. Takový člověk je
bolehlavem pro všechny. Víte, že když je v rodině někdo takový, každý se mu chce vyhnout. Měli byste tedy mít kvality Šrí Ganéši,
což znamená dávat druhým radost. Záleží na tom, kolik radosti dokážete druhým dát. Takový člověk nic nevyžaduje. Neříká:
„Musím dostat toto, musím mít takovou pozici, měl bych být lídr, měl bych být to či ono.“ Ne. Jen se těší tím, že může druhým
dávat radost, a je plný humoru a laskavý. A nikdy, nikdy se nesnaží nikoho urazit nebo poškodit. Pokud takový člověk třeba
nedopatřením někoho raní, znovu a znovu toho lituje. A stokrát vás bude žádat o odpuštění, pokud vás nějak ranil. Takový
šťastný člověk je skutečný sahadžajogín. Takové lidi chceme mít kolem sebe. Takové, kteří vůči nikomu necítí nenávist, necítí k
nikomu zášť a nehledají u druhých chyby, ale snaží se na druhých vidět to dobré, vidět, co je na nich jedinečné. Takový člověk se
nestará, jaké jste barvy, jste-li černí nebo bílí, jste-li vysocí nebo malí, nic to pro něj neznamená. Protože je to absolutní, absolutní
radost. A v této absolutní radosti nekritizujete a nehledáte u druhých chyby. Problémem je, že lidé v této moderní době začínají
být přespříliš vyspělí, velmi vyspělí, a jsou myslím také velice pokročilí v kritizování druhých. To je všechno, co dokážou: kritizovat
druhé. A mají také další velmi špatnou vlastnost, že se identifikují se zemí, ve které žijí, nebo se svojí rodinou. Viděla jsem, že to
vytváří veliký problém. Také se identifikují s různými naboženstvími, která následují. Představte si jen, kolik problémů vzešlo z
toho, že začnete rozlišovat mezi jedním a druhým. Například, když je někdo řekněme narozen na určitém místě, tak řekne, že je
nejlepší, že jeho země je nejlepší, lidé jeho národa jsou nejlepší a není na nich nic špatného. Naopak, je-li někdo skutečný
sahadžajogín, který má v sobě Šrí Ganéšu osvíceného, tak to vidí a baví se tou legrací za tím. Legrací ze všech těch lidí, za čím se
honí, jak se chovají. Myslím tím, jak chápe tu frašku za tím vším, frašku, která zastírá skutečnost. A skutečnost lze vnímat jedině,
jste-li v říši radosti. Jinak stále nacházíte něco špatného, něco rozčilujícího, něco rušivého. Pokud ale vidíte tu legraci, která je za
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tím, pak jste zcela v pořádku. Například bych řekla, že jsem měla hodně takových zkušeností, že Mi lidé řekli: „Matko, ten a ten
člověk je takový, ten a ten člověk je takový.“ Tak jsem se toho člověka zeptala: „Jsi takový?“ Přímo. Řekl: „Ne, nejsem takový.“
Řekla jsem: „Proč to v tobě ale každý vidí?“ „To musí být špatně.“ „Všichni to vidí špatně, nebo to vidíš špatně ty?“ Pak mi řekl:
„Možná já.“ Rozumíte, a takto můžete zvládnout i takové lidi, kteří si myslí, že oni mají pravdu a celý zbytek světa je špatný a oni
mají plné právo druhé nenávidět a uvažovat scestně. Tak se stává, že ztrácíte podstatu radosti. Podstatou radosti je vidět ve
všem, vidět ve všem zdroj radosti. Řekněme, že tady něco uvidíte, tak pokud se jedná o něco podivného, měli byste to vzít s
humorem. Je-li to něco krásného, měli byste to dokázat ocenit. Nemůžu ale pochopit lidi, kteří se pořád zabývají něčím, co nemá
žádný význam v jejich životě, ani v životě druhých. Řekla bych, že Můj otec měl pro to velký cit. Jednou jsem přišla domů a řekla
jsem: „Můj bratr toho člověka chválil za jeho hudbu, co si o tom myslíš ty?“ Řekl: „Je to hudebník, o tom není pochyb, ale je velmi
odvážný.“ Zeptala jsem se: „Proč?“ „Protože ať zpívá cokoli, nemá s tím žádný problém. Každý může být nervózní, nebo se tomu
třeba směje, ale jemu to vůbec nevadí. On zpívá dál svým způsobem.“ V tom je tedy ta krása porozumění, že každým defektem
druhého je možné se těšit. Jedná se o určitý cit, schopnost, řekla bych, velmi subtilní schopnost, díky níž se můžete těšit každým
člověkem. Má-li nějaký efekt, pak se tím těšíte jako něčím humorným, a má-li něco velmi dobrého, pak se tím také těšíte. Proč se
tedy lidem vyhýbat? Proč byste měli od lidí utíkat, kritizovat je pro nic za nic? Takto lidé vybudovali velké organizace, rozumíte.
Například katolíci budou nenávidět protestanty, protestanti budou nenávidět, nenávidět (ne si pomáhat, původně „help“)
nenávidět katolíky. Jaký to má smysl? Jaký smysl má navzájem se nenávidět na základě toho, že někdo je protestant a někdo
katolík? Jen si to uvědomte. Podívejte se sami, co je s vámi špatně. Proč přemýšlíte takovým způsobem? Proč se díváte po
takových věcech a stále si myslíte, že na druhém je něco špatného. A pak utvoříte skupiny a začnete bojovat. Dokonce je možné
vyvolat válku na základě nějaké představy, že nějaký člověk není v pořádku a vy jste absolutně dokonalí. A všimla jsem si, že se
to týká také zemí vašeho původu. Například i v Sahadža józe jsem viděla, že pokud někdo pochází, například z Indie nebo jakékoli
jiné země, lídr se bude snažit upřednostnit svého kandidáta. Jedná se o takovou identifikaci, které si stále nejsou vědomi. Já pak
ale hraji své triky, když dělají všechny takové věci, když se snaží podporovat jednu stranu, jeden typ lidí, z jednoho náboženství ...
měli bychom říct, teď ne náboženství, ale země. Takže této identifikace s vlastní zemí je v Sahadža józe stále hodně. Že když
pocházíte z určité země, chcete podporovat člověka z oné země. Nikdy neoceníte, že ať je kdokoli dobrý a pochází z kterékoli
země, je to sahadžajogín. Jsme globální komunitou, neměli bychom být identifikovaní s jednou zemí, že to naši lidé by měli
dostat partnery pro svatbu, že bychom tam měli dostat naše lidi. Všimla jsem si všech takových věcí a je Mi velmi líto, že jste
nepochopili podstatu Sahadža jógy. Sahadža jóga je globální. Naprosto globální. Nemá co do činění s jednou zemí nebo jedním
člověkem. Je tak globální, že pokud uvidíte její subtilní stránku, dává spoustu radosti. Bůh Všemohoucí vytvořil tento svět jako
jeden. Mohou mít Spojené národy, mohou mít to, mohou mít ono, jsou ale stále tolik ztotožněni se svojí zemí, že tu zemi
nedokážou ani napravit. Když je například něco špatně s jejich zemí, nedokážou to napravit. Pro ně je vše v pořádku, protože se
narodili v této určité zemi. Nebo oceňují nějakou jinou zemi, takže ji neustále chválí, až do takové míry, že ty lidi zničí a také jejich
představy lidi ničí. Nejlepší je tedy vidět tu legraci za ztotožňováním se s jednou zemí. Je to jeden velký žert. Já se tím velice
bavím. Všimla jsem si, že i mezi sahadžajogíny je zcela běžné být ztotožněn s jednou zemí. Jste-li ztotožněni s jednou zemí, měli
byste se pokusit tu zemi napravit. Měli byste se pokusit napravit ty ze svých krajanů, kteří následují určitý typ ideologie. Nikdy to
nevidí, protože jsou s nimi tak propojeni, že ani nevidí, co je na nich špatného. Vždy uvidí, co je špatného na druhých. Viděla jsem
ale, že ti, kdo jsou skuteční sahadžajogíni, jsou velmi dobří. Řeknou Mi, co je v nepořádku s jejich vlastní zemí. Co špatného se
děje v jejich zemi. Jaké jsou v jejich vlastní zemi problémy. Jací jsou jejich krajané. Rozumíte, to je velmi překvapující. Byla jsem
překvapena, když Mi lidé řekli, jak jsou lidé z jejich země s něčím tak mylně ztotožněni, jak jsou proti Sahadža józe, subtilním
způsobem. Byla jsem překvapena, jak to takto vnímali. Řekli: „Víš, Matko, oni nejsou vůbec globální.“ Jakmile začnete být
globální, všechny problémy vašich provincií a podobné věci skončí. To jim ale nepronikne do hlavy, že je třeba být globální. Jsme
sahadžajogíni, nemůžeme se ztotožňovat s jedinou zemí, ať tou či onou. Pokud to děláme, stále něco chybí naší univerzální
osobnosti. A tato univerzální osobnost k nám přichází od Šrí Ganéši. On je univerzální osobnost, ať je v Indii, ať je v Itálii nebo
Anglii. Jaká je tato osobnost? Je nevinností. Velmi nevinná, nesmírně nevinná, a nejen to, je také osobnost, která dává radost.
Všem takovým lidem, kteří dávají radost, se dostane uznání. Není to tak, že by je svět neocenil. Nemusí vědět, že jsou globální,
ale ti lidé, kteří jsou globální, píšou knihy o globálních záležitostech, přemýšlejí o globálních věcech. A mohou kritizovat i lidi ze
své vlastní země, mohou kritizovat lidi svého vlastního rodu; mohou v tom jít dál a dál. Mohou však být otrocky servilní vůči
některé jiné zemi a snažit se ji přehnaně chválit. Takže byste neměli být otročtí. Nesmíte se s ničím ztotožňovat. Měli byste být
ale ztotožněni se svým Já. A čímkoli se těší vaše Já, to by se mělo projevit. To je znakem toho, že v sobě máte Ganéšu a že
Ganéša působí. Je velmi důležité, aby tomuhle rozuměli lídři. Protože Mě někdy šokuje, jak se někdy ztotožňují s lidmi ze své
vlastní země. Skutečně Mě to šokuje, jak je to možné. Nepatří přece do žádné země. Už ne. Jsou v zemi Šrí Ganéši, což je země



lásky a radosti. Nedokážete-li dávat radost a lásku, pak s vámi něco není v pořádku. Jen tím, Jeho kvalitou, se lidé stanou
cudnými. Protože cudnost je něco, co dává radost, velkou radost. Není to něco, co byste měli někomu říkat nebo to někomu nutit
nebo tím někoho omezovat, je to ale něco, co dává radost. Těšit se sebou a těšit se cudností druhého. Je to tak velké požehnání
Šrí Ganéši, tak velké požehnání, že se těšíte svojí vlastní cudností. Nestaráte se o druhou osobu, zda je cudná, nebo ne, zda dělá
něco špatného, zda jde o zkaženého člověka, na tom nezáleží. Tím se vy sami nezkazíte. Máte svoji vlastní cudnost, svůj vlastní
život velmi cudných momentů. Současný moderní styl přemýšlení směřuje k necudnému životu a všemožným špatným
představám ohledně cudnosti. Když dnes někdo mluví o cudnosti, lidé si myslí, že musí být šílený, jak jinak... Dnes, jak vidíte, se
všechno řídí převážně módou. Jakmile jednou něco přijde do módy, začne se to rozšiřovat. A každý se začne oblékat stejně. Lidé
nemají svoji vlastní osobnost. Každý bude nosit stejné oblečení, a především ženy ztratily svůj smysl pro cudnost. Ztratily svůj
smysl pro cudnost, protože to, jak se oblékají, Mě někdy šokuje. Jaký je důvod se takto oblékat? Proč se nemůžete oblékat
pořádně? Jenom to ukazuje, že nemají svůj vlastní charakter. Mohou říkat: „Jsem to, jsem ono,“ ale nejsou, nejsou ničím. Protože
propadají tolika věcem, které je obklopují. Podívejte se ale na děti. Děti takové nejsou. Nemají všechny ty podivné představy o
tom, že by měly svým necudným životem dělat na druhé dojem. Žádné děti. Naopak, děti si jsou toho velmi vědomé a chtějí se
stát velmi cudnými lidmi. Musím říct, že tohle má vliv na oči. Šrí Ganéša působí prostřednictvím vašich očí. Je velmi důležité, jak
se díváte na druhého. Všimla jsem si, že lidé zcela ztrácejí kontrolu nad svýma očima. Dívají se na jednoho člověka, na druhého
člověka, na někoho dalšího, jen tak pro nic za nic. Jde však o to, že tu není kontrola Šrí Ganéši. A tím se oči kazí. Zkazí v tom
smyslu, že se na nic nedokážete dívat soustředěně. Jak pak ale můžete do čehokoli proniknout? Proniknout můžete jen tehdy,
pokud dokážete oči přizpůsobit takovým způsobem, že se na něco v danou chvíli po určitou dobu díváte a nepřelétáte očima z
místa na místo. Může to znamenat cokoli. Může to pocházet z čehokoli. Znamená to, že Šrí Ganéša je detektorem našich chyb.
Například, lidé jsou chamtiví. Budou se tedy dívat, co kdo nosí a co mají nosit oni. Jsou-li chamtiví, pak uvidí, že někdo má pěkný
dům, a řeknou si: „Také bych měl mít pěkný dům“. Vůbec ale neuvidí krásu toho domu. Vůbec neuvidí skutečnou podstatu toho
domu. Jen stále myslí na to, „Měl bych mít takový dům, právě takový bych měl mít.“ Řekla bych, že nemají smysl pro krásu, mají
jen smysl pro majetek. A říct něco takového je opravdu špatné, protože smysl pro krásu je něco tak hlubokého a smysl pro
majetek je tak groteskní, tak agresivní. Člověk by se tedy měl dívat na věci pohledem Šrí Ganéši, jak by to dělal On, jak by to
použil On? Je možné se to naučit od dětí, jak ony se dívají na věci a jak to ony dělají, jak přemýšlí. Divili byste se, jak jsou
rozumné a jak velmi rozumně mluví. Například jsem potkala dítě a ono Mi řeklo: „Mám rád měsíc.“ Řekla jsem: „Dobře. A je na
měsíci něco špatného?“ „Není, ale pořád se schovává za mraky.“ Zeptala jsem se tedy: „Proč to dělá?“ „Protože hodně chodí. Tak
je unavený a musí odpočívat. A proto se schovává. Kdyby tolik nechodil a zůstal na jednom místě, nemusel by to dělat.“ Jen si
představte! Jak se na to všechno dívá malé dítě! Byla jsem překvapena, jak malé dítě ví, co je správně a co je špatně. Jak se
chovat, jak správně rozumět, jak se mají věci dělat. Nikdo je to neučí, nemají předsudky, nic takového. Vědí ale, jak se chovat. A
jsou stále pod dohledem Božského. Vím o dětech, které spadly z velké výšky. Nic se jim nestalo! A také žádný had ani nic
podobného děti neuštkne. A říká se, že ani tygr se nikdy nepokusí sežrat dítě. Co to znamená? Jaká síla se za tím skrývá, že jsou
děti tak chráněné a mohou růst? Pak ale vyrůstají do tak hrozivých stvoření, která jsou necudná, která běhají za ženami, nebo
ženy běhají za muži. Je to dnes tak časté. A je neuvěřitelné, jak to mohou dělat lidé, kteří jsou dokonce sahadžajogíny. Ti to
samozřejmě nedělají. Ale někteří z nich jsou stále v tomto zmatku. Když máte tedy svého Šrí Ganéšu upevněného... ...před
vytvořením celého vesmíru vytvořila Matka Šrí Ganéšu. Je-li On přítomen, život je velmi snadný. V takové společnosti je život
velmi snadný. Takové přátelství je také velmi snadné. Protože neexistuje nic jako přivlastňování si druhých ani žádná podobná,
můžeme říct, zvrácenost. Když máte chtivé oči pro ženy, chtivé oči pro peníze, chtivé oči pro majetek, Ganéša se zničí. On jen ví,
jak se radovat. Mít radost ze všeho. Není důležité, jestli něco patří vám, jestli to patří Mně, na tom nezáleží. Měli byste ale vědět,
jak se těšit krásou té věci. A máte-li tu radost uvnitř sebe, pak nestárnete, protože máte stále radost. Proč stárnout? Obvykle se
to ale neděje. Jste velmi kritičtí, jste velmi, řekla bych, sobečtí a někdy hloupí, velice hloupí. Ztrácíte všechno to, co se váže k
vašemu Duchu, který je radost. Co je vaše Já? Já není nic než radost. Radostný člověk je rozhodně člověk, jehož Duch se
projevuje skrze radost. Takový člověk dává radost, je tak vtipný. A nikdy nikoho neponižuje. Ve všech maličkostech vidí krásu. A
přirozenost každého tvoření je tak krásná. Skutečně Mě překvapuje, jak je to možné, že se poezie dostává k tak málo lidem.
Protože neustále popisují milostné záležitosti, to a ono, všechny nesmyslné věci a věci, které vás činí nešťastnými. Neštěstí není
příznak člověka, který je realizovanou duší. Máte-li tedy ten problém nespokojenosti, dávejte si pozor a sledujte, proč jste si
rozvinuli tento podivný postoj vůči všemu. Proč se nemůžete vším těšit? Díváte se na toho a onoho člověka, ale nikdy nemáte
radost. Zatímco když sledujete děti, je to velmi zajímavé. Ony se dívají ... například jsem viděla jednu legrační situaci. Ten žert se
týkal dítěte. V domě měli na návštěvě hosta pozvaného na jídlo a on právě jedl. A to dítě vidělo toho muže jíst a řeklo: „Mami, on
nejí jako kůň, ty jsi říkala, že jí jako kůň.“ Takové jsou děti. Velmi prosté, prostosrdečné a takto druhé opravují. Napravují. Co



dětem říkat, o čem s nimi mluvit je velmi důležité, protože když jim říkáte „toto nedělej!“, budou to dělat takovým způsobem, že to
bude směšné, úplně směšné. A jsou zpočátku tak poslušné. Myslí si: „My jsme děti, máme poslouchat.“ A tato poslušnost
pochází z jejich prosté povahy. Neměli bychom jim toho ale říkat příliš mnoho a neměli bychom se je snažit řídit a říkat jim:
„Nedělej to, nedělej ono!“ Pokud to budete dělat znovu a znovu, děti to nebudou chápat. Nemusíte jim všechno říkat, když jsou to
cudné děti, když jsou vychovány v cudné společnosti. Proto pořád opakuji: „Posílejte děti do naší školy.“ Protože děti musí být
cudné. Musí chápat hodnotu cudnosti. A tyto moderní společnosti, na Západě především, strašlivě ničí dětskou nevinnost. Tolik
bychom se toho měli od dětí naučit. Jak jsou nevinné, jak jsou prosté. Jsou velice štědré; děti rozdají všechno, co mají, všechno.
Nechápou, co to znamená něco vlastnit. Jen si představte. Pokud se někomu něco líbí, v pořádku, vezmi si to. A schovají něco
pro člověka, který má něco rád, rozumíte. Jsou ohromné. Od dětí se toho musíme hodně učit. A jejich usměvavé tváře a jejich
radost by nás měly naučit, jak se chovat. Protože skrze ně velice jasně září Šrí Ganéša. Veškerá inteligence, všechny krásné věci,
které říkají, řekla bych, že byste to všechno měli zapsat, co vaše děti říkají. Byla by to totiž kniha plná tak zajímavých příběhů, a
místo psaní o válkách a hrozných věcech, které se dějí ve světě, raději pište o kladných věcech, o nichž vám mohou říct děti. Děti
nevěří na celý ten hromadný nesmysl módy. Ne. Všimněte si, že jsou vždycky pořádně oblečené. Nemají potřebu chovat se jako
všichni ostatní. Znamená to, že jsou velmi nezávislé. Nejsou otroky žádné společnosti. A nechtějí následovat něco, co dělají
všichni. Ne. Sledují vlastní cestu a žijí velmi důstojně. Jsou velice důstojné a jejich smysl pro cudnost je velmi dobře vyvinutý.
Nebudou nosit něco, co bude obnažovat jejich tělo nebo co bude ukazovat, že s nimi něco není v pořádku. Někdy naše děti velmi
zanedbáváme. Možná kvůli problémům s penězi, nebo nevím, kvůli nějakým problémům mezi manželem a manželkou, a děti
jsou zanedbávané. A jakmile jsou zanedbávané, může se jim stát cokoli. A myslím, že je to velký hřích, když se lidem narodí děti
a oni je pak zanedbávají. Dětem by mělo být dáno v rodině, v domácnosti přední místo. A měli by se o ně všichni starat. Ony jsou
tím nejdůležitějším. Ne že někdo, kdo je hlavou rodiny, může na děti křičet. Nic takového! Navíc jsem si všimla, že to, jak se
pouštíme do všech těch podivností a vytváříme si špatné zvyky, děti nedělají. Vědí, že je to špatné a nemá se to dělat. Díky své
nevinnosti vědí, že se to nemá dělat. Rozumíte, někdy si mohou hrát s ohněm a dělat něco takového. Když se ale popálí, už se
toho nedotknou. Učí se velmi rychle. Je to kvůli jejich věku, když rostou. To, co je ale teď opravdu třeba, je, aby rostli dospělí.
Když rostou děti, učí se. Ale co dospělí? Také se musí učit, jak být ke všem milí a laskaví. A jak být k druhým milosrdní. Odkud
pochází ta představa o kritizování? Nevím. Ať jdou kamkoli, začnou s kritizováním. Děti nikdy nekritizují. Nikdy takové věci nevidí,
nikdy. Když přijdou do nějakého domu nebo kamkoli, jen se tím těší a vidí, co je tam dobrého. Viděla jsem, že vždycky přijdou a
řeknou: „Podívej, jakého pěkného Šrí Ganéšu tady mají.“ Ten dům může být špinavý, může zapáchat, nic takového jim nevadí.
Chápete, jejich oči vidí pěkné a dobré věci. Ony tomu všemu nepropadají. Kvůli modernímu životu se však také u dětí rozvinula
podivná povaha, a když vyrostou, říkají: „Nemám rád to, nemám rád ono,“ a mají pochybné, scestné, řekla bych, představy o
životě, který bychom se měli snažit střežit. Protože dnes se společnost rozvíjí tak rychle. Je tu televize a mnoho dalších, řekla
bych, způsobů propagace věcí, které nejsou pro děti dobré a které by ani neměly vidět. A když jsou děti realizované duše, nevidí
je rády. Nerady se dívají na násilí. Všimla jsem si, že se nerady dívají na nesmysly. To nemají rády. Když ale rodiče sedí a baví se
nesmyslem, pak tam sedí také. A postupně se jim to vkrade do hlavy. Normálně ale děti nemají rády žádné násilí, bití a podobné
věci. Musíme se toho od nich tedy hodně naučit, protože jsou nevinné, protože mají kvalitu nevinnosti, je si jich tedy třeba vážit.
Nemám ráda, když lidé své děti bijí nebo fackují, a když naplňují vlastní ambice prostřednictvím svých dětí. To je velmi špatné.
Měli byste je nechat na pokoji, jsou dokonalé. Jde jen o to dát jim správné představy ve správný čas, ocenit jejich cudnost, jejich
dobré chování. To je třeba. Neměly by ale přejímat ideje a představy společnosti, ve které žijí, což pak děti kazí. Překvapilo Mě,
když jsem jednou potkala dítě, které řeklo: „Chci mít auto.“ „Jaké auto?“ „Mercedes.“ Řekla jsem: „Proč ne rovnou Ferrari?“
Rozumíte, tato orientace na peníze pochází z dětství. Když od dětství mluvíte o všech těch věcech, orientovaných na peníze, děti
je také znají a pak takto mluví. Existuje tolik dalších věcí, kterým bychom se měli vyhnout. Nedovolte jim přibližovat se takovým
věcem, které vytvářejí orientaci na peníze, protože to je problém dneška, že všude nacházíte lidi, kteří vydělali peníze nelegálně.
Tolik peněz. Toho není zapotřebí. Ale pořád to pokračuje a tato orientace na peníze je absurdní záležitost. Je to nenasytnost,
šílenství, řeknu vám, skutečné šílenství. Někdo chce mít, řekněme, pětadvacet aut. Sedne si do pětadvaceti aut? Chce mít
pětadvacet letadel. Co s nimi bude dělat? Kvůli tomu všechny podvádí, dělá jim problémy, zbavuje druhé peněz. Lepší je být
chudý než takový. To se tedy dnes děje a ta cesta, kterou se lidé vydali, je špatná. Je to cesta pravou stranou, pravostranná
cesta. Řekla bych to tak: my naši Sahadža jógu začínáme od Šrí Ganéši, který je na levé straně. Ne na pravé. Nejprve rozviňte
svoji levou stranu. Když pak přijdete na pravou, budete v pořádku. Proto máme Sahadža jógu zcela postavenou na Šrí Ganéšovi.
Jakmile je tam On, jste zcela v pořádku a nemáte žádný problém. Nechybí vám moudrost. Jakmile jste se Šrí Ganéšou, máte
jasný pohled na věci, na to, jak se chovat, jak žít, a neupadáte do hloupých věcí, jako je chtíč, nenasytnost a jiné nesmysly. Lidé
jsou ale zmatení, chápete. Když vyrostou, pouští se do různých věcí. Když na děti působí dobré vlivy, když je velmi pěkně



ovlivňuje řádný rodinný život, patřičný školní život, mají správné vedení, všestrannou lásku a podporu ve svém růstu, pak jsou děti
extrémně hodné, krásné. Žehnám všem sahadžajogínům, aby měli takové děti a aby se o své děti starali. To je velice důležité,
protože oni jsou zítřejšími sahadžajogíny. A oni by měli být lepší kvality. Protože vy jste z jiného těsta. Ony pocházejí z
nevinnosti, takže jsou velmi čisté a jejich čistotu je třeba ctít a chránit. Možná pochopíme důležitost dětí a rozvineme v nich
kvality Ganéši. Velice vám děkuji.
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Přeji vám velmi, velmi šťastné Divali! Vidět vás všechny zde je pro Mne samo o sobě velkou radostí, že jste všichni přijali
Sahadža jógu tak krásným způsobem. Je to vaše vlastní, „Já“ je vaše vlastní, Duch je váš vlastní, ale dostat se k tomuto „Já“ je
obtížné. Je to jen vaše přání, myslím, které je naplněno. A to je to, jak jste dostali svou seberealizaci. Nemůže být vnucena, to víte
velmi dobře. Musí se to vypracovat jen skrze vaše přání, jen skrze vaše odevzdání. Nemá smysl o tom mluvit. Nemá smysl o tom
přesvědčovat. To, co funguje, je vaše přání, tak jednoduché to je. Síla přání uvnitř vás to vypracovává. Je mnoho těch, kteří
nejsou zde, kteří dostali svou realizaci všude na celém světě. Pamatuji si je všechny a i vy všichni byste si je měli pamatovat.
Dnes je pěkný den, kdy můžeme myslet na všechny, kteří jsou osvíceni na tomto světě. To je skutečné Divali: osvícení lidských
bytostí. Není to svíčka, není to nějaká lampa, jsou to lidské bytosti. Pokud jsou osvíceny, pak nezbývá žádný problém. Problémy
přichází s lidmi, kteří nejsou osvíceni, protože jsou v temnotě. Tápou ve tmě a někteří z nich jsou, nevím, naprosto ignorují realitu.
Jakmile jednou přijdete do Sahadža jógy a jste osvíceni, vidíte v tom světle, co je dobré a co je špatné - pro začátek. A pak do
toho vyrůstáte, nádherně, zrovna jako tyto květiny, které jsou celou dobu šťastné, celou dobu vám dávají radost. Stejně tak vy,
když jste osvíceni, s tím světlem nic nehledáte, vše máte v sobě. Světla necháváte rozsvícená. Další věcí, kterou můžete dělat, je,
že svým světlem osvítíte další lidi. Jako jsme tak učinili zde, rozsvítili jsme jednu svíci a s ní jsme rozsvítili všechny. Takže to
všichni můžete udělat, protože to světlo máte v sobě. Tím světlem můžete osvítit druhé a oni mohou vnímat radost svého Ducha.
Je to něco, co nyní můžete vidět - jako když máte mnoho světel. Stejně tak jste vy světlem pro celý svět. Nestačí, že máte sami to
světlo, musíte to světlo dávat ostatním, musíte osvítit další, zrovna jako tyto svíce. Jakmile to začnete dělat, zjistíte, co máte a
pak se začnete respektovat a chovat se způsobem, jakým se chovali světci, například mudrci, aniž by cokoliv prohlašovali. Uvnitř
své bytosti si rozvinete nádhernou, extrémně nádhernou povahu, která dává radost. Nechcete o sobě dávat žádné falešné
představy, protože cokoliv je pravdou, je ve vás. Není nutné o sobě lhát. Lidé si uvědomí, že jste realizovanými dušemi, budou
prostě cítit vaši jemnou povahu, vaši skutečnost, ať už pocházíte z Indie, z Anglie nebo Ameriky. Všichni máte ten oceán lásky a
vědění uvnitř sebe. Buďte si jisti, že je to všechno tam, jen co poprvé zakusíte váš vlastní oceán lásky. Nejprve se jím potěšíte v
sobě a pak i v ostatních. Nemusím vám říkat, že se máte navzájem milovat či cokoliv. Prostě milujete, prostě chápete, prostě
šíříte své světlo mezi sebou. Někdy jste frustrovaní jinými lidmi ve vaší zemi, možná ve vašem městě, možná vesnici, lidmi, kteří
nejsou ještě osvíceni. Ale nejlepší je to vypracovat. Musíte to vypracovat. Víte, měla jsem nejdřív jednu paní, velmi starou paní,
která dostala realizaci ode Mě. A teď jste tady vy všichni. Stejně tak to můžete vy všichni dělat jako práci - realizaci.
Nepotřebujete pro to žádné výpočty, žádné díkuvzdání. Je to prostě tam a pracuje to. Co děláte pro světlo? Jen se podívejte,
prostě jdete blíž ke svíci a máte světlo. Stejně tak to funguje. Vaše osvícení je takové, že dává světlo tisícům a tisícům lidí po
celém světě. Jak víte, je stále plno zemí, kam musíme přijít, ale uděláme to. Jen lokalizujte a najděte, kam musíte jít a kde musíte
pracovat. Nejprve jste schopni dávat realizaci, to jste. Věřte si, že dokážete dávat realizaci lidem, pro to nepotřebujete žádnou
pomoc. Jediná osoba to dokáže, tisíce to dokážou. Je velmi důležité pro Divali celého světa, abychom dávali realizaci lidem.
Velmi důležité. Nyní je v Sahadža józe mnoho lidí, kteří jsou lehce frustrováni sami sebou. Obzvlášť svou minulostí. Zapomeňte
na minulost! Minulost není důležitá, důležitá je přítomnost. V tomto přítomném okamžiku – co musíte udělat? Nemusíte si dělat
starosti o minulost: „udělal jsem to, udělal jsem ono.” Co bylo uděláno, skončilo. Teď se podívejte na budoucnost, co můžete
udělat pro budoucnost. A tak či onak, se světlem vidíte svou cestu, zbavíte se vší té temnoty a víte, jak daleko jít, jak se dostat k
lidem a jak šířit Sahadža jógu. Je to něco, co už v sobě máte, ale ze všeho nejdřív musíte upevnit své spojení. Pokud jste upevnili
své spojení s tím oceánem, který máte, určitě to můžete vypracovat. Vypracovat tak nádherným způsobem a užasnete, jak
budete úspěšní. Ten úspěch, že se dostanete ze vší té nevědomosti, budete tím ohromeni. Ale máte světlo. S tím světlem
odstraníte všechnu temnotu. Nemusíte na to myslet, prostě ji odstraníte, protože máte světlo. Ale pokud to světlo nemáte, pak
nemá smysl o tom mluvit, nemá smysl to dělat, neboť to nepřináší žádný prospěch. Naopak, je to selhání, selhání nejhoršího
kalibru. A může být velmi nebezpečné pro lidi. Měli jsme velmi zvláštní zkušenosti i v Sahadža józe. Ale myslím, že nyní už se
všichni jeden po druhém učí, že „to jsme dělat neměli, to bylo špatně.” Nyní bychom měli zjistit, co nás zaslepuje. V této zemi –
Amerika je tolik orientovaná na peníze, že se to šíří do celého světa. A být orientovaný na peníze, zamilujete se do nich, cítíte, že
musíte vydělávat peníze na Sahadža józe. Jsou někteří, kteří tak nemyslí, ale stále běhají za penězi. Není vůbec nutné, abyste
vydělávali peníze nebo abyste si našli v penězích určitý druh jistoty. Vaše jistota je zabudována ve vás. Takže všechny tyto vnější
věci jsou naprosto zbytečné, neměly by vás zaslepovat. Takže pokud máte světlo, můžete vidět jasně. A tuto pomoc od
Božského vidíte velmi jasně ve svém životě. A jste překvapeni, jak vám Božské pomáhá v různých záležitostech. Dostávám
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dopisy od lidí, kde říkají: „Matko, moc Ti děkuji, zbavil jsem se svého problému, zbavil jsem se svých nepřátel.“ Různé druhy věcí.
Ale já jsem nic neudělala. Je to vaše světlo, které odstranilo temnotu. Pokud jste nevědomí, pak jen světlo dokáže odstranit
temnotu vaší nevědomosti. Ve skutečnosti nevíme, kolik existuje síly světla. Jak zde můžete vidět, každé světlo dává hodně
nejen energie, ale také kompletní obraz, takže si to můžete odvodit. Například můžete zjistit, jestli je někdo realizovanou duší
nebo ne. Není nutné jít do blízkosti toho člověka nebo se nějak zvlášť starat nebo cokoliv. Prostě budete vědět, jestli je ten člověk
realizovaný nebo ne. Měla jsem hodně takových zážitků, kdy jsem viděla, že lidé nevědí, kdo je realizovanou duší. Je to velmi
překvapující. Když víte, kdo je realizovanou duší, pak je polovina vašeho problému pryč. Druhý problém je, jak někoho přesvědčit,
co je schopen dělat. Tento problém jsem našla také u sahadžajogínů. Jsou schopni velkých skutků po celém světě. Mohou
objevit tolik věcí, které normální lidé nemohou objevit. Ale sahadžajogíni okamžitě vědí, jakému druhu člověka čelí. To je ten
rozdíl. Znamená to, že znáte pravdu. Pravdu o každém, pravdu o celé situaci. Pravdu o tom, kdo se jen vychloubá nebo si vymýšlí
nebo je pokrytecký. Není to těžké, protože teď máte výhled, vidíte v tom světle, co je špatného či dobrého v ostatních. Je to pro
vás takové požehnání, když nemůžete být podvedeni, protože také na vás dohlíží Božské, jste celou dobu vedeni Božským. Mějte
důvěru v Božské, mějte důvěru v Božské! Je to velmi důležité. Tak, jako máte důvěru ve svíci, důvěřujte i Božskému, že vám dá
světlo, že povede vaše kroky, že vás zavede na správné místo, abyste dělali správné věci. Chci říci, že máte tolik podobných
zážitků. Nemusím vám říkat, kolik lidí Mi psalo, jak věci krásně fungují. Navzdory tomu všemu jsme kolektiv, jsme milí k sobě
navzájem, nelžeme, nesnažíme se nikoho zničit. To značí, že jsme vysoko nad lidskými selháními. A to jen díky světlu. Vidíte, kde
chybujete. Prostě to vidíte sami. Proto je, myslím, meditace nejdůležitější věcí v Sahadža józe. Každý den byste měli meditovat.
Ti, kdo nemeditují, mohou spadnout dolů, protože meditace je jako dát olej do lampy. Ti, kdo nemeditují a myslí si, že se bez toho
obejdou, se těžce mýlí. Musí meditovat ráno i večer. Problém je, že všechno přichází na ruku tak jednoduše, že nechápou, že
meditace je velmi důležitá. Možná. Ne vy, ale je mnoho těch, které znám, co mají realizaci a nemeditují. A jejich styl je jiný. Jejich
povaha je jiná. Meditace je tak zklidňující věc, tak krásný způsob spojení s Božským, že všechny vaše problémy se v tom
meditativním naladění vyřeší. Pokud nemeditujete, pokud se nedržíte meditace, pak vaše světlo možná pohasne, nebude dávat
dost světla. Je důležité, velmi důležité poznat sám sebe, poznat ostatní v meditaci. Mnoho lidí se Mě ptá, jak meditovat.
Nedělejte nic, jen jděte do bezmyšlenkového vědomí. Snažte se jít do bezmyšlenkového vědomí. Když se dostanete do stavu
bezmyšlenkového vědomí, tak jste úkol zvládli, protože to je ten bod, kde je pravda, kde je skutečnost, kde je radost, kde je vše,
co je základní. Když meditujete, nesnažte se to dělat jako nějakou povinnost. Meditace je ztišení svého Já, ztišení myšlenek a
cesta do hlubin oceánu, který v sobě máte. Ale řekněme, že to neděláte, že nemeditujete. Okamžitě poznám, kdo medituje a kdo
ne. Není to pro Mě těžké. Ti, kteří nemeditují, stále váhají. Jsou zmateni. Nechápou. A proto je meditace nejdůležitější věcí v
Sahadža józe. Stejně tak, jako světlo svítí, když jím prochází elektřina, dá se říci, nebo díky svíčkám, stejně tak je meditace
neustálou dostupností Boží Síly. To zmenší všechny vaše touhy. A nejen to, odstraní to i všechny negativní myšlenky. Odstraní to
všechny demotivující myšlenky. A když tak meditujete, v bezmyšlenkovém vědomí, budete ohromeni, jak je vám pomáháno
zevnitř i zvenku. Bezmyšlenkové vědomí - to je strašlivá síla, která koná. Takže ti, co nemeditují, se ani s využitím Sahadža jógy
nemohou dostat příliš daleko. Měli byste snažit meditovat a jít až do stavu bezmyšlenkového vědomí. Takže co se s vámi stane?
Když jste v bezmyšlenkovém vědomí, co se s vámi stane? Získáte důvěru, naprostou důvěru Božstev. Víte, že ji máte. Viděla jsem
děti vycházející z naší školy v Dharamšale, velmi sebejistí a velmi pokorní. Zeptala jsem se jich: „Co děláte?” Oni řekli: „Matko, my
meditujeme. Meditujeme večer ve škole a ta meditace pomáhá.” Představte si, když to mohou říct ty malé děti, tak proč to
nepochopíte i vy, že vám meditace dává jistotu. Dá vám opravdové osvícení a opravdové spojení s Božským. K čemu je dělat
Sahadža jógu, když nemáte spojení s Božským? Vím, kteří lidé meditují, kteří šli do hloubky svého bytí a velmi se rozvinuli. Vím
také, kteří lidé jsou trochu povrchní. Vaše hloubka je v bezmyšlenkovém vědomí. Je to velmi důležitý bod, kterého byste měli
dosáhnout. Pokud se na cokoliv podíváte v bezmyšlenkovém vědomí, pak se stanete velmi tichými a meditativními a tak se to
vypracuje. Nevím, jak dlouho v takovém stavu dokážete zůstat. Ale i když se to podaří jen na vteřinu, začne se vám to dařit víc a
víc. Tolik jsem toho už řekla o meditaci, ale dnes, když vidím všechny ty hořící svíčky, myslím, že jsou velmi meditativní. Jsou
všechny v meditaci a to je, proč hoří. Stejně tak vím, kteří sahadžajogíni meditují a kteří nemeditují. A pokud mají problémy, vím,
proč je mají. Hlavní věcí je, že vaše spojení s Božským je možné pouze tehdy, když meditujete a stanete se bezmyšlenkovými. To
je bod, kde Božské pracuje. Pomáhá vám. Přichází vám na pomoc takovým způsobem, že ani nevíte, jak jste toho dosáhli. Takže
bezmyšlenkové vědomí je prvním bodem, kterého musíte všichni dosáhnout. Velmi důležité. Poté můžete dosáhnout něčeho
dalšího, ale prvním krokem je bezmyšlenkové vědomí. Je velmi důležité být v bezmyšlenkovém vědomí, protože tam nepřicházejí
myšlenky z levé ani z pravé strany, z minulosti ani z budoucnosti. Jste tam jen v přítomnosti. Je to něco, co máte všichni. Není to
tak, že vám to jen říkám, ale máte to všichni. Ale upevněte se! Musíte se upevnit v bezmyšlenkovém vědomí. Jak dlouho – to není
důležité. Důležité je, že jak se toho jednou dotknete, budete se toho dotýkat dál. Mnoho lidí medituje, ale jejich myšlenky se



nezastaví. Nejsou v bezmyšlenkovém tichu. Toto je věc, která je nesmírně důležitá. Pokud máte růst, měli byste být zcela ve
spojení s Božským skrze bezmyšlenkové vědomí. Nemusíte se modlit, nemusíte nikomu volat, vůbec. Prostě to pracuje, protože
je to ve vás. Všechny ty myšlenky vás bombardují z obou stran vaší mysli. Tyto myšlenky, které k vám přicházejí, pro vás nemají
žádný význam, nic vám nedokážou. Vy sami jste oceánem. A vy se musíte dostat do toho stavu bezmyšlenkového vědomí. Vždy
to bylo popisováno ve všech velkých knihách, ale ne tak jasně, jak vám to říkám Já. Neříkám, že ti z vás, kteří se nedostanou do
bezmyšlenkového vědomí, jsou k ničemu. To ne. Ale snažte se prosím. Všichni se můžete dostat do stavu bezmyšlenkového
vědomí. Když se do něj dostanete, byť jen na sekundu, je to velmi dobrý nápad. Pak se ta sekunda bude zvětšovat. Myslím, že je
to zrcadlící mysl. Když se na něco podíváte, půjdete do bezmyšlenkového vědomí. Pak vaše mysl zrcadlí hloubku toho, co vidíte.
Tak se všichni stanete opravdu velmi tvořivými sahadžajogíny. Co ale vidím, je, že stav bezmyšlenkového vědomí ještě není u
mnohých upevněn, což není dobré. Dnes, v den Divali, vám říkám, ať se osvítíte bezmyšlenkovým vědomím. Není to složité, je to
uvnitř vás. Myšlenky totiž přichází z té či oné strany. A nejsou vlnami vašeho mozku, vůbec, jen vašimi vlastními reakcemi. Ale
pokud meditujete v opravdovém smyslu slova, pak se dostanete do stavu bezmyšlenkového vědomí, které je velmi důležité. A
všechny ty nesmyslné myšlenky, které jsou vám úplně k ničemu, zmizí. Už tam nebudou a váš růst pak bude možný, porostete
velmi dobře. Mnoho lidí, kteří jsou zde, řekne: „Matko, my se do toho stavu nedostáváme.” Zkoušejte to, snažte se! Nevěřím, že
se tam nezvládnete dostat. Všichni z vás si mohou říct: „Dostanu se tam.” A dostanete se. Nemusíte kvůli tomu nic zahodit,
nemusíte nic vidět. Jděte prostě do meditace a užasnete, jak to bude pracovat. Mnoho z vás tam samozřejmě je, většina, ale i
tak, řekla bych, zvyšte úroveň bezmyšlenkového vědomí, tu oblast. Dnes je to velmi důležité právě kvůli tomu, že je Divali. Divali
má být dnem osvícení. Ale osvícení zevnitř znamená, jak moc jste v bezmyšlenkovém vědomí. A všechno se vypracovává,
protože jste oceánem toho. Máte to v sobě. Jen se toho musíte dotknout. Pokud se toho nedotknete, nevypracuje se to. Musíte
se toho jen dotknout a užasnete, že jste zdrojem takové radosti, zdrojem takového štěstí, měla bych říct zdrojem skutečného
osvícení. Takže dnešním poselstvím je: „Když meditujete, jděte do bezmyšlenkového vědomí.“ Žádná myšlenka není důležitá,
protože je jen vaším vlastním výtvorem. Ale pokud se máte sjednotit s Božským, musíte jít do stavu bezmyšlenkového vědomí,
minimálně. Jakmile to k vám jednou přijde, postupně to bude růst a užasnete, jak moc jste v Sahadža józe schopni růst. Moc
vám děkuji.



2002-1103, O důležitosti meditace (14 min)
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20021103 - O důležitosti meditace

Měli byste meditovat každý den. Ti, kteří nemeditují, mohou spadnout dolů. Protože meditace je, jako když do lampy doplňujete
olej. Ti, kteří nemeditují a myslí si, že to bez toho zvládnou, se smutně mýlí. Musí meditovat ráno i večer. Potíž je v tom, že k nám
všechno přišlo jako by samo, tak snadno, takže nechápou, že meditace je velmi důležitá. Jak typické! Vy ne, ale znám spoustu
těch, kteří získají realizaci a nemeditují. A ti jsou jiní. Jejich povaha je jiná. Meditace je tak uklidňující, takový překrásný způsob
spojení s Božským že se všechny vaše problémy v tomto meditačním rozpoložení vyřeší. Pokud nemeditujete, pokud se
nedostáváte do meditace, pak vaše světlo pravděpodobně zeslábne, nebude dostačující. Je důležité, velmi důležité objevovat
sebe sama, dozvídat se o druhých - v meditaci. A jak provádět meditaci? Na to se Mě ptá mnoho lidí. Nic neprovádějte, jen jděte
do stavu bez myšlenek. Zkoušejte se dostat do bezmyšlenkového vědomí. Pokud se dokážete dostat do stavu bez myšlenek,
udělali jste svou práci, protože to je stav, kdy jste v pravdě, kdy jste v realitě, v radosti, se vším, co je tak zásadní. Když meditujete,
pokuste se nedělat z toho nějakou složitost, ne. Meditace je něco jako utišení se, utišení myšlenek, kdy se noříte do toho
hlubokého oceánu, který je ve vás samých. Řekněme však, že to neděláte. Když nemeditujete. Okamžitě poznám, kdo medituje a
kdo ne. To pro Mě není nijak těžké. Ti, kteří nemeditují, jsou vždy váhaví. Jsou zmatení, nechápou. Proto je meditace v Sahadža
józe tím nejdůležitějším. Řekněme, že tak jako žárovky svítí, když do nich proudí elektřina, nebo i plamen svíčky, rovněž meditace
je nepřetržitým napojením se na Boží sílu. To zmírní všechny vaše obavy. A nejen to, zbaví vás to všech negativních myšlenek.
Zbaví vás to všeho, co vám bere odvahu. A když takto meditujete, v bezmyšlenkovém vědomí, pak budete překvapeni, kolik
pomoci se vám dostane zevnitř i z venčí. Je to obrovská síla, která pracuje v tomto bezmyšlenkovém vědomí. Takže ti, kteří
nemeditují, nemohou příliš těžit z výhod, které Sahadža jóga nabízí. Každý by se měl snažit meditovat a dostat se do stavu
bezmyšlenkového vědomí. A co se s vámi stane? Když jste v bezmyšlenkovém vědomí, co se s vámi stane? Získáte jistotu,
naprostou důvěru v Boha. Víte, že to máte... Viděla jsem děti vracející se z naší školy v Dharamšale - nesmírně sebejisté a
nesmírně pokorné. Zeptala jsem se: „Jak to děláte?“ Řekli: „Matko, my meditujeme, ve škole večer meditujeme a ta meditace
nám pomáhá.“ Představte si, když vám tohle mohou říct malé děti, tak proč byste to nemohli pochopit i vy? Že meditace vám dá
bezpečí, dá vám skutečné osvícení a úplné spojení s Bohem. Bez spojení s Bohem, jaký má smysl dělat Sahadža jógu? Znám
jednotlivce, kteří meditují, kteří se ponořili do hlubin své bytosti, kteří jsou velmi daleko. Znám také jiné, kteří jsou poněkud
povrchní. Vaše hloubka spočívá v bezmyšlenkovém vědomí. Je to velmi důležitý stav, kterého byste měli dosáhnout. Když něco
pozorujete v bezmyšlenkovém vědomí, pak opravdu proniknete až k podstatě věci. Takto to prostě funguje. Nevím, jak dalece se
v tom stavu dokážete udržet, ale když se tam dostanete i jen na sekundu, začnete toho dosahovat víc a víc. Už dříve jsem
mnohokrát mluvila o meditaci, ale dnes, když vidím hořet všechny tyto svíčky, jako by všechny meditovaly. Všechny meditují,
proto planou. Stejně tak poznám, kteří sahadžajogíni meditují, a poznám, kteří ne. A když mají problémy, vím, proč je mají. To
hlavní je vaše spojení s Božským, které je možné, jen když meditujete, když se stanete bezmyšlenkově vědomými. To je ten stav,
ve kterém pracuje Božské, ve kterém vám pomáhá. Přichází vám na pomoc takovým způsobem, že ani netušíte, jak jste k tomu
přišli. Bezmyšlenkové vědomí je tedy první stav, kterého byste všichni měli dosáhnout. Je to velmi důležité. Poté můžete
dosáhnout něčeho dalšího, ale prvním krokem je bezmyšlenkové vědomí. Je velmi důležité stát se bezmyšlenkově vědomými.
Protože pak nepřicházejí žádné myšlenky, zleva, ani zprava, ani z minulosti, ani z budoucnosti. Jen v přítomnosti jste tam. Je to
něco, co máte všichni. Není to tak, že vám to jen říkám. Máte to všichni. Jen se v tom upevněte! Musíte se upevnit v
bezmyšlenkovém vědomí. Na jak dlouho, to není to podstatné. Důležité je, že až se toho dotknete, budete tam čím dál častěji.
Mnoho lidí medituje, ale jejich myšlenkové pochody stále běží. Nejsou v bezmyšlenkovém tichu. Jenže právě to je velmi důležité.
Pokud máte růst, měli byste být v úplném spojení s Božským, prostřednictvím bezmyšlenkového vědomí. Nemusíte se modlit,
nemusíte nikoho vzývat, nic. Pracuje to, protože to máte v sobě. Všechny myšlenky, které vás bombardují z obou stran vaší mysli,
tyto myšlenky, které vám přicházejí, pro vás nemají žádný význam. Jsou neopodstatněné. Vaše Já je oceánem. A vy se musíte
dostat do toho stavu bezmyšlenkového vědomí. V každé svaté knize se o tom vždy píše, ale ne tak jasně, jak vám to říkám Já.
Netvrdím, že ti, kteří nejsou v bezmyšlenkovém vědomí, jsou k ničemu, to ne. Ale zkoušejte to, prosím. Všichni se do toho stavu
bezmyšlenkového vědomí můžete dostat. I kdyby jen na vteřinu, je to velmi dobrý nápad. Pak budete pokračovat v prodlužování
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té vteřiny. Řekla bych, že je to zrcadlící mysl. Když se na něco díváte, dostáváte se do bezmyšlenkového vědomí a vaše mysl pak
zrcadlí hloubku toho, co vidíte. A takto se všichni stanete velmi kreativními sahadžajogíny. Zjišťuji však, že tento stav
bezmyšlenkového vědomí mnozí nemají upevněný, a to není dobré. Dnes, v den Divali, bych vám poradila, abyste se osvítili v
bezmyšlenkovém vědomí. Není to těžké. Je to už ve vás. Myšlenky přichází buď z jedné, nebo druhé strany. Ale ony nejsou
vlnami vašeho mozku, ne. Jsou to jen vaše vlastní reakce. Když však meditujete v pravém slova smyslu, pak se dostanete do
bezmyšlenkového stavu, což je velmi důležitá úroveň, a všechny tyto nesmyslné myšlenky, které vám nejsou k ničemu dobré,
zmizí. Už tu nebudou a pak může nastat váš růst, kdy porostete velmi dobře. Je zde mnoho lidí, kteří řeknou: „Matko, my toho
stavu nedosahujeme.“ Zkoušejte, zkoušejte to. Nevěřím, že se tam nedokážete dostat. Všichni se můžete držet myšlenky:
„Dostanu se tam!“ A dostanete se tam. Nemusíte se kvůli tomu ničeho zbavovat, nemusíte nic vidět. Prostě jen meditujte. A
užasnete, jak se to vypracuje. Samozřejmě, většina z vás už tam je. Přesto bych řekla: „Rozšiřte to bezmyšlenkové vědomí, tu
oblast.



2002-1225, Vánoční púža 25/12/2002, (nekontrolováno) Ganapatipule, Indie
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Veselé Vánoce vám všem! Podle Sahadža jógy je Kristus usazen ve vaší Ádžňa čakře. Celý jeho život popisuje kvality člověka,
který je realizovanou duší a On již za svého života doporučoval, že byste neměli mít žádnou chamtivost ani chtíč. To, jak jsou lidé
v dnešní době chamtiví po celém světě, je velmi šokující. Již od dětství se naše děti učí říkat si o všechno možné. Ale jen celková
spokojenost v životě vám může dát vyrovnanost, rovnováhu, v níž nebudete dychtit po věcech. V této době se dokonce i Indie
stala velmi „západní" v tom smyslu, že Indové také chtějí mít kdeco. Vlastně dnes se v USA stává, že se lidé obrací ke spiritualitě.
Přicházejí ke spiritualitě, protože si myslí, že zatím nikde nenašli spokojenost. Ale musíme se podívat na Jeho život, skvělý
Kristův život. Narodil se v malé chýši, (mnoho takových jste viděli, když jste přijeli sem) velmi spokojený a byl položený do
kolébky, která byla celá vystlána suchým senem. Dokážete si to představit? A nakonec obětovat svůj život na kříži. Celý příběh je
příběhem obětování, protože měl moc, moc ducha, že byl schopen obětovat cokoliv. Dokonce obětoval svůj vlastní život. Takže
můžete rozumět, že velikost Krista pocházela z Jeho velké osobnosti a spirituality. Ale ten samý Kristus je uctíván na celém
světě, zejména v západních zemích a budete ohromeni, když zjistíte, jak zdejší lidé jdou po věcech. Veškeré jejich průmyslová
odvětví běží s velkými příběhy o tom, co dělají a jak se lidé chlubí svým bohatstvím. Nosí křížek na krku, aby ukázali, že jsou
křesťany. Především by neměl nikdo nikdy nosit tento kříž, na kterém byl Kristus ukřižován. Ale vymysleli si toto pokrytectví a
jsou úplným opakem Krista. Nejen oni, ale dokonce i jejich manželky a děti jsou velmi chamtiví lidé. Měli by mít tohle a tamto. Ale
teď je na tom Indie velmi podobně. A o co žádají? Myslí si, že když získají všechny ty věci kolem sebe, budou mít pohodlí. Není to
tak. Celý čas dychtí a nemohou si užít ani toho, čeho dosáhli. Je velmi překvapivé, že v zemi jako je USA, kde nebyla žádná
korupce, ale byli tu lidé, kteří vydělávali hodně velké peníze, mají být lidé Kristovými učedníky. Vůbec tomu nerozumím. Indie byla
kdysi opravdu svatou zemí, kde byli svatí respektováni, ale dnešní Indie upadla ve své chamtivosti na tak nízkou úroveň, že je
těžké těmto lidem porozumět. Můžeme říci, že vůbec nenásledovali Krista. A ti kdo Krista následovali, také zdejší křesťané, jsou
těmi nejhoršími. Jsou to ti, kdo přijali všechny způsoby západního života, chamtivost a říkají si křesťané. Ale Kristus ukázal, že na
tomto světě nic nepotřebujete. Je tak skvělou osobností, inkarnací všemi respektovanou, protože Jeho síla obětování byla tou
nejvyšší, nikoliv proto, že by vlastnil velké auto nebo velký dům, nic takového, jen díky tomu, že byl tak pokorným člověkem. Jeho
život je pozoruhodný. A dnes vládne srdcím tolika lidí, ačkoliv se narodil jako velmi, velmi chudý člověk a byl ukřižován také jako
velmi chudý člověk. Takže tito lidé, kteří jdou za penězi, nejsou žádnými křesťany, nikde se nepřibližují Kristu. On byl tak šťastný a
veselý. Pomáhal chudým, pomáhal potřebným, protože rozuměl jejich problémům, protože s nimi soucítil. Pokusil se pomoci
všem různě nemocným lidem, znevýhodněným, zatímco dnešní svět došel k takovým nesmyslům, že pomáhají zemím bojovat.
Stvořili křesťanství k boji. Co dělá křesťanství v této zemi? Je tu jen proto, aby vydávalo velkou energii pro vytváření mnoha
křesťanů. Slyšela jsem z mnoha míst, že obracejí lidi na křesťanství. Kristus nikdy neobrátil jedinou duši. Chtěl dát proměnu, jako
jste vy všichni dostali, ale nechtěl měnit vaši víru nebo vady na kráse, nikoliv. A to, čeho se Mu dostalo, jsou tihle nepoužitelní lidé
třetí kategorie, kteří se honí za chtíčem a chamtivostí. Sama se občas strachuji, aby moji žáci a děti nedělali věci, které jsou proti
sahadž, které jsou proti principu sahadž. A jeden z principů sahadž je, že musíte pomáhat lidem, těm kteří jsou utlačovaní, kteří
ještě nejsou realizovaní. Musíte jim dát realizaci. Není to tak, jak je dosud běžné, že se pomáhá lidem, kteří tento svět ničí. Pokud
budeme muset zachránit tuto zemi, pokud budete muset zachránit celý svět, pak musíme být jako Kristus. Rozviňte svoji
schopnost obětovat se. Měla by to být velmi, velmi, mocná věc protože jste všichni realizovaní. Zkuste rozvinout schopnost
pomáhat lidem. Poznala jsem ve svém životě některé skvělé lidi, kteří byli vždy ochotni dávat lidem, kteří neměli, a byly to tak
krásné povahy, že i když nikdy nedostali žádnou velkou cenu nebo ocenění, byli velmi šťastní, když mohli pomáhat ostatním. Je
velmi, velmi smutné dnes v této zemi, kde tolik lidí obětovalo svůj život pro dosažení nezávislosti a svobody. A dnes se děje to, že
stejní lidé nebo možná jejich děti, kteří mají vládnout, kteří se mají starat, jen vydělávají peníze. Proč tato situace nastala? V této
zemi jste také měli hodně lidí, kteří extrémně obětovali. Byli to vůdci. Ale kolik z vás je takových? Kolik z vás by chtělo dát něco
svého někomu jinému? Kdo by to udělal, aby ostatním pomohl? Je velmi smutné, že křesťanské národy Krista nikdy
nenásledovaly a my se stáváme stejnými. Neříkám, že bychom neměli dělat obchod nebo že bychom neměli vydělávat peníze.
Můžete, ale musíte pamatovat, pro koho to děláte. Co s tím budete dělat? Co s těmi penězi budete dělat? Vlastně bychom to měli
alespoň za rok pochopit, když jsme se vzdali jedné z našich věcí ve prospěch ostatním. Neříkám, abyste se ukřižovali, ne, to je
příliš, ale můžete alespoň trochu obětovat ze svého pohodlí pro lidi? Sahadžajogíni musí být extrémně laskaví, extrémně laskaví
a milující lidé. Pokud takoví nejste, nejste sahadžajogíny. Zaprvé, měli byste být laskaví a milující a znalí problémů kolem sebe a
snažit se pomoci co nejvíce lidem. Ale není to tak. Ani sahadžajogíni nerozumí, jaká je hodnota jejich života. Jsou na stejné
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cestě, jako byl Kristus. Jsou realizovanými dušemi. Musí mít tento pocit. Musí mít tuto jednotu s ostatními lidmi a měli by cítit
Kristovu oběť uvnitř sebe. To, jak obětoval svůj život, je způsob, jak vylepšit naši Ádžňu, odstranit naše ego, bojovat s naším
egem. Vše, co vykonal, je promarněno, lidé tomu nerozumí a ani si neosvojí Jeho charakter a Jeho život. Je to velmi zlé. On je
skvělým poselstvím pro všechny lidi, kteří jsou realizovanými dušemi. Je velmi dobrým příkladem. Je tolik věcí, které je třeba
udělat. Jak víte, Moje mysl je stále s potřebnými, a založila jsem mnoho takových organizací. Všechny je znáte velmi dobře.
Nedávno jsem začala s něčím pro opuštěné ženy a sirotky v Dillí. Zaplatila jsem většinu, ale před dokončením jsem řekla: „Proč
se nezeptat sahadžajogínů, aby zaplatili ten malý zbytek peněz?" A ani to udělali, oni zaplatili. Musím jim poblahopřát k tomu, že
ukázali cestu ostatním sahadžajogínům. Byla jsem ohromena tím, jak mohli získat tolik peněz pro tak velkou organizaci. Je to
něco, co nikdy nevidíme, jak v naší zemi ženy trpí, jak opuštěné ženy trpí. Jsou opuštěny svými manželi, aniž by to byla jejich vina.
Přesně tak, pro nějaký rozmar jsou i s dětmi ponechány na ulici. U muslimů je to ještě horší. A cítím, že bych měla něco dělat,
alespoň zaměřit pozornost lidí na jejich množství a jejich problémy, takže ožijí a vydělají si na živobytí. Myslím si, že je povinností
všech sahadžajogínů jít a podívat se kolem, kdo potřebuje pomoc. Nežijte jen pro sebe, neberte jen pro sebe, nevydělávejte jen
pro sebe, ale snažte se pomoci. Pomozte těmto lidem, kterým se pomoci dá, a oni by měli říci: „To pro nás udělali sahadžajogíni."
Mám tolik nápadů, jak pomoci lidem a zkusím je zrealizovat prostřednictvím peněz, které máme, ale přála bych si, abyste se
rozhodli pro ně něco udělat. Obzvlášť tato země je rozdělena nejméně na dvě části, jedna je bohatá, druhá velmi chudá. A z
těchto velmi chudých lidí Mě bolí u srdce. Je to tak velká komunita. Ale pokud se rozhodnete, můžete se porozhlédnout. Můžete
se porozhlédnout a najít cesty a způsoby, jak pomoci extrémně chudým lidem. Potřebují vaši pomoc všemi možnými způsoby a
vy jste schopni jim ji dát. S požehnáním Mahálakšmí jste dobře vybaveni. A zkuste pomoci chudým. Zkuste pomoci lidem, kteří
jsou ve velkých potížích. Vím, že nejsou sahadžajogíny, nečekejte, že jimi někdy budou, ani nemohou. V dobách Krista kolik bylo
těch, kdo byli sahadžajogíny? Kolik lidí mohlo porozumět hloubce lidských problémů. Ale Kristus rozuměl a obětoval svůj život za
hříchy lidí. Dokážete si to představit? Dnes je den radostných oslav Jeho narozenin. Ale jakým narozením a jakým životem musel
projít. Nikdo by takový život nechtěl. Ale musíme porozumět jeho podstatě. Hnát se za chamtivostí je šílenstvím. Chamtivost
nemá konce. Kdo je chamtivý, je chamtivý pořád. Žádají o peníze a o všechno možné. Proč nevidíme, co chtějí druzí? Protože
jsme v kolektivním vědomí, měli bychom rozumět, co tito lidé dělají, co můžeme pro lidi udělat. Vím, že je to velmi náročné v této
moderní době se spoustou reklam kolem, ale jsme sahadžajogíny. Musíme být normálními lidmi. Musíme tomu čelit tak, jako
tomu musí čelit světec, a pokusit se odstranit všechny tyto nemoci pomocí vašich zvláštních schopností. Dnes je velkým dnem
radosti pro Mě i pro vás všechny. Současně, když vidím Kristův život, takový krátký život, jak byl ubohý. Ne kvůli chudobě, ne, ale
díky nenávisti a mučení, kterými si musel projít. Nevadila mu chudoba, nic o tom nenapsal. Důvod, proč se cítil špatně, byl
opravdu způsob, jak jsou věci špatné a jak jsou (lidé) utlačováni a vzal tahle muka na sebe, aby tento problém vyřešil. Stvořil
křesťany, ale to, co dělají, je nesmysl, jen nesmysl. Nemá to žádný význam. Nemá to žádný smysl pro Kristův život a nemá to ani
smysl pro bohatství Jeho velkého díla. Takže když oslavujeme Jeho narozeniny, měli bychom také oslavovat Jeho schopnost
obětovat se, sílu Jeho lásky. Teď se sahadžajogíni stali velmi dobrými lidmi, velmi milujícími, o tom není pochyb, ale pořád si
myslím, že chamtivost přetrvává. Chamtivost nemá konce. Musím vám říct, viděla jsem i lidi, kteří jsou tak šílení. Jako v USA,
našli tyto lidi v čele každé organizace, korporace. Byli tak bohatí, měli pětadvacet letadel a kolem padesáti, víc než padesát aut.
Budou těmito padesáti auty jezdit? Jak budou cestovat? Jednou nohou v jednom autě a druhou v dalším? Měli to, všechny
způsoby šílenství a řekli, že teď nemají co říct k tomu, ale teď je tohle všechno zabaveno. Co budete dělat se všemi těmito lidmi?
Není šílenstvím mít pětadvacet letadel a kolem padesáti aut? A nemysleli si, že by mohli skončit, takhle hloupí byli. Až zemřou,
tohle všechno skončí. Pro něco bojují v USA, na takovém zábavném místě. Rozumíte, kam míříme se svojí chamtivostí? Je tady
jeden případ s velmi mladou ženou, která se provdala za velmi, velmi starého muže, velmi starého. A když tento starý muž
zemřel, odkázal všechny svoje peníze této mladé ženě. A tak přišel jeho syn a hádal se se slovy: „Byl jsem jeho synem tolik let a
jak může tato žena dostat všechny peníze?“ Dostala miliardy a miliardy, ale stále chtěla vše, takže se omlouvala se slovy:
„Udělala jsem toho pro něj tolik. S tímto starým mužem, jsem obětovala tolik věcí“, a tohle a tamto. Je to nestydaté, jací lidé jsou
a nestydí se za to, že chtějí peníze, peníze, peníze pro pohodlí, pohodlí, pohodlí. Je velmi, velmi obtížné rozumět lidem. Jakmile
se začnou chovat podivně, mohou zajít do jakékoliv míry. Nevědí, jak se obětovat. Když jsem viděla, jak Gandhídží žádá lidi, aby
se obětovali, všechny ženy se vzdaly svých ozdob. Vydaly svoje životy. Šly do vězení, udělaly všechno možné, aby dosáhly
nezávislosti. A jaká je nezávislost, kterou získaly? Všichni kriminálníci světa se okamžitě „dostali k veslu“. Všichni zloději světa
se „dostali k veslu“. Co říkáte takové zemi, kde se plýtvá vším, co je skvělé a ušlechtilé? Byl jsi ušlechtilým člověkem? Zeptej se
sám sebe, byl jsi ušlechtilý? Zkusil jsi pomáhat ostatním? Ze života Krista musíme vědět, že žil v chudobě. Byl králem králů, ale
žil v chudobě, a s laskavostí udělal vše pro lidi, kteří byli hříšní, kteří měli tolik potíží. Jeden jediný člověk. Teď je vás tolik. Všichni
musíte něco udělat. Nežijte jako tihle členové korporace, ale snažte se vědět, že musíte obětovat něco ze svého zisku, něco ze



svého přepychu kvůli vaší zemi, protože jste sahadžajogíny. Nejste běžnými lidmi. Dostali jste realizaci. Takže co děláte? Žádáte
od všech peníze nebo všem dáváte lásku? Nechte Mě poslechnout si příběhy sahadžajogínů kteří dávají lásku a soucit.
Omlouvám se, že dnes v den Jeho narozenin, vám musím povědět o Jeho životě, který byl velmi, velmi bolestivý. Abychom
pochopili, že taková slavná osobnost, takový skvělý sahadžajogín, musel ve svém životě projít tolika problémy a Jeho vlastní lidé
Ho trápili. Jeho vlastní lidé se snažili využít výhody. Také mám tuto zkušenost se sahadžajogíny, kteří se díky Sahadža józe
vyléčili a pokusili se Mě dostat do problémů. Snažili se na Mě vydělávat peníze. Každý ví, že když mají tak špatný systém hodnot,
jak můžete říci, že jsou realizovanými dušemi? Takže musíme myslet na to, kde můžeme ostatním pomoci, co můžeme udělat
pro ostatní. Tohle je jedna z věcí, které bychom se měli naučit z Kristova života. Narodila jsem se do křesťanské rodiny a o
křesťanech jsem zjistila, že to jsou extrémně podlí a oškliví lidé. Jednali proti sobě a byli velmi zaměření na peníze. Když šel Můj
otec do vězení, vyhodili nás z církve. Milovat vaši zemi je hřích? Oni to udělali. A když se vrátil a stal se starostou města Bombeje,
pardon Nagpuru, byli jeho největšími obdivovateli. Udělali průvod, rozumíte? Můj otec se jen usmál a řekl: „Podívej se na tyhle
hloupé lidi.“ Tohle je úplná hloupost a takový druh chamtivosti a takový druh hlouposti se musí zastavit. Jdou po penězích,
pozicích, někteří z nich také po velmi špatných věcech. Ne sahadžajogíni, ale oni ano. Ale dokonce i mezi sahadžajogíny jsem
našla lidi, kteří jsou velmi zaměření na peníze, a vydělali si na Sahadža józe. Jsem tak nepoužitelný člověk, nerozumím penězům,
takže Mě mohli oklamat. Správně, nevadí. A po celé roky Mě oklamávali, to je v pořádku. Co teď dělat? Na co potřebuji peníze?
To je ten problém. Problém je, pokud nejste opatrní, pokud nejste příliš orientovaní na peníze, ostatní vás mohou okrást. Říkám -
nechte je krást. Nechte je dělat, co se jim líbí, ale nemohu si vyvinout povahu, že bych hubovala lidem kvůli penězům, to nemohu.
Přijmu jakýkoliv účet, který Mi dáte. Přijmu, cokoliv řeknete. Vím, že je to hříšné. Je to špatně. Když si to oni neuvědomují,
nemohu pomoci. Všichni budou zničeni, všichni tito lidé. Vím to. Ale co dělat, když si to sami neuvědomí? Vydělávat na Sahadža
józe, dokážete si to představit? Takovou hloupou věc. Je to velmi běžné, velmi špatné. Chci, abyste se povznesli nad peníze, nad
všechny tyto světské věci a nebudete nikdy trpět nouzí. Nikdy nebudete mít problémy. Nenechte se však poplést všemi těmito
nesmysly. Je to Boží dílo a vy byste na tom neměli vydělávat, v žádném případě. Takže se musíme hodně naučit ze života Krista,
který se narodil jako velmi pokorný člověk a dělal takové skvělé věci. Snažil se vylepšit naše Ádžňa čakry a dokonce i teď, když na
Něj budete myslet, Ádžňa bude v pořádku. Bude to dokončeno. Vím, že i mezi sahadžajogíny jsou lidé, kteří se velmi prosazují,
pořád se prosazují. Proč? Co chcete? Po celou dobu se prosazují stejně jako všichni ostatní hloupí lidé. Takže abyste cítili
spokojenost uvnitř sebe, stejně jako Kristus, musíte meditovat a zkoumat a zjišťovat: „Jste spokojení lidé?“ Musíte být v životě
velmi spokojení, jinak vám Sahadža jóga k ničemu nebude a seberealizace také ne. Žehnám vám ze Svého srdce, abyste si vzali
postavu Krista za svůj vzor a abyste chápali problémy celého světa, problémy z celého světa jako svoje vlastní problémy. Ať vám
Bůh žehná.
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Šrí Sadášiva púdža Dnes budeme uctívat Šrí Šivu, Sadášivu. Jeho kvalitou je, že je ztělesněním odpuštění. Objem odpuštění,
které má, mnohým z nás pomohlo, abychom existovali, protože jinak by tento svět byl zničen, tolik z vás by bylo zničeno, protože
vy víte, na jaké úrovni jsou lidské bytosti. Nerozumí, co je špatné a co je dobré. Navíc neumějí odpouštět. Dělají pořád chyby - to
nevadí, ale neumí druhým odpustit. To je to, co se musíme od Šrí Sadášivy naučit. Dnes budeme uctívat Šrí Sadášivu. Je
ztělesněním odpuštění, které je tak mocné, že proti němu nikdo nemůže jít, ani ho vyzvat na souboj. Odpouští všechny naše
chyby, ať už jsou jakékoliv. Kdyby to nedělal, svět by rozprášil, protože v jeho nitru je ničivá síla, která může zničit celé stvoření.
Ačkoliv je odpuštění jeho neodmyslitelnou kvalitou, síla destrukce v jeho nitru v něm může být probuzena také. Jeho odpuštění
může postupně růst, dokud neuzraje, a pak bude konečně schopen i ničit. Takže především si musíme osvojit jeho kvalitu
odpuštění. My jako lidské bytosti jsme schopni někomu odpustit, do jisté míry, ale stejně se naštveme a jsme připraveni se
hádat. Ale dosáhne někdy On, který je ztělesněním samotného odpuštění, bodu, kdy se jeho destruktivní síla může probudit? Jak
se to stane? Jakmile je jednou jeho síla probuzena, je schopen zničit dokonce i sám sebe, celý vesmír i všechna stvoření, která
kdy vytvořil. Takže lidé by si měli pamatovat, že v případě, že jsme se nenaučili odpouštět a odpuštění v nás není ustanoveno,
tato ničivá síla jednou bude probuzena. Zničí dokonce i své vlastní lidi. Takže proto byste vždy měli myslet na to, že není potřeba
se zbytečně rozčilovat na ostatní. Nemáte absolutně žádné právo se na ostatní zlobit. Pokud se nezlobí Šiva, tak proč byste se
měli zlobit vy? Lidé se ale zlobí nesmírně často a velmi intenzivně. Zvířata se nikdy do takové míry nezlobí. Nezlobí se bez
důvodu. Takže když se zlobíte kvůli malým věcem, vždycky byste si měli vzpomenout na sílu Šrí Šivy, který také v našem nitru
existuje. Když zapomínáme, že v našem nitru žije Šrí Šiva, to je přesně důvod, proč se zlobíme na druhé lidi, když nejsme schopni
odpustit jejich vady a chyby. Co způsobuje, že se takto chováme, čeho může takový člověk dosáhnout? Kdykoliv a kdekoliv se
stanou velké události a příležitosti, lidé začali ničit druhé národy z pýchy a povýšenosti. Tato ničivá síla ještě v minulosti posílila,
když se lidé bezdůvodně ničili. Nemusíme přemýšlet o tom, odkud a proč se tento postoj vzal. Jedinou věc si musíme
pamatovat, a to nepoutat svou pozornost na takovou podřadnou věc. Pokud žijeme v míru, pokud bychom byli schopni vidět mír
v každé živé věci, byli bychom schopni uvést v mír i naše životy. Ale lidské bytosti nejsou schopny ovládat samy sebe. Navíc, dělá
jim potěšení se na někoho zlobit, trestat někoho, a to do takové míry, že jsou do toho zapojeny i země. Jestliže se někdo začne s
někým hádat a je z jiné země, všichni lidé se za něho postaví, nikdo nepomýšlí na diskuzi, všichni jsou připraveni se porvat. Tato
tendence lidských bytostí je velmi zvláštní. Jak může být někdo šťastný, když se na někoho rozčiluje, když někoho utlačuje, vede
s někým boje, nebo dokonce zabíjí? To si můžete probrat sami. Představte si, že cestujete a na cestě vidíte, že se shromáždil
dav. Co budete dělat? Někdo se připojí k davu, někdo se bude jen dívat. Někdy jsou takové výbuchy v naší náladě znakem, že síla
Šrí Šivy v našem nitru vychází ven. Tím, že budeme uctívat tuto sílu upřímně, lidská zloba a hněv by mohly být zničeny. Považuje
se za příznivé, že dokonce i Šrí Krišna udělal svůj největší skutek ze zlosti. Všechny ty věci se zrodily ze zlosti, celé stvoření. Vy
ale jste velmi pyšní na to, co jste udělali a považujete se kvůli tomu za mocné. Zlobím se na vás kvůli tomu. Nevidím krásu
lidskosti ve vašem chování. Když se zlobíte kvůli malým věcem, je to tak typické. Velmi snadno se rozčílíte, nejste schopni najít
omluvu pro chybu druhého člověka. Tato zloba může vyvolat mnoho problémů - mohou se rozpoutat války, domovy mohou být
zničeny a země rozprášeny. S každým uběhnutým dnem vidím, že lidská zloba neustupuje, ale sílí. A lidé to prohlašují s hrdostí.
Vím, že teď chcete, abych mluvila jen anglicky. Lidé, kteří nemluví anglicky, vás ale početně převyšují. Snažím se říci, že je velice
důležité, abyste pochopili, že když uctíváte Šrí Šivašankaru, že On je ztělesněním odpuštění. On odpouští. On vše s líbezností
odpouští. Jako když odpouštíte malým dětem. On odpouští. Nezlobí se. Není snadné jej rozrušit. Také máme jisté množství
předsudků, například, žena v Indii, pokud mluví, lidem se to nelíbí. Žena by neměla mluvit, mluvit může jen muž. Žena nikdy
nemůže udeřit - žena nikdy nemůže udeřit muže, i kdyby ten muž svou ženu zabil. Toto jsou kritéria dobré manželky v Indii, dobré
ženy. Takže si dovedete představit, jaké rozlišování tady mají muži. Všechny tyto ústupky, které dostávají, jsou velmi
nebezpečné, je to ničivé pro celou komunitu. Viděla jsem to samé v zahraničí. Jsou lidé, kteří pořád mlátí své manželky, zabíjí své
ženy - nevím, co všechno ještě dělají. Ale protože si někoho vzali, myslí si, že mají právo, očekávat od svých žen jen to dobré, i
když oni vůbec nejsou jen dobří, a stále své manželky mučí. Nejen to, ale i učitelé ve školách se špatně chovají ke svým
studentům, a ti v tom pak pokračují. Později pokračují v této tradici, že máte právo někoho tlouci a obtěžovat. Takže pokaždé,
když říkáte: "Já se zlobím", řekněte si, že jste na špatné cestě. Tolikrát jsem tolika z vás říkala, že chlubit se svým hněvem je ta
nejhorší věc, protože to je jak chlubit se hříchy, které jste spáchali. Toto jsou hříchy. Rozumím, že někteří lidé jsou opilci, někteří
jsou šílení, někteří nemají hlavy v pořádku - ale šílenci bývají jinak celkem rozumní - mohou být velice zuřiví, velice nebezpeční. Je

http://amruta.org/?p=34504


těžké říct, odkud dostáváte tyto kvality, protože žádná z božských osobností toto neměla. Nezačnou bezdůvodně zuřit, a pokud
ano, musí pro to být pádný důvod na pokraji ničení. Já jim ale rozumím, protože oni musejí tento svět udržovat, musejí se starat o
lidi, kteří mají být lidskými bytostmi. Někdy jsou ale lidské bytosti horší než zvířata. Kvůli čemukoliv se nechají vyprovokovat.
Jaký je důvod? Proč se zlobíte? Dají vám výmluvu, která je úplně nesmyslná. Přišli jste se na tento svět radovat z míru a veselí.
Bez pokoje není radosti. Když nedokážete ostatním dát pokoj, jak chcete mít radost? Když jednají s lidmi s takovým opovržením,
je to velmi překvapivé, co si o sobě myslí? Proč by měli ostatní tak snižovat? Je pro mě nepochopitelné vidět člověka, který se
zlobí kvůli malinkatým věcem. Jsou to v podstatě zbabělci. Když se mají postavit čelem k nějakým skutečným problémům v
životě, tak ustoupí. Neumí jít vpřed. Je to největší tragédie celé záležitosti. V naší zemi jsou popudliví lidé také dobře známí. Na
vesnici jim říkají rejpalové nebo zuřivci. Nikdo s nimi nechce bydlet. V pořádku. Například někdo udělá chybu. Tak mu odpusťte!
Když někdo udělal něco špatného, tak mu odpusťte, protože zítra můžete být ve stejné situaci vy. Někdo by pak mohl přijít a ptát
se otázkami a mohli byste být potrestáni. Takže jako sahadžajogíni byste měli rozumět, že vy nemáte absolutně žádné právo
někomu kázat nebo někoho trestat. Musíte respektovat Šrí Šivu. Toto je správné dělat. Takže když má člověk ve svém nitru
přirozenost samotného Šrí Šivy, pak je na správné cestě a Šrí Šiva jej ochraňuje. Ti, kteří mají srdce na dlani a jsou spravedliví, se
nemusejí ničeho obávat. Šrí Šivašankar je ochraňuje a stará se o ně. Pokud to tak je, proč byste se měli zlobit? Je to velmi
zvláštní. Pořád důvěřujete lidem a vašim dobrým vyhlídkám. Zároveň nejste schopni cokoliv špatného odpustit. Když někdo
udělá chybu, přejete si, aby špatně skončil. Pokud a dokud nepřekonáte toto přání, nebudete schopni pochopit vaši pravou
přirozenost. Nebudete schopni odpovědět na tuto otázku: "Jste člověk nebo zvíře?" Zvířata se nikdy bezdůvodně nezlobí. Síla
Šivadží je v nich velice silná. Člověk je ale přesně ten, který je schopen všechny lidské bytosti zničit. Myslí si, že má právo zničit
stovky i tisíce lidí. Takový byl Hitler. Tolik lidí zabil a sám nestvořil ani jediné malé dítě. Co si o sobě myslel? Rodiny těchto lidí
byly také zničeny a jejich země rovněž. Co si o sobě ten muž myslel? Bylo jen pár lidí na světě, kteří byli jako on. Nikdo ale
nepotřebuje jeho příklad následovat. Vy jste sahadžajogíni, takže vy musíte odpustit. Spravedliví lidé s otevřeným srdcem jsou
schopni odpustit. Jejich kvalita odpuštění je velice silná. Úplným ztělesněním odpuštění je Šrí Šivašankar. Proto je On tím
Nejvyšším. Nepotřebuje žádný majetek. Může nosit jakékoliv oblečení, a pokud žádné nemá, pokryje se prostě trochou prachu.
Může žít a přežít v jakýchkoliv podmínkách. Nemá žádné potřeby. Pokud ale někdo cítí zlobu a někoho týrá, Šrí Šiva jej nakonec
zničí. Jeho síla odpuštění je stejná jako jeho síla ničení. Proč je to tak? Protože pokud někdo vidí, jak je někdo utlačován, měl by
mít soucit a měl by vědět, že jestli se někdo opovažuje takto chovat - utlačuje ostatní - brzo skončí. Dnes se tolik lidí neopovažuje
takto chovat. V minulosti jich bylo mnohem více. Byli proslulí tím, kolik lidí umučili a zabili, kolik zemí ovládli a zničili. Dnes si
jejich obraz nikdo na stěnu nepověsí, nikdo si je nepamatuje, nikdo je jako idoly neuctívá. Nikdo si nepamatuje ani jejich obličej.
Vy si nepotřebujete osvojit takový charakter. Měli byste se pokusit pochopit, že pokud máte výbušnou povahu, lidé vás mohou ze
strachu poslouchat. Opravdu vás bude těšit něco, co někdo udělal pod pohrůžkou? Co je na tom tak mimořádného? Zvažte sami,
na kolik lidí jste byli naštvaní a kolik lidí jste zničili? S kolika lidmi jste se hádali? Někteří lidé mají dharmu zlostných lidí a ti se
neustále hádají kvůli maličkostem. Budou se hádat s jedním člověkem ráno, s dalším odpoledne a s dalším člověkem večer. Lidé
se takových jedinců straní. Dokonce na ulici budou přecházet na druhou stranu, aby se vyhnuli setkání s takovým hádavým
člověkem. Toto vše se dá překonat pouze prostřednictvím čisté lásky. Sahadža jóga je čistá láska a máme Ježíše Krista jako
velký příklad, který můžeme následovat. Pokud jsme ve svém nitru ustanovili kvalitu odpuštění do stejné míry jako to má Kristus,
budeme schopni uvědomit si pravou povahu Šrí Šivy a osvojit si jeho kvality. Není neobvyklé se na někoho rozzlobit. Proto dnes
vy všichni můžete sami zvážit - přeji si zničit nějaké lidi a živé bytosti? Do jaké míry? Jako sahadžajogíni bychom se toho měli
naprosto zřeknout, protože je to zbytečné a nestojí to za to. Dnes uctíváme Šrí Šivu a vy lidé udělejte rozhodnutí, že už se v žádné
situaci nebudete zlobit. Nemá to smysl, proč byste měli cítit zlobu? Pokud se rozzlobíte, budete se cítit jenom hůř. Takže dnes
pojďme uctívat Šrí Šivu a pojďme se modlit, abychom získali jeho kvality. Nechť vám Bůh žehná.



2003-0913, Šrí Ganéša púdža, 13/09/2003, Cabella, Itálie

View online.

Teď jsou před námi malé děti. Ony jsou inkarnacemi. To ony povedou lidstvo k nějakému velkému pokroku; o lidstvo musí být
postaráno. Ony jsou zítřejší lidstvo. A my jsme dnešní. A jaký jim dáváme vzor k následování? Jaký je cíl jejich života? To je velmi,
velmi obtížné říci. Ale se Sahadža jógou půjdou všechny správným směrem, budou se chovat správně a oni všichni vytvoří jinou
spoustu sahadžajogínů budoucnosti. Je však povinností starších sahadžajogínů starat se o ně, aby měly lepší morální standard,
lepší život, aby šly ve vašich šlépějích a staly se opravdu dobrými sahadžajogíny. Je to velká zodpovědnost, možná jsme to
nepoznali, nepochopili, ale oni všichni jsou malá stvoření, která budou k obrazu velkých duší a takto by měly být vychovány,
respektovány a milovány s velkou péčí. To je třeba pochopit. Problém s našimi dospělými je v tom, že my nepovažujeme za
nutné brát je v úvahu, zajímat se o ně, chápat je. Myslíme si, že jsme tak inteligentní, tak úžasní, že na ně nemusíme plýtvat svou
energií. To je problém dospělých. Ale dnes, kdy tu sedíme, abychom uctili Šrí Ganéšu, bychom si měli uvědomit, že jsou to
všechno inkarnace Šrí Ganéši. A měly by dostat patřičnou pozornost, řádné porozumění sobě samým. Vidím určité množství
velmi dobře vychovaných, velmi rozumných dětí. A rovněž existují takové, které nemají ani ponětí, co dělají. Takže je povinnost
dospělých, aby jim předali představu náležitého porozumění sobě samým a sebeúcty. Totéž bych řekla starším sahadžajogínům,
kteří se starají o své mladší bratry a sestry. V této naší rodině, kterou nazýváme sahadžajogíny, jsou lidé nejrůznějšího druhu a
typu, nejrůznějšího chování. Samozřejmě, neměli by být řízeni, neměla by tu být uniformita, ale v té rozdílnosti by měla být krása,
měl by to být nádherný směr bytí jednoho s druhým. Co bychom pro to mohli udělat, to je ta otázka. Co by měli starší udělat, aby
toho dosáhli? Jaký přínos trvalé hodnoty jim vnášíme do života? Nejprve by se jim mělo říci, kdo je Šrí Ganéša a jaké jsou kvality
Šrí Ganéši, co představuje. Co reprezentuje, jaké má kvality. A jakmile začnou chápat, že i když On je jen malý chlapec, je tak
štědrý, je tak laskavý, je tak odpouštějící. Užasnou, protože oni jsou také malí, a začnou také vést takový život. Vidím, že některé
děti zde jsou velmi rozumné a velmi hodné. Některé jsou zlobivé a některé nechápou, co tady děláme. Ať je to jakkoli, jsou to
přece jen děti. A vy se o ně musíte starat, vážit si jich a dát jim co nejúplnější představu o Šrí Ganéšovi. Řekla bych, že každý by
měl mít doma sošku Šrí Ganéši, aby ji děti uviděly a ptaly se: „Kdo to je? Co tady dělá?“ A užasnete, jak Mu porozumí, jak
porozumí Jeho kvalitám a jak to vypracují. Pro vás všechny je důležité mít doma alespoň jednoho Šrí Ganéšu, abyste svým
dětem mohli říct: „Vy všechny musíte být jako On.“ Jaké jsou tedy kvality Šrí Ganéši? Ony neporozumí cudnosti, jsou příliš malé,
nebudou rozumět všem těmto kvalitám. Ale jednou kvalitou, kterou pochopí, je být čestný. Být čestný. Uvidíte, postupně se
všechny obtížné děti napraví, vypracuje se to. Protože, víte, ony nerozumí mým přednáškám, ony nechápou, co říkám. Je tu však
jedna věc, je-li v nich nějaká opozice, odpor, ukáže se to. Ukáže se to velmi snadno, protože ony jsou tak nevinné a prosté, jejich
nevinnost jim pomůže odhalit to realitě. Doufám, že se o svoje děti všichni staráte, řádně je vedete a dostáváte je na úroveň, na
níž pochopí, jaké je jejich místo, jaké mají mít kvality, díky čemu budou respektovány. Budete udiveni, jak jejich chování změní
chování všech ostatních dětí. Musím říci, že nikdo by si neměl myslet, že jste velmi dospělí kvůli tomu, že umíte být tiše, sedět
klidně a tak dále. Ne. Jste dospělí, pouze pokud dokážete absorbovat kvality Šrí Ganéši. Viděla jsem velmi vyzrálé lidi, kteří
přesto nemají prosté kvality cudnosti, upřímnosti. Nemají je a nemohou je mít, protože je nepovažují za důležité. Takže to
nechám na vás, abyste v sobě našli Šrí Ganéšu. Já si jejich společnost užívám, protože jsou tak nevinné a mají tak prosté srdce a
já je mám velice ráda. Takže, neměli byste mít obavy nebo strach z jejich rošťáctví. Naopak byste měli vědět, že ony si zaslouží
mnohem více lásky, mnohem více porozumění a mnohem více prostoru, aby vyrostly. Doufám, že než dosáhnou vašeho věku,
budou skvělí sahadžajogíni. Budou chápat, co tady děláme. Musela jsem se potýkat s hromadou nesmyslů ze strany dospělých,
ale tyto děti takové nebudou. Budou velmi prosté, velmi sladké a budou rozumět lásce. Řekla bych tedy, že bychom těmto dětem
měli dovolit jít si hrát ven a někdo se o ně může starat, abyste vy byli v klidu. Kdo je může vzít ven? Můžete mi dávat květiny.
Pokud máte květiny, vezmu si je. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Co je to? Čokoláda. Čokoláda. Ano, čokoláda. Čokoláda. Čokoláda,
Šrí Mátadží. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Jsou zde nějací dobrovolníci? Prosím, vezměte děti ven. Šrí Mátadží
by ráda, aby si děti hrály venku. Můžeme poprosit nějaké matky, nějaké tety, aby je vzaly ven? Abychom mohli pokračovat.
Prosím! Nějací dobrovolníci, kdokoli? Juva šakti...

http://amruta.org/?p=43072


2003-1109, Divali púdža, 9/11/2003, Los Angeles,USA

View online.

Divali púdža 09/11/2003, Los Angeles, USA Dnešek je významný den Divali. Znamená to, že dnes je velký den, kdy se světla
vašich srdcí spojují, aby vytvořila větší světlo, aby se svět pohyboval správným směrem. Je to den velké radosti a ti, kteří se k ní
připojí, budou také šířit velkou radost. Existují problémy, jak se říká, my však žádný problém nemáme, protože nejsme v temnotě,
nikde nevidíme žádnou temnotu, vidíme jen samá světla. To, co nám však chybí, je upřímnost. Musíme být k sobě velice upřímní,
protože to není jen pokrytecká láska nebo pokrytecká radost, ale radost z vnitřního zdroje, která proudí a proudí. Tohle se tedy
má probudit a tato láska by měla proudit. A naše malé banální věci - žárlivost, soupeření a všechny ty záležitosti, které nás kazí,
musí být odplaveny pryč. A může to být smyto, pokud máte srdce plné lásky. Dnes je den šíření lásky, světla lásky, aby se každý
cítil osvícený a šťastný a zapomněl na malicherné problémy. Jsem šťastná, že jste byli schopni sehnat halu, je to štěstí, že jsme ji
sehnali. Lidé si kvůli shánění haly dělali velké starosti. Ale prostě se to stalo. Měli bychom tedy vědět, že stejně tak je veden i náš
osud a je o něj postaráno. Vy jste již požehnaní lidé, o tom není pochyb. A neměli bychom si dělat starosti o malé věci a malé
záležitosti. Všechno se to velmi dobře vypracuje, uvidíte, pokud to jen necháte svému osudu, který je velmi vznešený, skvělý - v
tomto svém osudu to dotáhnete velmi daleko. Toto je slib Divali vám všem, že dosáhnete nejvyššího a nejušlechtilejšího
způsobu života. Každé slovo, které říkám, se naplní, aby dokázalo, že co říkám, existuje. Všechny vaše malicherné problémy
budou smyty. Tohle všechno jsou poselství Božského, že si nemusíte dělat starosti kvůli malichernostem - penězům, práci, to
není váš úkol. Váš osud to vyřeší, vypracuje. Máte slíbeno, že o vás bude postaráno. Doufám, že tomu slibu věříte a že máte
bezmeznou radost. Žehnám vám všem ze srdce, vám všem, nechť máte velmi šťastné a příznivé Divali. Velice vám děkuji.

http://amruta.org/?p=12773


2003-1109, Divali púdža 09/11/2003 (kontrolováno)
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Divali púdža 09/11/2003, Los Angeles, USA

Dnešek je významný den Divali. Znamená to, že dnes je velký den, kdy se světla vašich srdcí spojují, aby vytvořila větší světlo, aby
se svět pohyboval správným směrem. Je to den velké radosti a ti, kteří se k ní připojí, budou také šířit velkou radost. Existují
problémy, jak se říká, my však žádný problém nemáme, protože nejsme v temnotě, nikde nevidíme žádnou temnotu, vidíme jen
samá světla. To, co nám však chybí, je upřímnost. Musíme být k sobě velice upřímní, protože to není jen pokrytecká láska nebo
pokrytecká radost, ale radost z vnitřního zdroje, která proudí a proudí. Tohle se tedy má probudit a tato láska by měla proudit. A
naše malé banální věci - žárlivost, soupeření a všechny ty záležitosti, které nás kazí, musí být odplaveny pryč. A může to být
smyto, pokud máte srdce plné lásky. Dnes je den šíření lásky, světla lásky, aby se každý cítil osvícený a šťastný a zapomněl na
malicherné problémy. Jsem šťastná, že jste byli schopni sehnat halu, je to štěstí, že jsme ji sehnali.

Lidé si kvůli shánění haly dělali velké starosti. Ale prostě se to stalo. Měli bychom tedy vědět, že stejně tak je veden i náš osud a
je o něj postaráno. Vy jste již požehnaní lidé, o tom není pochyb. A neměli bychom si dělat starosti o malé věci a malé záležitosti.
Všechno se to velmi dobře vypracuje, uvidíte, pokud to jen necháte svému osudu, který je velmi vznešený, skvělý - v tomto svém
osudu to dotáhnete velmi daleko. Toto je slib Divali vám všem, že dosáhnete nejvyššího a nejušlechtilejšího způsobu života.
Každé slovo, které říkám, se naplní, aby dokázalo, že co říkám, existuje. Všechny vaše malicherné problémy budou smyty. Tohle
všechno jsou poselství Božského, že si nemusíte dělat starosti kvůli malichernostem - penězům, práci, to není váš úkol.

Váš osud to vyřeší, vypracuje. Máte slíbeno, že o vás bude postaráno. Doufám, že tomu slibu věříte a že máte bezmeznou radost.
Žehnám vám všem ze srdce, vám všem, nechť máte velmi šťastné a příznivé Divali. Velice vám děkuji.

http://amruta.org/?p=19478


2004-0215, Šrí Mahášivaratri púdža, 15/02/2004, Pune , Indie

View online.

Dnes jsme se tu sešli k vykonání Guru púdže. Guru je veleben víc než Božstva a Bohové. Kdo je tento guru? Která síla je v něm ta
nejdůležitější? Je to guru tatwa, což je Šrí Šiva. Formu Šivovy síly bychom měli považovat za sílu gurua. Protože když nasajeme
síly guruovy šakti a když do nás tyto síly vejdou, pak se my sami staneme guruem. A tak se nám dostane požehnání na celý život
- kalján. Zdá se, že ten, kdo získá tyto síly, je zcela požehnán - kalján. „Kalján“ je výraz, který se těžko vysvětluje několika slovy.
Kalján znamená získat požehnání ze všech stran, čerpat radost odevšud. Když někdo řekne, že jste dostali požehnání kalján, co
to znamená? Co je kalján? Kalján znamená seberealizaci, Átma Sákšatkár. Bez seberealizace nemůžete mít kalján. Nikdo bez
seberealizace tomu nemůže porozumět. Všechny tyto věci jsou obsaženy v kaljánu. Díky němu člověk získá veškerou radost a
začne zářit. Získat kalján znamená, že vše, co bylo třeba, jste už učinili, že veškeré potřebné úsilí jste už vynaložili, že víru, kterou
bylo třeba mít, jste už nabyli. Když jste teď všichni v „kalján márgu“ (na cestě požehnání), když vám byla dána mantra, abyste
dosáhli kaljánu, co to znamená? Znamená to, že tím nejdůležitějším ve vás je samádhan - spokojenost. Teď už nemusíte nikdo
nic hledat, všichni se stáváte guruy. V tuto chvíli nemusíte některé velké věci chápat, ale požehnání samádhan - spokojenost
můžete cítit všichni, můžete to v sobě vnímat, můžete se z toho ve svém nitru těšit. Především si můžete všichni všimnout, že
fyzické nemoci, problémy, fyzické problémy mohou být díky kalján márgu odstraněny. Všechny problémy, které v sobě nosíte,
které vám brání v rozkvětu, mohou být díky kalján márgu odstraněny. Když se o to všichni pokusíte, získáte sílu své
seberealizace, získáte kalján. S tím vám pomáhá Šrí Mahádéva. Když Kundaliní otevře Sahasráru, Šrí Mahádéva se tam usadí. A
proto Ho nazýváme Mahádévou. Znamená to, že Mahádéva je Bůh všech Bohů. Kalján má mnoho důležitých aspektů. Prvním z
nich je šántí (klid a mír). Mentální mír, fyzický mír a mír v rodinném životě. V rodinném životě je mnoho problémů, mnoho
překážek a všechno se to může vyřešit kalján márgem, kdy už přítomnost překážek ani nevnímáme. Na světě by tedy mohlo být
mnoho lidí čerpajících požehnání z tohoto kalján márgu, meditovat na něj a těšit se jím celý život. Díky kaljánu tedy může lidstvo
získat vnitřní rovnováhu. Abyste získali tuto rovnováhu, musíte se uchýlit pod ochranu Gurua. Když se stanete stoupenci Gurua,
získáte rovnováhu, a tím získáte všechno. Pak už nebudete nic potřebovat. Tímto způsobem získáme rovnováhu a rozvineme v
sobě sílu lásky. Když si tohle lidstvo osvojí, celé tělo bude v radosti. Když dosáhnete tohoto stavu, šakti (síly) zničí všechny
problémy, rušivé podněty v těle a ve fyzickém stavu. Proto se mnoho lidí tolik snaží tyto šakti (síly) získat. Tyto síly lze obdržet
jen od člověka, který je seberealizovaný a sám se stává podobou Boha. Projev v angličtině Toto je téma, které může být
vysvětleno jen v jazyce hindí, kde se říká, že Guru Padh získáte od někoho jiného. Ale ten někdo jiný je sám obdařen silou,
především silou míru v mysli a také silou překonat všechny druhy světských problémů, mentálních problémů, fyzických
problémů. Všechny tyto problémy můžete vyřešit skrze svou mentální rovnováhu a mentální požehnání pocházející od vašeho
Gurua. Když se stanete guruem, vy sami máte sílu požehnat druhým. Prostřednictvím vaší síly požehnání můžete vytvořit guruy z
mnoha lidí. A jakmile je guru upevněn a existuje Guru, který má tuto sílu, je to velmi uspokojující a otevírá to mnoho možností. Ta
spokojenost je tak velká, že po ničem netoužíte. Toto je síla Šivy. Viděli jste Šivu, je spoře oblečený, nezdobí se, neustále sedí v
meditačním rozpoložení. Nic nechce. Sám o sobě je tak spokojený, že nic nechce. A toto je síla, kterou získáte po seberealizaci,
pokud máte Gurua, Gurua patřičné úrovně a kvality. Neměli byste se snažit stát se guruem. Je to neproveditelné. Pokud se o to
pokoušíte, nikdy se jím nestanete. Musí to k vám přijít samo, bez jakýchkoli žádostí, bez jakéhokoli úsilí. Jediný způsob jak toho
dosáhnout je skrze „dhjánu“. Dhjána je meditace. Když meditujete, jen meditujte, meditujte a o nic nežádejte. Sama meditace
vám dá ten nástroj, který dokáže nést tuto velikou sílu gurua. Tuto sílu pak automaticky dáváte ostatním. Nemusíte to
vypracovávat. Pouhou vaší přítomností mohou lidé získat tuto sílu úplné spokojenosti. V ní je spása pro vás a pro ostatní. Takže
všechny problémy, kterým čelíte na cestě růstu, ustanou a vy se koupete v blaženosti božského klidu a radosti. To proto se tomu
říká kaivalja, což znamená jen a jen požehnání. Chápejte, neexistuje jiné slovo, kterým by se to dalo přeložit. Neexistuje jiný
způsob vysvětlení. Je to stav. Je to „stithi“. Je to stav, ve kterém musíte růst. A víte, že v tom stavu jste. Je to vskutku
mimořádné, protože jakmile toho stavu dosáhnete, nemusíte o nic žádat. Obsahuje všechno a vy jste velice spokojeni. Mohla
bych pokračovat v popisu této výjimečné síly, myslím však, že o všem, co jsem řekla, byste měli meditovat. Všichni jste schopni
toho stavu dosáhnout. Toho stavu úplného míru a radosti. Kéž vám Bůh žehná!
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Dnes je velmi důležitý den v našich životech coby sahadžajogínů. Toto je den, kdy byla otevřena Sahasrára, což byla skutečně
velmi charismatická věc, která se udála. Nikdy jsem neočekávala, že to ve svém životě budu schopna vypracovat, ale stalo se to
a tolik z vás má otevřenou Sahasráru. Bez toho byste nikdy nemohli poznat, co je pravda. Byli jste všichni ztraceni, jako jsou
všichni ostatní. Za prvé, Sahasrára je jediný způsob, jak můžeme vnímat, chápat a znát skutečnost. Poznali jste, co je skutečnost
a radujete se z toho stavu, kde víte, co je skutečnost. Je to veliké požehnání, že byla otevřena Sahasrára a všichni z vás získali
realizaci. Jinak všechno mluvení je pouhé mluvení - nemá žádný význam, žádné porozumění. A proto má první starost byla
otevřít Sahasráru. To se vypracovalo, vypracovalo se to dobře a všichni z vás mají otevřenou Sahasráru. Je to pozoruhodné.
Nikdo nemůže uvěřit, že vás má tolik otevřenou Sahasráru, ale nyní jasně vidím to světlo na vrcholu vašich hlav. Čehokoliv jste
dosáhli, je pozoruhodné, bezpochyby. Je to díky upřímnému hledání, upřímnému hledání, že jste to získali. Moje práce není nic,
protože jste tam jednoduše byli jako lampa, kterou jsem zapálila, to je vše. Na tom není nic tak ohromného, protože vy, lidé, jste
dosáhli svého stavu, stavu osvícení, který jste získali, protože jste po něm toužili, vypracovávali jste to a podařilo se vám to. Je to
velmi úctyhodné. Zásluha nepatří Mně, myslím, protože jsem měla otevřenou Sahasráru, ale dosáhnout toho u vás lidí mi dávalo
tolik radosti. Nyní pochopíte, že pokud není Sahasrára otevřená, nemůžete k lidem mluvit, nemůžete jim nic říct - prostě to
nechápou. Otevřením Sahasráry se vaše chápání o mnoho zlepší.

To se stalo u vás všech, a jsem velice šťastná, že zde sedí tolik lidí, kteří mají svoji Sahasráru otevřenou. A také mnoho těch, kteří
nepřišli. Je to tedy velký úspěch lidských bytostí, získat tak kolektivně otevřenou Sahasráru, díky čemuž znáte pravdu, absolutní
pravdu. Cokoliv znáte po realizaci, je absolutní pravdou. Potom se nepřete, nezpochybňujete, jednoduše ji znáte a přijímáte jako
vědění. Je to tak hezké, že zde vše bylo, ale nebylo to otevřené. A když se to otevřelo - jak Mne lidé pochopili a také zákony
Božského. Je to takové požehnání Božského, že se vaše Sahasrára otevřela, o čemž můžete říct: "Nic jsme neudělali, Matko."
Není to pravda. Vaše hledání pravdy bylo intenzivní a rozhodné. Chtěli jste poznat pravdu, proto se to vypracovalo. Jinak by
žádné množství peněz, žádné množství úsilí, nic by nepomohlo. Sahasrára se musela otevřít sama. Je to celé vaše budování,
měla bych říct, je to celé vaše práce na sobě, která přinesla tak krásnou událost. Nemám na tom vůbec žádnou zásluhu.
Rozhodně musím říct, že jsem vás přiměla pochopit, že je důležité, aby vaše Sahasrára byla otevřená. Konec všem argumentům,
konec všem domněnkám, všemu, ale otevřete svou vlastní Sahasráru, která vám řekne, co je pravda. Při těchto krásných
příležitostech co může vaše Matka říct? Mohu pouze říct - žijte dál život skutečnosti a porozumění. Zjistíte, že ve všem je pravda,
a jak použijeme tuto pravdu, je naším vlastním úspěchem. Lidé jsou ztracení, protože nemají žádné vědění. Vědění z knih není
žádné vědění. Jejich vědění musí přicházet zevnitř, z nich samých, víte, a to se stalo díky otevření Sahasráry. Děje se to ve všech
zemích a stane se to na celém světě, tak mnoho lidí dostane realizaci.

Ale jediné, co cítím, je to, že byste neměli být k tomu emocionálně připoutáni, ne emocionálně, ale realisticky, že je to zde, stalo
se to, vypracovává se to. Potom budete schopni dávat realizaci druhým, porozumíte důležitosti realizace. Dokud ji nebudete
používat, nebudete znát sílu realizace. Musíte se tedy naučit, jak používat tuto sílu, která je uvnitř vás, která se začala
vypracovávat a která vám dá ohromné možnosti. Mé zdraví se trochu zhoršilo - konec konců jsem velmi stará. Ale přesto se
necítím vůbec unavená, když se na vás obracím. Jsem tak ohromena, že je zde tolik sahadžajogínů, tolik, jejichž Sahasrára je
otevřená a kteří se radují ze své Sahasráry. Byla bych ráda, kdybyste mi položili otázky, můžete je ale napsat a poslat mi je.
Potom se na ně pokusím někdy odpovědět. To je mnohem lepší nápad. Velice vám děkuji. Nechť vám Bůh žehná. Ať rostete do
sahadž, do své bytosti. Nechť vám Bůh žehná, všechna má požehnání.
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Guru púdža, 07/07/2004, Cabella, Itálie

Je to pro Mne velká radost, největší radost vidět zde tolik sahadžajogínů na Guru púdže. Je velmi radostné vědět, že existuje
tolik, tolik z vás, kteří jsou žáky. Nikdy bych nečekala, že vás bude tak mnoho, tak mnoho lidí, kteří Mne budou následovat. Nyní
se od vás očekává, že všichni budete následovat Mé poselství Lásky. O lásce nemusím nic říkat. Láska je čistým darem, darem,
díky němuž vnímáte ostatní. Není potřeba o tom mluvit, diskutovat, nic takového, prostě lásku cítíte. Řekla bych, že pro vnímání
lásky musíte mít srdce. Ale jak mít srdce? Ne vlastním přičiněním, už to tam vše je. Takže je to něco, co vám již bylo dáno, vy
máte schopnost lásku cítit. Dává to tolik radosti, tolik klidu. Láska má mnoho vlastností a jednou z nich je, že láska chápe. Její
chápání není ve slovech, není v myšlenkách, ale ona rozumí zevnitř. Dokáže cítit zevnitř, což je velmi důležité. Toto je ta
nejdůležitější část, kterou si musí člověk uvědomit, že láska se dá pouze cítit. Nemůžete o ní hovořit, nemůžete jí předvádět, ale
je uvnitř a vy ji můžete vnímat. A proto je dnešek vaší oslavou gurua. Je to oslava, kdy můžete cítit lásku ke svému guruovi. Tento
cit je uvnitř a jen tam jej můžete vnímat. Musíme tedy chápat, že nejde o nějaké předvádění, nejde o nic jiného, než o ten pocit
uvnitř. Pocit, kdy víte, že máte lásku Božského. Můžete ji mít, neboť tam prostě je. Nikdo vám ji nedá, nikdo ji nemůže prodat,
nikdo ji nemůže rozdělit - jen tak tam přebývá. Tato láska musí být vnímána a sdílena. Nemá to nic do činění s ostatními. Zdali
vás ostatní mají nebo nemají rádi, nečiní žádný rozdíl. Existuje ve vašem nitru, tento cit, je tam tato hloubka, kterou se těšíte. Má
velkou zásobárnu. Každý ji má, a to spoustu.

Někdy cítíte, že jste ji ztratili. Někdy cítíte, že jste ji získali. Ale ona tam je v takové míře jako rozloha moře. O moři nemůžete říci,
že dnes je plné a zítra nebude. Je věčné. Stejně tak je zdroj vaší lásky věčný. Nemůžete ji změřit, to je obtížné. Je nad hranicemi
vašeho lidského vyjadřování a ukazuje vaše porozumění, porozumění lásky, jež nemá žádných slov, jež nedokáže vysvětlovat.
Ale sami o sobě poznáte, že - já mám tuto vlastnost lásky uvnitř sebe a dokážu se touto láskou uvnitř sebe těšit. Tento dar je
jedinečný, a má jej velmi málo lidí. I mezi zvířaty lidé najdou takové, které mají lásku, ale tato láska není hluboká, tato láska nemá
žádný význam. Možná má nějaký účel, ale není jako lidská. Takže jí chybí krása lidské lásky. Postrádá chápání lidské lásky. Není
snadné lásku popsat nebo ji vysvětlit lidskými slovy. Můžete ji pouze cítit uvnitř svého já. A pak, jakmile ji začnete cítit, pak
budete vnímat, kdo je váš guru. Guru, o kom si myslíte, že vás učí, přesvědčuje a mění váš život určitým způsobem. To vše je
možné. Možné je vše, lidsky možné. Ale milovat a těšit se láskou není snadné, dokud a pokud v ní nejste ponořeni. Je to tak
radostné, tak milé vidět lidi, jak se navzájem milují a pak se tato láska začne šířit. Láska plodí lásku. Když někdo miluje, pak se to
šíří. Nemusíte to nikomu říkat, nemusíte se zpovídat, i tak se bude šířit. A to je to, co se člověk musí naučit - jak vidět tuto lásku v
druhém. Jaksi, my už tu jsme spojeni v lásce díky hnutí Sahadža jógy. Všichni milujeme a těšíme se láskou. Je to vidět na našich
tvářích, že žijeme v lásce. Je to vidět na našich charakterech, na našich životech, že žijeme v lásce. Je to velká věc, která není až
tak běžná, ale stane se tak normální a tak snadno dostupnou.

To, že jste lidmi, je velké požehnání a že existuje tento zdroj lásky, plus máte schopnost lásku vnímat. Je to velmi spletitá
situace, která se nedá vyjádřit slovy. Člověk v ní jen může být a těšit se jí. Dnešek je tedy dnem, kdy slavíme Guru púdžu. Náš
největší guru, kterého máme, je láska, sahadža láska. Je to náš vnitřní guru, který nás učí, který nás tak či onak vede. Jsme
vedeni do velkolepé linie pochopení, pro které nemusíme chodit do žádných škol, do žádné vzdělávací školy. Je to něco tak
niterného, že to funguje a vyjadřuje samo sebe, vyjadřuje jako světlo. Takové lidi dokážeme rozpoznat, neboť jsou plně osvíceni.
Mají světlo a skrze ně vidí celý svět, který je pro ně velice nevinný a prostý. Pro své děti máme lásku přirozeně, přirozeným
způsobem ji cítíme i k našim rodičům. Cítíme lásku k některým lidem, ale takováto láska je odlišná od lásky Boha, to vám říkám.
Tamta má určitá propojení, nějaký význam, ale tato láska, která je - která se nedá popsat slovy, ta se musí ucítit uvnitř. Stejně tak,
když hovoříte o svém guruovi, měli byste uvnitř cítit takovouto lásku. Proč ji tolik vnímáte? Důvodem je, že vás guru miluje a vy
milujete gurua. To je jediný důvod, proč byste měli milovat svého gurua. Tedy - má to svůj důvod. Protože láska je láskou a tak se
tímto způsobem stává guru velmi důležitým v životě. Existují lidé, kteří milují svého gurua a mají velmi cudné chápání své lásky.
Nacházíme se ve velké příležitosti této lásky a tak bychom se měli těšit jeden druhým naplno, ze srdce.

Jelikož uvnitř nás existuje tento oceán, my se do něj jen musíme ponořit. Pokud se v něm rozpustíme, nebudeme mít žádné
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problémy, bez pochyby. Budeme mít vše a budeme zvládat vše bez nijaké hádky, bez pochybností. To je to, co je sahadž.
Budete-li mít lásku sahadža způsobem, pak se budete radovat. Budete se těšit sami sebou a ostatními, protože to je sahadž.
Nemusíte vynakládat žádné úsilí, nemusíte nic zkoušet. Prostě to tam je a funguje to. Cítění lásky nemá žádný způsob, jak se
vyjádřit. Prostě to tam je, nedokáže to vyjadřovat, protože to je bez vyjádření. Je to tam, abyste to ve svém nitru cítili. Pak budete
chtít dělat tolik věcí - budete chtít každému pomoci, budete chtít pomoci sobě, budete chtít přinášet užitek ostatním. Již bylo
vykonáno tolik velkými světovými lídry, protože oni mají tuto lásku. Nemají nic, než tuto lásku, kterou v sobě nedokázali
obsáhnout, tak se ji pokusili šířit. Teď jim říkáme guru, nazýváme je svými mistry. A to díky lásce uvnitř, se kterou oslovili lidi tak
jedinečným způsobem. To je věc, kterou nemůžeme vlastnit, nemůžete ji vymáhat. Je tam a funguje, funguje automaticky. To je
to, co musíme vědět, že my jsme touto láskou. Láska je v našem nitru. Musíme mít vědění, kompletní vědění o tom, že my jsme
touto láskou. To vyřeší náš problém, protože dokážete vysvětlit vše, všechno vaše chování, všechna vaše selhání. Můžete
vysvětlit vše, když víte, že jste obdařeni touto láskou.

To je to, čím je guru, je to láska uvnitř vás, která chce sdílet lásku s ostatními, která chce dávat lásku ostatním. To je to, co je mír
a radost. Můžu dál mluvit o lásce, ale ucítit ji uvnitř vás samých - to je ta největší věc. Jako voda - když máte žízeň, můžeme vás
napojit, ale nemůže za vás pít. Vy se musíte napít vody, a vy musíte pocítit její chuť, vnímat ten pocit, co to dělá… A to vše je spolu
spojené, není to oddělené. Nemyslím si, že by toto téma bylo pro vás, lidé, příliš subtilní. Vy všichni jste již dosáhli určitého
stupně chápání této lásky. Doufám, že bude růst, a že vy srostete s ní. Vy všichni - a těšte se tím. Nechť vám Bůh žehná.



2007-0101, Dva světy - Two Words (2007)

View online.

TWO WORLDS  (Dva světy) 

Vydala: Yuva Shakti Universal a Sahaja Yoga Austria, 30 minut, režie: David Jesus Vignolli © 2007 české a slovenské titulky
   „Dva světy” je film o sebepoznání. Je to příběh o hledání naší skutečné identity uvnitř nás. Hledání, které se stává intenzívním
během mládí, čas, kdy jsme si vybrali, kterou cestu budeme následovat, do jakého světa patříme. Naše tři hlavní postavy, Andrej,
Gabriela a Valerie, jsou mladí lidé, kteří vyrůstali ve škole andělů a přišli do naší společnosti s posláním pomáhat a osvítit lidstvo.
Gabriela právě přijela a je překvapena tím, co tady vidí. Všechno andělské ticho bylo překřičeno hlučným, lidským životem. Hledá
pomoc od někoho, kdo má stejnou zkušenost. Ale Valerie, její přítelkyně z dětství, ztratila téměř úplně svou andělskou identitu.
Následuje módu, barví si vlasy a prochází všemi druhy povrchností. Má problém s rodiči, kteří jsou pořád nepřítomní a od té
doby, co přijela, jí nevěnují náležitou pozornost. Myslí si, že musí být úspěšní, nebo alespoň zdánlivě úspěšní. Tak je Valerie
zklamaná andělským světem a hledá nějaké štěstí nebo odpovědi ve světě lidí.
   Andrej se ocitne ve stejné situaci. Cítí se uvnitř trochu izolován od své společenské sféry a dokonce s vyrovnanou a
sjednocenou rodinou se zdá být přitahován iluzemi. Zamiluje se do hezké dívky jménem Julie a kousek po kousku se začne
vzdávat svého poslání transformovat lidstvo. Koneckonců, co může anděl ztratit, když se do někoho někoho zamiluje? V dnešní
době naše média nedělají rozdíl mezi vášní a láskou. Ony jsou to ale dvě rozdílné věci. Vášeň je plodem naší mysli a láska je
v srdci. Jedna pochází z iluze, další z duše. Jedna je smrtelná, jedna je věčná. Jak ale může Andrej vědět, co doopravdy cítí?
  To nás přivádí k velmi zásadní otázce. „ Proč tady jsme?“ Sahadža odpověď nás vede k prvořadému cíli - „růst”. Během svého
románku s  Julií Andrej ignoruje svou andělskou identitu a začíná se znovu stávat lidskou bytostí. Vášeň znamená připoutání se
k materiálnímu světu, také to znamená omezení jeho křídel, jeho svobody. Andělský život před ním nabízí obzor, široké dveře
k růstu a vývoji, na rozdíl od opakujícího se lidského života s jeho velmi předvídatelným koncem. V naší společnosti se zdá být
pravda o vášni zcela jasná, pokud budeme brát za příklad velmi úspěšné příběhy jako „Romeo a Julie” nebo „Titanic” - oba
ukazují, že to skončí katastrofou. Nicméně, pravda o lásce je stále záhadou. Jedinou, která by měla být odhalena anděly.
A Gabriela, Valerie a Andrej musí čelit své odpovědnosti. Zasloužit se.

„Staří mudrcové už předpovídali - nastane čas, kdy andělé přijdou ze Slunce, aby transformovali lidské bytosti v anděly. Bude se
tomu říkat požehnaný čas, éra znovuzrození, plná poznání, lásky a radosti”. 
Když je Gabriela pozvána Valerií do hospody, okamžitě to odmítne. Zná svou dharmu, své poslání, nikdy by neopozdila
transformaci své spolužačky Lejly v anděla. Gabriela symbolizuje nevinnost v činnosti, která transformuje lidi a dává jim naději.
Dokonce její prostá přítomnost vede Valerii k introspekci. Obě byly velmi dobré přítelkyně ve škole andělů, kde si byly podobné.
Moderní společnost ale Valerii změnila, a nyní se zdá, že patří ke druhému odlišnému světu. Mají vážnou diskuzi a jako blesk od
Šrí Višnumáji se Gabriela hluboce dotýká Valeriina srdce.  „Není správné ztratit naši nevinnost, naše křídla. Jak bez nich můžeme
letět zpět do nebe?“
  „I  když může žít na Zemi, neměl by anděl nikdy dovolit, aby vášně tohoto iluzorního a materiálního světa připoutaly jeho duši.
V opačném případě se jeho křídla zlomí, ztratí své síly a nebude schopen znovu letět zpět ke Slunci.“ 
 Film Dva světy se snaží více sahadž a krásným způsobem pozvednout důležitost udržování naší nevinnosti a hraním na vztah
mezi bratrem a sestrou. Je to vztah, o kterém nám Šrí Mátadží říká znova a znova, je to vztah, který je potřeba zdůraznit v naší
sangha rodině s takovou rázností, že už se nikdy nikdo neodváží znovu pošpinit krásné lístky Múládhára čakry.
V  našem příběhu představuje symbol Slunce Matku jako zdroj světla a pravdy na zemi. Její paprsky jsou Její andělé. Dotýkají se
světa a osvítí ho. Říká se, že světlo nezná stín. Všude tam, kde je, temnota neexistuje. Tento obraz vytváří dokonalou metaforu
lásky naší Matky, Šrí Mátadží. Všude tam, kde je, neexistují pochybnosti. Ve filmu „Dva světy“ jsou lidské bytosti transformovány
paprsky Slunce do andělů a šíří svou zářivou energii kolem lidstva. Tento koncept byl také vytvořen proto, aby se oddělil od
velkých organizovaných náboženství. Nenásledovali jsme jednu konkrétní kulturu, ale skutečnou podstatu všech z nich.
Například, dualita sil, těch, které jsou proti a pro evoluci, iluzi a realitu. Když se zdá, že je Andrej mezi dvěma velmi důležitými
volbami v životě zcela ztracen ve tmě, sluneční záře je silnější a pravda je nakonec odhalena. Je to láska naší Matky. Vede
všechny anděly k sobě a do andělského světa. Je to čistá nevinnost - jsou to naše křídla. A my letíme.
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Velikonoční púdža, 8/4/2007, Pratištán, Indie

Říkám, že dnešek je velmi důležitý. Je to nový začátek pro vás pro všechny. Pokuste se pochopit, že jste zatím pracovali velmi
tvrdě. A chtěli jste toho udělat mnohem víc, než kolik jste zatím byli schopni. Bylo to vaše přání a vypracuje se to. Rozhodně se to
vypracuje. Pokud bude vaše přání silné, věci se vypracují a budete mít velkou možnost pomoci lidem. Tak jako jste pomohli sobě
a máte z toho radost. Je lepší, pokud se rozhodnete pomoci druhým, je to důležité. Všichni byste měli být požehnáni. Můžete to
udělat. Vaše vůdcovství je v tom, že to musíte dát ostatním. Většina z vás to získala, - pro sebe, ale musíte to dát ostatním.
Umožněte také ostatním získat jejich duchovnost. Vím, že velmi mnoho z vás získalo svou realizaci a jste do ní ponořeni a jste
všichni velmi šťastní a radostní. To je první známka toho, že jste realizovaní, že máte realizaci. S touto realizací můžete dát
realizaci druhým.

Zvláštností dnešního dne je, že Kristus znovu ožil, aby pro nás něco vykonal. Je to tedy velmi důležitý den pro nás všechny. Dnes
byste měli pochopit, že máte tuto sílu dávat realizaci druhým. Máte ji, ale nyní ji musíte používat. Ti, kteří mají realizaci, by neměli
plýtvat svou energií, ale měli by ji dávat. Tento svět je plný zmatku, svárů a nekončících bojů. Takže vaší povinností a prací je
mluvit k lidem a říci jim, že nejdůležitější je, aby se sahadžajogíni stali mírumilovnými a radovali se z plodů Sahadža jógy. Jsem si
jistá, že se vše vypracuje. Vypracovalo se to u vás a vypracuje se to i u druhých. Nejsou to jen slova, ale něco se děje. Pokuste se
tedy pamatovat na to, že jste všichni sahadžajogíni a že si zasloužíte velkou pomoc, velkou pomoc ode Mne a od Boha
všemohoucího. Není důvod být znepokojený, jsou to všechno jen různé zkoušky, které ve vás vypracují dobro, a dosáhnete
výsledků. Zjišťujete, že sahadžajogíni jsou výjimeční. Je velmi hezké vidět tolik z vás, kteří jste se snažili získat realizaci, ale už
skutečně jste realizovaní. Je mnoho těch, kteří chtějí získat realizaci, ale je už i mnoho těch, kteří jsou již realizovaní a kteří
mohou udělat mnoho pro druhé, kteří chtějí pomoc. Dnes je dobrý den pro vás všechny, abyste rozhodli o své budoucnosti.
Musíte se rozhodnout, že musíte pomoct ostatním sahadžajogínům získat více sahadžajogínů.

Musíme šířit Sahadža jógu. Je zde mnoho problémů, a čím více sahadžajogínů máme, žádné problémy nezbudou, všechny se
vyřeší. Přeji vám tedy mnoho štěstí, abyste se, prosím, pokusili dát svoji realizaci do pořádku a upevnili ji. Doufám, že o tom
nepochybujete. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, můžete mi napsat. Nyní máme nějaké velmi milé, dobré lidi, kteří přišli do
Sahadža jógy. Je tedy vaší povinností dohlédnout na to, aby se stali dobrými sahadžajogíny a radovali se z požehnání. Jsem
velmi šťastná, že vidím tolik z vás přicházet a dnes, kdy je také velmi dobrý den. V životě Krista se stala velká věc, že se stal nebo
už byl sahadžajogínem a pokoušel se udělat mnoho sahadžajogínů, pokud to bylo možné, ale v té době lidé nebyli tak připravení,
jako jste vy. Jste výjimeční lidé, kteří hledají a kteří nalezli, a můžete to dát dalším. Není to k tomu, abyste si to nechávali pro
sebe. Pokud jste to získali, nemyslete si, že jste získali poslední příležitost, ale dejte příležitost ostatním. Jsem s vámi se všemi,
a pokud kdokoliv z vás má jakýkoliv osobní nebo jiný problém, měl by Mi napsat. Omlouvám se, že vám nebudu moci nic dát
k tomuto mimořádnému dni. Nechť vám Bůh žehná.
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Voda života - Water of Life  - Poetická cesta k oceánu, režie Björn Kurt, 27 minut (2007)
Úvodní text na začátku filmu - recitace Victor Vertunni
Kedysi dávno, v dávno zabudnutej krajine, žili ľudia šťastne a v úplnom súlade s prírodou. Vlastnili božský klenot, ktorý ich spájal
s ich vnútorným svetlom – Vodu Života! Prešli storočia plné mieru, ale ľudia postupne začali zabúdať na ich klenot a skoro sa
stali lakomí a leniví. Bohovia sa na to pozerali s hnevom, pretože tento poklad ponúkli ľudstvu. Tak sa rozhodli, že ho človeku
vezmú a ukryjú ho na bezpečnom mieste. Ale kde? Najhlbší oceán, najvyššia hora, dokonca ani mesiac sa im nezdal dosť
bezpečný na to, aby ho ľudská chamtivosť nedosiahla. Nakoniec sa Bohovia rozhodli, že ho uložia na mieste, kde by ho zvedaví
ľudia mohli hľadať najmenej - v človeku samotnom. Vyzeralo to, že sa tento klenot stratil naveky a celé ľudstvo upadlo do
temnoty, ktorá trvala mnoho tisíc rokov. Matka Vesmíru sa pozerala, ako Jej tvorenie trpí počas dlhej temnoty a vedela, že musí
začať skoro konať, aby zachránila Jej vlastnú prácu. Ako milujúca matka vedela, že konečne nadišiel čas, aby ľudstvu ponúkla
kľúč k tomuto klenotu. A tak sníva večný sen o osvietenej ľudskej bytosti, ktorej v žilách koluje (tečie) Voda Života a ktorá sa
nakoniec vracia k svojej skutočnej božskej prirodzenosti.
Z interview s Björnem

Jak vznikla myšlenka natočit podobenství duše a kapky vody formou snímku Water of life?

Celý príbeh má vlastne dve stránky. Na jednej strane som musel odložiť až dva filmové projekty – hrané filmy pre moju
diplomovku na Filmovej Akadémii v Mníchove, kde som študoval réžiu. Ked‘že som musel ukončiť moje štúdium, profesor na
mňa naliehal, aby som si našiel námet. Práve v tom období som dostal prácu ako kameraman na tri týždne na Novom Zélande a
nápad o filmovaní môjho filmu práve tam bol „nadosah“. Hm, ale čo? Profesorovi som naznačil nejaké nejasné myšlienky
o prírodnom dokumente, ktorý poukazuje naanalógiu s našim vnútorným ľudským bytím. Odsúhlasil to nie kvôli tomu, že by to
bola výborná myšlienka, ale skôr preto, aby som už konečne dokončil svoju diplomovku. Poprosil som Šrí Mátadží, aby mi dala
znamenie a počas našej vianočnej návštevy Slovenska, odkiaľ pochádza moja manželka, sme sa zastavili u jednej rodiny.

Takže teda na tej strane druhej som dostal počas Novoročnej pudže, ktorú sme u nich slávili, vskutku krásne „božské vnuknutie“.
Počas meditácie som obdržal číru víziu toho, že vnútorná cesta Kundalíni z muladháry, resp. z posvetnej kosti do sahasráry sa
rovná plavbe kvapky vody z ľadového vrcholu hory nadol, cez rôznorodé krajiny až do šíreho oceána, kde sa všetky vody Sveta
zjednocujú. Sú tu jasné kvality, ktoré sa zhodujú s našími energetickými centrami. Toto bola tá myšlienka, ktorá všetko začala,
potom už všetko zapadalo samo do seba. Počas tohto projektu som mal pocit, že ma úplne riadili sily, ktoré mi veľmi pomáhali
dosiahnúť veľmi dôležitú prácu. Samotná práca bola vrcholne príjemná. Ked‘že to bola moja diplomová práca a mal som na jej
uskutočnenie len malý rozpočet a pritom som to chcel filmovať na vysoko kvalitný film stredného formátu, mohol som si
nárokovať len veľmi malý tím. V základe len mňa samotného a jedného asistenta. Nebol tu žiaden sponzor, žiaden zákazník,
nikto, kto by mohol kontrolovať. Mohol som si robiť vyslovene to, čo som „chcel“. Takže táto tvorivá sloboda bola pre nás veľkým
„katapultom“ a dala nám krídla pre túto fantastickú prácu. Takáto skúsenosť sa môže prihodiť filmárovi asi len raz za život.

DVD přináší nádherné záběry na přírodu a jasně ukazuje myšlenku autora na podobenství s čakrami, jejich vlastnostmi a matkou
Přírodou. Pozorný divák rychle tato podobenství analyzuje např. krásy zelené krajiny – nábhí nebo úzké průrvy ve skalách –
ádžňa čakra či rotace vody ve víru – svádhišthána – tvoření. Odkud přišly tyto nápady ?

Keď už má raz človek jasnú štruktúru, potom začne všetko naberať podobu. Tak ako sme povedali, že vrcholom hory je
muladhára, tak sa pozrime, aké máme kvality, farby, elementy čakier a potom začneš hľadať podobnosti. Pre muladháru sme
chceli nájsť niečo pevné, zemské, nehybné. V swadistáne sme chceli ukázať vírivú silu, aktívny princíp tvorivej sily. Je to ako
pripájanie jedného článku k druhému… navodíš myšlienku a veci prichádzajú sami od seba. Zvláštne je to, že tieto – ako ich
vtipne volám „downloady“ – príjmy z nebies, sa dejú počas meditácie. Je to skutočné požehnanie a poukazuje to na to, že
inšpirácia nie je výtvor vlastného mozgu, ale v skutočnosti pochádza z vyššieho zdroja. Niekedy sme mali len kl‘účové slová.
Napr. pre nábí sme vôbec nevedeli, kde máme hl‘adať, až sme doslovne zakopli o rieku s prekrásnymi kapradinami. Toto bol
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jediný „zamračený“ deň počas nášho filmovania (ináč sme mali plné tri týždne slnečné počasie, čo je na Novom Zélande
neuveritelné šťastie). Šťastie sme mali preto, lebo s oblakmi bola zelená farba krásne sýta a svieža. Keby sme mali slnečno, bolo
by vidieť iba svetlé okraje listov a čierne tiene kvôli vel‘kému kontrastu, s ktorým sa film nevie vysporiadať. Filmovanie na film
bolo vel‘mi dobré rozhodnutie, pretože sme mali ovel‘a širšie možnosti zachytenia detailov a informácií v tieňoch a svetlých
častiach, ktoré by sa úplne stratili, keby sme točili na video.

Z interview s Martinou Kurt

Na filmu jsi spolupracovala v horách jako asistent kamery, jak je zřejmé z titulků na konci filmu. Jak jsi k této práci přistupovala a
čím tě obohatila? Měli jste s Björnem vždy stejný názor na určitý záběr nebo jsi to vnímala jinak? 

Už od mojej rannej mladosti ma zaujímala fotografia a aj som sa jej dosť aktívne venovala. Toto ma pred niekol‘kými rokmi
priviedlo aj k vel‘kej túžbe uplatniť sa nejako v oblasti filmu. Nevedela som presne ako, ale nakoniec to vyriešila Šrí Matadži tým,
že mi našla manžela filmára J. A tak som si to mohla hned‘ naostro vyskúšať. Robiť asistenta kamery naozaj nie je až taká
hračka, ako som si to predstavovala, hlavne keď sme v tíme dohromady len dvaja. Človek robí nosiča ťažkých kamier a statívov
aj na dosť nebezpečných miestach ako sú ľadovce, musí držať nohy zanieteného kameramana, ktorý vidí len svoj záber a vôbec
nevníma, že stojí na okraji 200 metrovej priepasti, niekedy sa musí šplhať hore rozmočeným šmykl‘avým zrázom, kedže mu príliv
odrezal cestu od auta (počas filmovania sahadžajogínskeho kinospotu vo Francúzsku), ap. Myslím, že niekedy je lepšie nevidieť
husárske kúsky, ktoré stvára môj šikovný manžel počas rôznych filmových projektov. Trošku mi to schladilo nadšenie pre
profesionálne filmovanie a som si uvedomila, že fotografia je pre mňa o niečo vhodnejšia. Kedže sme filmovali na skutočný
negatívny film, mohli sme si zábery pozrieť len cez hl‘adáčik priamo na mieste. Björn je vel‘mi skúsený a v mojich očiach vel‘mi
talentovaný filmár, má spolu s manželom tak prežiť aktívny “honeymoon“. Takže jedno s druhým prinieslo dobrodružstvo
s romantikou;)
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Šrí Ádi Šakti púdža, 24/06/2007, Cabella, Itálie

Je velmi hezké vás tady všechny vidět. Myslím, že je to první púdža, kterou máme na tomto místě, a doufám, že se všichni cítíte
pohodlně a dobře se vám sem cestovalo. Dnes je skutečně významný den. Je to den Ádi Šakti, slavíme Ádi Šakti. A jaký je původ
Ádi Šakti? Nikdy jsem o tom nemluvila. Je to poprvé, co vám řeknu, že Ádi Šakti je prapůvodní Matkou je silou, silou Boha, který
chtěl vytvořit tento svět, a Ona sama dokázala celý tento ohromný svět vytvořit. Nemůžete si všichni sednout? Není tu dost
místa? Prosím, posaďte se. Proč stojí? (Hindi) Za vámi jsou křesla. V pořádku, můžete sedět na křeslech. To je slabé místo.
Udělejte si pohodlí. Nepřepínejte se zbytečně. Doufám, že všichni najdete nějaké místo, abyste pohodlně seděli. Dnes vám tedy
řeknu o Ádi Šakti, která je velice, velice pradávnou bytostí. Ádi Šakti je silou samotného Boha a vytvořila tento svět, aby přinesla
Jeho království na zemi. Můžete si to představit, nebylo nic než temnota a z této temnoty musela vytvořit všechny ty nádherné,
malebné stromy a nejrozmanitější rostlinstvo. A všechno to vytvořila. K čemu ale je mít všechny ty věci, které nemluví, které
nerozumí, které se nijak neprojevují. Samozřejmě, některé stromy a některé květiny absorbují krásné vibrace a rostou velice
dobře. Ne ale všechny, jen některé. Například, musím vám říct, že květiny tady nemají žádnou vůni. Žádné květiny nemají vůni.

Všímala jsem si, jestli jsou tu květiny s vůní, ale lidé se tu jen starají o to, aby vyrostly velké. Jsou velmi veliké. Větší než kdekoli
jinde, ale nemají vůni. Zatímco v chudé zemi jako Indie mají květiny ohromnou vůni. I malé květiny mají silnou vůni. Co je ale tak
zvláštního na vůni v Indii a nikde jinde? Nikde! Některé květiny možná trochu voní, ale ty květiny, které jsou tak krásně pěstovány
s láskou a péčí, nevoní. V Indii ale voní i hodně divokých květin. Proč to tak je? Říkají, že půda v Indii voní. Jak může být vůně v
půdě? Ale je to tak. Co říkám, není jen nějaké povídání, ale skutečnost, že většina květin, které rostou v Indii, voní. Tady tomu tak
ale není. Není tomu tak ale ani v jiných zemích, ať jedete do Norska nebo Německa nebo do nějaké jiné země, nenaleznete v
květinách žádnou vůni. Je to šokující, proč tady v květinách není vůně. Když byl tento svět vytvořen, neexistovala vůně, ale byly
některé zvláštní oblasti jako Indie a také jinde. Takže je to neuvěřitelné, že tady nebo jinde v zahraničí nejsou voňavé květiny. Teď
jste se narodili tady. Přinesli jste vůni. Jste lidmi, kteří jsou realizovanými dušemi, a máte vůni k rozšiřování. Myslím tedy, že
máte dvojitou zodpovědnost, že musíte vůni šířit. Vůně je něco velice niterného. Dokonce i půda, o níž říkáme, že je bez vůně…
lidé mají vůni ve svém charakteru, ve svém chování a ve svém porozumění. A je tu mír, o který usilují. Neříkám, že jsou
mírumilovní. Ale snaží se o mír. To úsilí ukazuje, že jsou vonícími lidmi, že jsou velice vonící. Co je vůní v lidské bytosti?

Je to její povaha, její temperament, jak žije a jak se chová k druhým. Ve všech zemích si lidé stále ještě nejsou vědomi toho, že se
musíte stát vonícími. Kdyby si toho byli vědomi, všechny války by skončily, to všechno by skončilo a všichni by věděli, že jsme
všichni jedno. Nepatříme do různých zemí nebo k čemukoli, co jsme vytvořili sami. Bůh je nevytvořil, vytvořili jsme je my... „to je
tvoje země”, „to je moje země”. A všichni bojují v záležitosti svých zemí. Tato země nepatří nikomu. Patří Bohu, ale lidé hloupě o
země bojují, že „toto je naše země” a „toto je naše země”. Cestovala jsem po celém světě a neřekla bych, že někde lidé vlastní
svoji zemi, protože když vlastníte zemi, měli byste mít vůni. Vaše povaha by měla být taková, že z ní ostatní ucítí, že pocházíte z
vonících zemí. Není třeba se přít. Pořád ale země spolu bojují. Všude to pokračuje, stále se o tom píše v novinách, stále vidíte
tento nesmysl, že země bojují a čím jsou země rozvinutější, tím jsou v tom lepší. V tomto rozvoji své naděje stoupají a stávají se
duchovními a rozvíjejí svoji vůni. Tento bojový duch lidských bytostí však, myslím si, pochází od satana. Že se lidé zabíjejí,
zabíjejí druhé, ničí celý svět. Čtete noviny a cítíte se zahanbeni, jak v tom lidé pokračují. Žádní sahadžajogíni by tedy neměli
podporovat jakékoli boje. Jsou tady proto, aby přinesli lidem vůni, aby přinesli radost a ne aby bojovali. Jednou z prvních
povinností sahadžajogínů je nezapojovat se do ničeho, co způsobuje nenávist, co vede k bojům, jež vytvářejí problémy. Tento
duch bojovnosti zničil vůni půdy. Když se lidé stanou milujícími a láskyplnými, půda sama se stane voňavou. První věcí, kterou se
musíme naučit, je mít se vzájemně rádi a necítit vůči nikomu nenávist. Existuje tolik druhů nenávisti. To je také lidskou vlastností.
Nenávidí zvířata, protože jsou zvířaty. Lidé však nemohou být zvířaty. Jsme lidskými bytostmi a jako lidé bychom měli mít lásku,
porozumění a ne jakoukoli nenávist.

Když jste nyní sahadžajogíny, řekla bych, že byste se měli snažit rozvinout svoji schopnost milovat místo schopnosti zápasení s
druhými nebo jejich kritizování. Je velice snadné kritizovat, ale pokuste se chápat, že naše půda sama nemá žádnou vůni. Jak
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máme této půdě přinést vůni? Může se to stát jen tehdy, když lidé, kteří tu žijí, mají vzájemné porozumění a lásku. To je
nejdůležitější. Když probíhalo tvoření, bylo to jen prostřednictvím lásky. Jakou měla jinak příroda potřebu vytvářet všechny tyto
věci? Pro co je to všechno? Je to proto, abyste se cítili krásně. Všechny ty stromy jsou krásné, abyste se cítili dobře, abyste cítili
jednotu s přírodou. V tomto smyslu k tomu lidé nijak nepřispěli. Teď nemyslím sahadžajogíny - ti jsou mimořádní a nádherní a
udělali kus práce, protože považují lásku za to nejvyšší. Musíte ale i ostatním ukázat, že je milujete, protože oni by se měli mít
rádi navzájem. Celý svět je vytvořen proto, že existovala láska. Jaká byla jinak potřeba utrácet energii na všechny ty kontinenty a
všechny ty rozmanité země? Nebylo to míněno k zápasení, ne ke vzájemné nenávisti anebo si myslet kdovíco o sobě, ale k
vzájemné lásce a k tomu, abychom měli více bratrů a sester. Tak jak to cítíte v Sahadža józe - že máte bratry a sestry všude.
Když jsem dnes přicházela, byla jsem šťastná, že jsem viděla lidi z celé Evropy a také z Indie. Jak je to možné? Protože jste si
rozvinuli tu lásku. Protože máte lásku, tu vrozenou lásku. Tak ať jdete kamkoli, kdekoli potkáváte lidi, měli by říct, že: „Viděli jsme
sahadžajogíny, kteří nejsou nic než láskou.” Nezajímá je, čím jste, jaké je vaše postavení a nic takového, jen ví, že jste
sahadžajogín. A sahadžajogín má rád jiného sahadžajogína.

Tohle je velký úspěch, protože toto nikdy předtím neexistovalo, protože v půdě není vůně a není ani v lidských bytostech. Teď se
to stalo skutečností, protože vy teď máte schopnost milovat druhé, pomáhat jim a chápat je, umíte je nekritizovat, neurážet a ani
v nejmenším je neočerňovat. Říkám to, protože vy všichni jste výjimeční lidé, jste sahadžajogíni. Kolik lidí je sahadžajogíny?
Vidíte? Velmi málo jich je. Musíme mít více sahadžajogínů, aby ostatní pochopili, že my jsme nedílnou součástí země, terá se
jmenuje Láska. Až se toto stane, budeme moci říci, že Sahadža jóga odvedla svou práci. To, že si pomáháme, že pro sebe máme
navzájem porozumění, je správné, a já si myslím, že sahadžajogíni si rozumí a milují se, ale přesto by tato láska a porozumění
měly překročit lidské hranice. Spousta lidí nechápe, že Sahadža jóga není jen pro ně, je to pro celý svět. Musíte to dávat druhým a
musíte realizovat to, čemu se říká jednota lásky. Díky lásce člověk nevidí špatné věci. Prostě se jen těšíte láskou. To je třeba
vidět na dnešní púdži, je třeba se zeptat, jestli k někomu chováte nenávist. Máme nějaké špatné pocity vůči někomu nebo vůči
nějaké zemi? Pokuste se to prozkoumat. Pokud jste opravdu sahadžajogíni, nebudete nikoho nenávidět. Budete milovat a budete
milovat všechny jako svou vlastní rodinu. Láska je největší věcí, kterou Bůh dal lidem, a je to láska, kterou si lidé mají rozvinout.
Jsem moc ráda, že jste přijeli z tolika koutů světa oslavit tento první den.

První den vašeho růstu jako sahadžajogíni. Pokud se Sahadža jóga bude šířit a bude více a více sahadžajogínů, pak je vaše práce
vykonána, protože pak se těšíte radostí z jednoty. Je třeba to udělat tak, abychom se všichni stali jedním. Není co kritizovat. Není
koho nenávidět. Milovat je základ a vidím, že spousta sahadžajogínů této milující úrovně dosáhla a vidím také, že jich na tuto
úroveň namáhavě vypracovává - někteří této úrovně stále nedosáhli, jsou i takoví, ale není jich mnoho. Sahadža jóga znamená, že
jsme jedno. Všichni jsme sahadžajogíni, ale ne odděleně, spolu. Jakmile tuto skutečnost pochopíte, oslavíte tento dnešní velký
den Ádi Šakti. Proč Ádi Šakti vytvořila tento svět? Proč se to všechno stalo? Proč nepřemýšlíme nad tím, kolik lásky, kolik
bohatství nám bylo a je dáváno? Neuvědomujeme si, kde jsme a kolik jsme toho dostali. Nejsou to peníze, ale je to láska. Až to
pochopíte, bude mezi vámi jen láska, nebude tu žádná nenávist, žádná touha po pomstě. Nic, jen láska, láska a láska a toto je
dnešní poselství. Máme povinnost se milovat. Musíme mít nejrůznější rituály, ale je to jen projev naší lásky, není to jen prostý
rituál, je to láska. Když máte lásku ke své matce, jak ji vyjádříte? Stejně tak dnes musíte vědět, že musíte slíbit, že pro nás je láska
tím nejdůležitějším. Měli bychom milovat. Lidé dokonce nemilují ani své příbuzné. K takovým lidem ale teď nemluvím, já vím.
Milují svou rodinu, svou vesnici, své okolí, všechno. Ale stejně jsou na světě války a samé potíže.

Celý svět se musí začít milovat. Není jiné řešení než láska a v této lásce není žádné sobectví, jenom radost a tuto radost byste
měli cítit a dávat ji ostatním. Jsem si jistá, že vy všichni sahadžajogíni to děláte, že vidíte chyby druhých a nedovolujete nikomu,
aby se dostal do potíží. Láska je poselstvím Ádi Šakti. Teď přemýšlíte, jak samotná Ádi Šakti mohla stvořit svět. Jak to udělala?
Jak to musela naplánovat? Jak to asi organizovala? Není to jednoduchá věc. Ale Ona milovala. Projevem Její lásky je, že vy
všichni jste tady, a aby se člověk sjednotil s Ádi Šakti, musí milovat. Samozřejmě, musíte vědět, že byste měli odpustit. Když
neumíte odpustit druhým, nebo na nich hledáte chyby, nebudete nápomocni. Vaším úkolem je nyní vidět, že jste milující. Že k
nikomu nechováte nenávist. Nepřemýšlíte o tom, jak někoho udeřit nebo o nenávisti. To se musí vypracovat. Jsem si jistá, že se
to vypracuje. Ve všech evropských a indických zemích, které jsou vyspělé, se bojuje a v těch, které se teprve rozvíjejí, se taky
bojuje. Mají svůj vlastní styl boje. To je jediný rozdíl. Ale lásku nemají. Jestli chcete mít lásku, musíte cítit soucit. Řekněme, že
vidím zemi X, pak je velmi snadné tuto zemi kritizovat, říkat, že je špatná, lidi tam jsou špatní a všechno je špatné. Ale já si
myslím, že ti lidé mají potenciál být dobří, jsou to velmi dobří lidé. Nějakým způsobem se postarám o to, aby to pochopili.



Jakmile pochopí, co je láska, a jak se budou těšit láskou, nebudou mít žádný problém. Jedině lidé umí milovat, nikdo jiný. Zvířata
také milují, ale jejich láska je omezená. Ale lidská láska je tak krásná. Lidé vypadají nádherně, jen když milují. Taky vám musím
říct, abyste se nevěnovali laciné lásce, ale lásce, ze které se budete těšit vy a další člověk.

To je třeba pochopit, protože někdy lidé milují směšným způsobem. Takže musíte pochopit, co je láska, a také musíte pochopit,
jestli milujete anebo ne. Jestliže opravdu milujete tento svět, toto stvoření Boha, pak tu nebude žádná nenávist, žádné boje.
Musíte vidět to dobré tak, jako vidí matka své dítě. Měli byste vidět celý svět jako nádherné dílo, které pro vás Bůh stvořil. Toto
téma je na dlouhé povídání, mohu s vámi o tom mluvit dlouhé hodiny, ale musím vám říci - pokud tomu trochu, trochu z toho
porozumíte, - že se musíte milovat, že musíte mít porozumění. Podívejte se na malé děti, jak umí milovat. Ještě se nenaučily
nenávidět. Ale jestliže se děti nevychovají dobře, naučí se nenávidět. Dokáží být absurdně komické. A hodně zemí je dnes
takových. Prostě zápasí, protože nemilují. Takže dnes mají sahadžajogíni plné ruce práce a před sebou velký život, protože musí
ukázat, že láska je velká věc. Je jedno, jestli jste hinduista, křesťan a další z těchto nesmyslů. Všichni jsme lidské bytosti a máme
právo milovat, a jestliže se vám nějakým způsobem podaří milovat druhé, říkám vám, že Sahadža jóga se upevní. Sahadža jóga je
jako strom, který je vyživován láskou místo vody. Vyzkoušíte toto a tamto, celý svůj život zkoušejte a uvidíte, jak se láska vyplácí.
Není třeba, aby bylo vidět, kolik utrácíte a co děláte. Nemusíte to všechno sledovat. Láska je jako oceán, po kterém všechno
pluje. Tak se stanete typickým sahadžajogínem. Takže všichni sahadžajogíni dnes musí slíbit, že všem lidem, které nenávidíme,
odpustíme a že budeme milovat všechny. Uvidíme, jak se to vypracuje. Jsem si jistá, že se to vypracuje. Protože vy jste
především realizované duše a za druhé - láska je vaším největším požehnáním a když ji budete užívat, nebudou žádné problémy
žádného druhu. Moc vám děkuji!
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Slyšíte Mne všichni? Ti, kteří Mne nemohou slyšet, zvedněte ruku. Vše je v pořádku, děkuji. Takže je lepší zazpívat jednu písničku.
Je mi líto, že Mi to řekli teď, lidé už tam čekají. Velmi ráda vás tady všechny vidím tak šťastné. Dnes je druhý den a je to velmi
důležitý den z hlediska evoluce. Jak víte, naše druhá čakra je velmi důležitá. To je důvod, proč je dnešek velmi důležitý. Takže co
to je druhá čakra? Víte, která z nich je druhá čakra? Svádhištána. Ach? Co říkali? Svádhištána. Musíte to říct nahlas. Svádhištána.
Svádhištána je čakra, která je velmi důležitá, protože v této Kali juze Svádhištána pracuje nejvíc. Máme tolik faktorů, které ji nutí,
aby pracovala a pracovala velmi tvrdě. Víte, co je v druhé čakře. Co se děje v druhé čakře - že jsme chyceni, skrze naše ambice a
ambice způsobují, že jdete nahoru a dolů, a viděla jsem mnoho sahadža- jogínů, kteří se také ztratili, takže je to velmi důležitý den
pro všechny z vás. Takže druhá čakra je důležitá, protože v moderní době je velmi univerzální stejně jako aktivní. Jsme velmi
aktivní, hyperaktivní a začínáme přemýšlet o všem, co se nás netýká, a trápíme svoje hlavy.

Takže dnešní čakra je důležitá, protože zatěžuje vaši hlavu, působí vám hodně starostí a začínáte o nich přemýšlet. Začnete
přemýšlet, co máte říct, co se stalo, kdo je naštvaný, všechny druhy nesmyslů. Všichni jste sahadžajogíni, takže byste se neměli
bát všech těchto lidí, co říkají, co dělají. Měli byste se prostě bavit. Druhou čakrou se musíte těšit. To je nejlepší způsob, jak se
těšit Sahadža jógou. Když je vaše Svádhištána uspokojena, nic vás nemůže zničit nebo vás rušit. O Svádhištánu se musíte
opravdu starat. Svádhištána je pro vás moc dobrá, protože teď jste sahadžajogíni a můžete to zvládnout. Je to jedna z čaker,
která je narušena a to zejména na Západě. Lidé příliš mnoho přemýšlejí, myslí a myslí a myslí. Je to od Svádhištány. Od
Svádhištány získáte problém. K uspokojení Svádhištány se musíte uchýlit do ticha. Musíte přijmout klid a dívat se na sebe. To, co
vás obtěžuje, co vás trápí, co vám dává nápady a myšlenky, je Svádhištána. A někteří lidé tolik přemýšlejí. Možná tam ani není
žádný problém, ale oni si vytváří svůj vlastní problém se Svádhištánou a jen se dál trápí nesmysly. Svádhištána je velmi šťastná,
když se smějete a užíváte si a neobtěžujete se nesmysly. Kolik času plýtváme na nesmysly! Nepotřebujeme to, sahadža- jogíni to
nepotřebují. Jsou to jen ti, kteří dosud nejsou realizovaní, musí trpět. Oni skutečně trpí a dokonce vás snad trápí, ale jen se tomu
zasmějte a musíte jim odpustit. Odpusťte jim, dělají to proto, protože si nemohou pomoci. Víte, Svádhištána čakra je trápí, takže
si nemohou pomoci. Nemáte prostor. Pojďte trochu dopředu, chudáku. Je mi to líto. Můžete přijít dopředu, tady je sedadlo, ať pro
ně někteří lidé udělají prostor. Ach, dobrá, a posuňte se dopředu, prosím. Přineste si harmonium a pojďte dopředu. Budete tančit?
Dobrá. Takže teď nedovolte, aby se vaše mysl starala o cokoliv nesmyslného, myšlenky přicházejí – všechny druhy, všechny
druhy nesmyslných myšlenek. Nemáte s nimi co do činění, ale myšlenky přicházejí.

Nyní - tohle je práce Mistra Svádhištány. Snaží se vás vyrušit, rozptýlit, musíte se dostat do ticha. Jakmile se dostanete do ticha,
pak půjde pryč a nebude vás obtěžovat. Moje veškerá pozornost je na vaší zemi, protože jste velmi dobří sahadžajogíni. Máme
sahadžajogíny po celém světě, víte, jsou jich tisíce, ale vím, že nejsou jako Australané. Protože jsou tak či onak velmi hluboce
dotčeni a souženi problémy světa. Takže na co máte teď myslet - nemít nic do činění se Svádhištánou, ale musíte se stát
sahadžajogíny a žádná Svádhištána by vás neměla obtěžovat. Takže tam bylo... Nikdy jsem nevěděla, že jste tu všichni, teď Mi
jen řekli, že jste tu všichni. Řekli: "Jen několik málo lidí je tam." Řekla jsem: "Tak dobře." Ach? Kolik jich je? Spočítali jste je? Ne, já
jsem to nepočítal. Nuže... je to velmi milé, Austrálie je opravdu skvělá, že má tak krásné děti. A lidé se o děti starají. To je první
věc, kterou musíte udělat - pečovat o své děti. Toto je přemáhání vaší Svádhištány. Ať vás trápí cokoliv, staráte se o své vlastní
děti a hotovo! Musíte se o ně starat a všechno se vypracuje. "Co se děje, není něco v pořádku? Jste v pořádku? Ano?" Jste určitě
požehnáni, protože neupadáte do rozmarů své Svádhištány. Určitě, a toto je také čakra vaší země. A způsobuje, že běháte
nahoru a dolů a přemýšlíte a přemýšlíte a přemýšlíte. Zejména všichni sahadža- jogíni mají tento problém. Takže byste si měli
pomyslet, že sedíte na Svádhištáně a musíte ji řídit, ne aby ona řídila vás. Jasné? Jsem na vás hrdá, že lidé z této země ukázali
cestu zbytku světa, jak můžete být jednotní a být zajedno. Je to poněkud překvapivé. V jiných zemích je jiný problém. Vaše země
je problém Svádhištány, jak jsem již dnes řekla, ale vy, lidé, jste jej už přemohli. Když jsem přišla první rok, zjistila jsem, že hlava
každého se pohybuje se Svádhištánou. Pak se stali tichými a velmi klidnými a teď vás všechny vidím a a jsem velmi šťastná,
protože teď je to pryč, všechny tyto nesmysly skončily. A nic vás teď neobtěžuje. Kořen všech onemocnění je Svádhištána,
pochází to odtud.
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Takže byste měli vědět, že byste neměli nahrávat do rukou Svádhištány a dát se do přemýšlení, přemýšlení, přemýšlení. Neustále
přemýšlejí, myslím tím o něčem, co neexistuje, neustále přemýšlejí. Každé takové myšlence, která do vás vstoupí, řekněte:
"Nechceme přemýšlet!" - a hotovo. Existuji, abych přemýšlela za vás, vy myslet nemusíte. Pokud máte nějaký problém, dejte Mi
vědět, ale nepřemýšlejte. Co můžete udělat? Můžete to napsat a poslat problémy Mně a chtěla bych o nich vědět. Jasné? A
potom - Svádhištána je čakrou vaší země, je to druhá čakra a je tady. A budete žasnout, až se dozvíte, že v každé zemi existují
sahadžajogíni, ale Australané jsou něco zvláštního. Mají velikánskou víru v sebe. Nezabývají se špatnými myšlenkami. Viděla
jsem to a jsem vám za to moc a moc vděčná. Takže jakou další skladbu chcete zpívat? Ráda bych ji slyšela. Mata Oh Mata
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Ó, velice krásné. Kdo to dělal? Vy jste to dělali? Velmi dobré, velmi krásné, naprosto dobré. Všechno. Jaké je její jméno? Sue
Williams. Děkuju ti velice, je to velmi krásně udělané. Můžete se posunout blíže? Vy všichni jste sahadžajogíni, a neměl by mezi
vámi být nějaký spor. Všichni jste mysleli na totéž, že? Je Mi líto, tolik jich stojí venku. Pojďte dál, pojďte dovnitř. Můžete odstrčit
ten klavír dozadu. Ty jsi z Como? Vidíte, podařilo se mu přijet! Jsem šťastná, že vás tady všechny vidím. Nechť vám Bůh žehná.
Je vás tolik. A můžete si dovolit sál, všichni v něm sedět, a Já se budu cítit pohodlně. Konec konců, všichni jste sahadžajogíni,
všichni bratři a sestry a nevadí vám nějaké nepohodlí, ale pokud můžeme udělat něco příjemným, tak bychom to měli udělat. Ne,
ne, nemám žádné potíže, přijela jsem mimochodem z Indie! Kvůli Mému pohodlí si toho nevšímejte. Víte, ať jste kdekoliv,
kdekoliv máte programy, Já tam jdu. Jak dlouho to bude možné, určitě tam půjdu. V současné době je život mnohem
pohodlnější, než když jsem pracovala ve vesnicích. Jezdívala jsem s volským spřežením. Máte fotografii, můžete to vidět. S
volským spřežením na míle daleko. Věděla jsem, že to musím dělat. Abych získala sahadžajogíny, musela jsem takto pracovat. A
byla jsem docela připravená. Nikdy jsem se tím necítila vyčerpaná, nikdy. Naopak, když se setkávám s vámi všemi, cítím se tak
šťastná.

Je tu někdo, kdo má problémy? Kdokoliv, kdo má problémy. Alkohol, pití, alkohol. Oni nejsou v Sahadža józe? - Ne. Proč nejsou?
Ty jsi matka? Ano...a můj manžel. A co děti? Mám s ním dvě děti. Ty děti jsou...Jsou tvé děti sahadžajogíny? Ne, ty dvě starší ne.
Kolik máš dětí? - Čtyři. Čtyři děti, čtyři děti. Nejsou sahadžajogíny? Pouze jen mé dvě nejmladší. Dvě mladší děti v Sahadža józe a
dvě starší nejsou v Sahadža józe, a manžel není v Sahadža józe. Překvapující. Ale zde je rodinný systém dobře srovnatelný,
řekněme s Anglií, kde se po nějakém čase rodina rozpadá. Aspoň zde je to o hodně lepší. Šrí Mátadží, my máme v Americe
problém, že hledači v Sahadža józe nezůstanou. V Americe hledači dostanou realizaci a nezůstanou v Sahadža józe. To je náš
problém. Nezůstanou. - Ano, Šrí Mátadží. Proč? - Já nevím, Šrí Mátadží. Není to úplné. Pokud mají úplnou realizaci, pak budou
muset přijít. Nejsou úplní. Je to polovičaté. Pijí? - Ano, Šrí Mátadží. To je ono... Po příchodu do Sahadža jógy nemůžete pít. Ano,
Šrí Mátadží. A to musí být důvod, proč nechtějí přijít. Ale dejte jim bandhany. A šubitujte je. Kdo jsou - tvá matka, otec? Má matka,
můj otec, ano. Moji dobří přátelé - získali realizaci a nezůstali sahadžajogíny. Protože pijí. - Ano, Šrí Mátadží. Víte, všechny vaše
země se oddávají pití. Všechny v celé Evropě, víte, a je to trochu boj, protože pro ně je pití jejich život. Musíme jim dát bandhany.
Když jim dáte bandhany, všichni dohromady, pak nebudou utíkat pryč. Musí se dát bandhan. Všichni byste měli dát bandhan. Tak
to vyřešili v Indii. A Indie je - vy víte, Sahadža jóga je tam silná. Důvodem je, že když zjistili, že rodiče nechodí nebo možná děti
nechodí, ať už je to cokoliv, všichni to vypracovávají tím, že jim dávají bandhany. Ale nejdříve byste měli chodit pravidelně do
Sahadža jógy. Pravidelně. Není to poloviční způsob, jakože dnes přijdete a pak nepřijdete. To není správné. Tak nemůžete dělat
pokroky. Musíte chodit na programy pravidelně, vy všichni. Protože vy víte, že realizace není snadná věc. Nikdo ji předtím neměl.
Teď jste ji získali. Tedy ji musíte udržovat a zachovávat. Když to jednou začnete rozvíjet, ženy v domácnosti se také změní.

Největším problémem Evropy je, skutečný problém, že pijí. Pití je hlavním problémem. A to je důvod, proč nechtějí přijít do
Sahadža jógy. Mohou se ale vzdát svých rodičů, nikoliv však Sahadža jógy. To je ta potíž s nimi. V případě, že nepřijmou Sahadža
jógu, je možné s rodiči přerušit styky. Měli byste ukázat, že se vám to nelíbí. Proč Sahadža jógu nechtějí? Protože pijí, Šrí
Mátadží. Jakže? - Protože pijí. Je to teď prokletí Evropy, že všichni pijí. A pití je cosi velmi obtížného. Nevzdají se toho, chudáci,
oni jsou otroci. Otroci pití. Takže svým chováním a svým jednáním jsem si jistá, že je z toho můžete dostat. K čemu to je, že lidé,
kteří pijí, umírají tak brzy? Museli jste slyšet, že zemřou velmi rychle. Ale navzdory tomu si neuvědomují, že by člověk pít neměl.
Ale tohle se teď stalo pro lidi otevřeným trhem. To je největší problém Evropy. Ale vy víte, že v Americe je to mnohem horší.
Problém Ameriky je podivný tím, že lidé, kteří praktikují Sahadža jógu, neumějí přesvědčit svoje rodiče. A ti se domnívají, že mají
svobodu dělat, cokoliv se jim zachce. A někteří ze sahadžajogínů ztratili svoje rodiče ve velmi mladém věku. Ve velmi mladém
věku. Tedy měli rodiče, kteří měli srdeční... srdeční infarkt. Všechny druhy infarktů. Nejen srdeční, ale dostali všelijaké jiné
choroby. Je to velmi směšné, že nechápou, jak je důležité, aby získali svoji seberealizaci. Tak zkuste s nimi mluvit o tomhle:
"Jaký je cíl vašeho života?" Musíte se jich ptát: "Co je cílem vašeho života?" Chcete umřít nebo chcete žít? První otázka.
Řeknou-li, že chtějí umřít, nechte je umřít. Měli byste říci: "Měl bych tě zásobit nějakým vínem, když umřeš?" Dělejte si z toho
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legraci. Dělejte si legraci. Tak si uvědomí, jak jsou hloupí ti, kteří pijí a jsou otroky. Otroky pití. Nepijí proto, že jsou svobodnými
lidmi. Jelikož pijí, zemřou. A zemřou velmi rychle. Komplikací ve společnosti je tolik. Také jsem viděla lidi, kteří byli bohatí, měli
krásné děti, ale ztratili své rodičovství. Ztratili děti. A neměli také peníze. Jsou na ulici.

Pití je nejlepší cesta, jak promrhat své peníze. Myslí si, že když řeknete, aby nepili, že se možná zajímáte o jejich peníze. Bůh ví,
co si myslí, protože Já nerozumím psychologii lidí, kteří pijí. Jsou tam nějací bhúti, myslím si, kteří jim takové nápady vkládají. A
oni nemohou s pitím přestat. Je to velice špatné. Kde - ve které knize, myslím jako je Bible, nebo takové knize, je psáno, že pití je
dobré? Pil Kristus? Budou následovat křesťanství, budou následovat křesťanství, ale nebudou následovat Krista Tak to je. Kristus
nikdy nepil. Jeho rodiče nikdy nepili. Co to dělá, že se domnívají, že mají právo pít? Obzvlášť křesťané. Jsou hloupí, myslí-li si, že
pití je jejich právo. A pak mají s pitím problémy. Třeba víte, jaké jsou zde problémy. Můžete zjistit, co se stane, když jsou lidé opilí.
Co se jim děje, kam směřují, jaká je jejich situace. Zjistěte si jejich přátele, kde jsou, co dělají. Jak žijí. Budete překvapeni, že jsou
už na cestě ven. Když jim ukážete svou moudrost s rozhodností, proberou se. Musíte jim to říct. Ostych není na místě. Musíte jim
říci, co se jim pitím stane. Co je na tom tak velkolepého? Problémem Evropy je pití. To za prvé. Druhý problém je rodičovství.
Rodiče nechápou odpovědnost za své děti, že po celý život budou vašimi dětmi. A musí se o ně starat. Není žádný způsob, jak se
z toho vyvléknout. Především, proč byste měli mít děti? A pokud děti máte, musíte se o ně saframentsky starat.

Viděla jsem ale, že v Evropě jsou lidé skutečně hloupí. Nerozumějí tomu prostému faktu, že když se neumíme postarat o sebe,
kdo se postará o naše děti? Velice nezodpovědní. Také společnost je taková, že také ve společnosti se věří jenom na pití.
Všichni. Indové, kteří v Indii nepijí - přijdou sem a pijí. Když sem přijdou, domnívají se, že pití je cosi ideálního, a tak pijí. Znám
mnohé takové, kteří přišli do ciziny, a začali pít. Je to velký problém. Měli byste o tom mluvit s každým otevřeně, jaké je pití
hloupost, že si zaplatíme za to, abychom se stali hlupáky. Musíte zaplatit a stát se šílenci. Jen si to představte. Když si z toho
děláte legraci a můžete-li jim říci pravdu, jsem si jistá, že všichni inteligentní to pochopí. Ale měli byste jim to po celou dobu říkat.
Třetím problémem, který tu je, že jakmile jste dospělí, jdete pryč a jste volní. To ale nemohu pochopit. - narodili jste se svým
rodičům, jak se můžete po osmnácti nebo v jakém věku to je, stát volnými? Jak je to možné? Je to jako strom, který rodí ovoce, a
lidé ovce očešou a snědí je. My nejsme stromy. Jsme lidské bytosti. Nemůžeme se chovat jako stromy, které by neprojevily
žádný zájem, o své děti po tom, kdy nastalo jakési odříznutí. Ale je to velmi překvapivé. Víte, pro nás, Indy, je to velmi
překvapující, že mohou zapomenout na své vlastní děti? Jak to mohou dovolit? Měli jsme spisovatele, kteří psali příběhy, a
napsali zde toho tolik, tak jak mohou být rodiče takhle hloupí? Ať je to jakkoliv, může to být váš otec nebo matka, mohou být
chudí nebo bohatí, cokoliv - jsou vašimi rodiči! A rodiče jsou proto, aby se o vás starali. Hloupostí je, že naléhají, aby se dítě
staralo samo o sebe. Když je mu osmnáct, vydělává si sám a rodiče: "Dobře, jdi si." Chtějí se zbavit své vlastní odpovědnosti.
Nikdy jsem o něčem takovém neslýchala. Je to nejposlednější móda. Bylo to tak, když tu byl Abraham Lincoln? Stalo se to
Kristovi, aby se Ho Matka vzdala a řekla: "Dobře, jdi a nech se ukřižovat"!? Jak se mohou rodiče takto chovat!? Nemají srdce? Že
nemají žádnou lásku pro své vlastní děti? Indie možná není tak bohatá, ale lidé své děti milují. Zdejší děti také své rodiče
neposlouchají kvůli tomu, že se o ně rodiče nestarají. Můžete si představit společnost, náboženství nebo jakkoliv to nazvete, kde
lidé nejsou spolu vzájemně ve spojení.

Ale v Sahadža józe jsme všichni propojeni. Jsme všichni jeden. A chceme být spolu, se všemi takzvanými rozdíly. Jsme Indové,
jsme Afričané, jsme Angličané, ale všichni jsme sahadžajogíni. Právě toto byste jim měli říci, co to mají za přátele, kteří přijdou
jen za účelem pití a jdou pryč, kteří ani nebudou při vás stát. Ale naši přátelé jsou našimi drahými přáteli. Sahadžajogíni někdy
dělají chyby, to nevadí. Ale jsou to sahadžajogíni, jsou neobyčejní a vzájemně si pomáhají. Podívejte, jak se v Sahadža józe
mnohé země vzájemně sešly! A jeden s druhým mají spolu takové přátelství, jaké možná nemáte k lidem, kteří se narodili na
stejné straně Země. Nerozpoznáte se navzájem. Je to hrozné. Víte, jsem někdy překvapená, jak rodiče nemají vysoké mínění o
svých rodičích. Rodiče nemyslí na to, že jsou rodiči, a děti si nemyslí, že jsou dětmi oněch rodičů. Nevím, co to způsobilo. Jsou to
peníze, jak říkají, jsou to peníze, které vydělávají. Dobrá, co uděláte s těmito penězi, ze kterých se stanete zbědovanými, a z
každého dělají ubožáka? Už ani nerespektujete peníze, protože když pijete, kolik peněz vyplýtváte? Pomůže to nějak někomu?
Pak to pití - byla jsem tady překvapena, že toho mnozí nechali, naštěstí přestali a jsou šťastní. To je jedna věc, že v Evropě je pití
důležitý sociální projev. A každý se domnívá, že musí pít, jinak že nejsou lidskými bytostmi. Musí se zbláznit, jinak neexistují.
Takže rodiče to pochopí, pokud se spojíte. Musíte je přivést k rozumu, existují lidé, kteří to tak udělali. Všichni sahadžajogíni
společně zařídili, aby tyto chlapíky přivedli do Sahadža jógy. Když uvidí, že jste šťastní, že nelžete, a jste čestní a jste skromní - co
víc si přát? Ale oni budou chodit do kostela, říkat si křesťané a chovat se jako satan. Podívejte se na jejich chování. Dokonce se



ani nestarají o své děti, protože mají různé zlozvyky, které si rozvinuli. "Proč se nezbavíte těch špatných zlozvyků?" Na toto byste
se měli zeptat svých rodičů. Proč se nezbavíte těch hnusných věcí, které z vás dělají blázny. Pití dělá z lidí šílence, říkám vám, a
ztratí se celý jejich hodnotový systém. Ať jste kýmkoliv, ať je jakékoliv vaše vzdělání, všechno to je k ničemu, pokud se dáte na
pití. Nemáte potom žádnou osobnost. Není ve vás nic božského - způsob, jakým se chováte. A vidíte, že když se lidé opijí, že se
chovají směšně. Prostě si to zošklivte a řekněte svým rodičům, že se vám pití nelíbí. Nechceme, abyste pili! Proč pijete? Můžete
jim to říct! Proč pijete? Kvůli pití se z nich stanou šílenci...  Je lépe dostat ověření z blázince. Vy, sahadžajogíni, si nyní
uvědomujete, že to je šílenství, musíte jim říci, že si myslíme, že vy všichni jste blázniví, kteří se posadíte a pijete. Co chcete? Co
vám to pití dává? Především musíte hledat mír ve své mysli. To není možné, pokud pijete.

Slyšeli jste o někom, kdo měl mír v duši, protože pil? Když umře, možná! Mělo by se jim to říci rovnou, proč pijete, k čemu to je
utrácet všechny peníze. Většinou jsem viděla, že pijí, protože jsou tak nevědomí, že nevědí, že existuje vyšší život a lepší život,
kde můžete ovládat své tělo, vše ovládat. Jakmile to jednou zjistí, uvědomí si, že toto pití z nich dělá otroka. Víte, jsou otroky, a
když Vám něco řeknou, měli byste říci: "Nechceme poslouchat otroky, všichni jste otroky" - není v tom nic špatného říct to takto.
"Jste otroci a my nechceme poslouchat otroky." Víte, v Indii, nevím jak, ale nějak jsme ten problém vyřešili. Lidé tolik nepijí,
protože od prvopočátku je tam pití považováno za velmi špatnou věc. Pokud se dívka dozví, že mládenec pije, nevezme si ho.
Společnost tedy pití neakceptuje, což je dobrá věc, zatímco vaše společnost žádnou společností není, protože zde není
přátelství, není zde pochopení, a oni nepřemýšlejí o zlepšení života. Co si myslí? Jsou velice sobečtí a myslí na sebe. Sobeckými
ve smyslu stát se bláznem - je to velmi velké sobectví. Stávají se šílenými a jejich šílenství se prohlubuje čím dál víc. Je to
nemoc. Měli byste jim říci, že je to nemoc. "Jste už nemocnými lidmi a my vás nechceme následovat." Nebuďte hrubí, ale měli
byste jim to říci. Pití je nemoc, řekněte, že jsem to Já řekla. Mně to nevadí. Viděli jste člověka, který je opilý? Co si o nich myslíte?
Jsou víc než šílenci. Lidé jsou šílení, protože se něco pokazilo. Ale tihle jsou nemocní, protože pili. Tak jim to musíte říci: "Jste
všichni šílení. A chystáte se zničit svou zemi." Viděla jsem tolik věcí, které se staly na Západě - ze své vlastní zkušenosti. Víte,
pracuji v Maháráštře, pracuji v Indii na různých místech, ale není tu s nimi žádný problém, když to jsou realizované duše. Ale tady
se setkávám s problémy i u realizovaných duší. V Indii problém není, pokud jsou tam realizované duše, jsou naprosto realizovaní,
a zde jsou problémy, dokonce i s realizovanými lidmi. Jsou zde někteří sahadžajogíni, kteří vydělali peníze načerno.

Jsou to sahadžajogíni, vím to určitě, ale přesto takto jednali. Byli zachráněni, ale nikoliv v nebesích. Vypracují to, sami sebe
zachrání, ale děje se mnohé. Někteří lidé říkají: "Matko, pijeme velmi málo." Ale proč? Velice časté. Pijeme velmi málo, ale proč?
Proč chcete pít a utrácet své peníze. Především všichni plýtváte svými penězi. Je to velmi smutné, že všichni lidé, kteří jsou
velice dobře vzdělaní, mají se dobře, se zblázní - tomu nerozumím. A když vaše rodiče pijí, jsou šílení. Musíte s nimi zacházet
jako s šílenými lidmi. Pak si to uvědomí. Měli byste jim vyhubovat, že chtějí utrácet všechny své peníze za pití. V Indii máme v
tomto velmi energické jogíny. Rozbijí láhve, když je přinesou domů. Nebo co udělají.. cokoliv takového rozbijí! Rodiče se stanou
skutečně legrační, protože nerozumí, co se těmto dětem stalo. Ale oni jsou sahadžajogíni, tak se jim to nelíbí a prostě to vyhodí.
Před šílenci není zapotřebí žádné pokory. Musíte vidět, jak zanechávají svého pití. Což je velice důležité a necítit ohledně toho
ostych. Napravíte-li svoje rodiče, napravíte celý národ. Vy všichni byste to měli vypracovat, projednat to mezi sebou, a povědět:
"Ach, můj otec hodně pije." Požádejte své přátele, aby přišli a dali ho do pořádku. Můžete si z nich dělat legraci, oni jsou blázni!
Neberte je vážně, jsou to blázni, litujte je a takto to vypracujte. Máte dohromady tolik přátel. Pití je prokletím Západu. A jak to
vzniklo - myslím, že na tom zapracovala nějaká satanská síla. Nikdy dřív tolik nepili. Nikoliv! Tedy nevím. Jdete po ulici a zjistíte,
že tolik jich jde kolem vás. Takže sahadžajogíni by se měli postarat, aby sami nepili a nedovolovali nikomu pít. Svému otci,
matce, bratrovi. Musíte jim říci: " Jste šílenci! Jděte do blázince!" Když jim to jednou řeknete, uvědomí si to. Pouze vy je můžete
napravit. Mohu udělat cokoliv, ale nejdřív by všichni tito lidé měli zanechat pití, ano? Jako sahadžajogíni máte spoustu síly, a
musíte to u svých rodičů vypracovat. Kolik z vašich rodičů pije? Zvedněte ruce. Tvoji rodiče také? Bah prai! Jen si to představte.
Měli byste se postavit proti jejich pití. Otevřeně! Měli byste říci, že nerada hovořím k lidem, kteří pijí. Takto. Pokračujte v tom a
budete překvapení, jak se vzpamatují. Závisí to naprosto na vás.

Pokud vaši rodiče pijí, musíte zaujmout velmi vyhraněný názor. A máte také tolik jiných přátel, aby vám pomohli. Dělejte si z nich
legraci. Někdo by měl napodobit, jak se chovají, když se napijí, jak chodí. Neměli byste je urážet, ale napodobovat. Jakmile si
jednou uvědomí, že zde není respekt a péče k rodičům, budou v pořádku. Ale když pijí, nezatěžujte se tím moc. Netrapte se,
pokud pijí. Ale měli byste říci: "Jste všichni šílenci, a kam směřujete? Co se s vámi bude dít?" Můžete s nimi mluvit jako starší
lidé. A také se poohlédnout, zda nemají přátele, kteří pijí. Jestliže mají takovéto přátelé, bylo by lepší říci to jim. Víte, nejen, že jste



přijali zodpovědnost, když jste dostali realizaci, ale je to vaše naprostá odpovědnost, abyste napravili svoje rodiče a napravili
svoje bratry a sestry. Máte je na starost a musíte je vést. Musíte jim to říci, vůbec se nestydět. Protože jsou šílení, víte! Je to pro
sahadžajogíny velice důležité. Moje zkušenost je taková, že jsou zde sahadžajogíni, kteří se narodili na Západě, kteří dostali
realizaci, kteří jsou velmi dobří, kteří jsou vynikající, nemusím nic říkat. Ale jsou vůči rodičům pokorní. Snažte se ukázat, že se
vám to nelíbí. Pokud pijí, neseďte tam, jděte z toho místa pryč. Měli byste se snažit celou záležitost kritizovat. To nikomu
neublíží. Říká-li někdo příkrá slova, bráníte se. Ale co s těmi opilci, kteří sedí a zpíjejí se. Musíte jim to všem říci. Jste to pouze vy,
kdo může napravit vaši společnost. Jsem zde, abych vám to řekla. Ale vy jste lidé velmi utlumení. Kolik z vás bojuje s rodiči,
řekněte Mi. Zvedněte ruce. Málokdo. Bojíte se jich, těch pijanů? Oni by se měli bát vás. A někde se schovat. Jsou-li někde v domě
láhve, rozbijte je. Samozřejmě! Vyhoďte je, rozbijte je. Takto s nimi musíte bojovat. Jak se nám podařilo, aby Britové odešli z
Indie? Protestováním! Protesty proti jejich nadvládě, toť vše. Jak jednoduché! A oni odešli. Dovedete si to představit, nebyla zde
žádná válka, nic a oni nás opustili. Neboť oni říkali, že je chladno a proto pijí. Není to potřeba, kvůli tomu není potřeba pít.

Znám tolik Indů, mnohé z nich, kteří nepijí, Nikdy takovou chladnou zemi neviděli. Teď také mnoho Rusů nepije. Velice studená
země, Rusové. A nedovolí svým rodičům pít, víte, Rusové. Jsou velmi stateční, tak jak bojovali. Vy víte, jak se je Hitler snažil
ovládnout, ale oni získali všechnu sílu. Tak ti Rusové nejsou, řekla bych, tak uhlazení. Ty jsi Rus, ne? Takže já... Ukrajinský lídr.
Souhlasím. Rusové jsou velmi, velmi stateční lidé. A bojovali se svými rodiči. A nyní máme v Rusku takovou spoustu
sahadžajogínů. Stane se, že se celé Rusko stane realizovanou duší. Zatímco zde všichni ti skvělí lidé, kteří si o sobě tolik myslí,
skončí v blázinci. Dnes si tedy si z Mé přednášky zapamatujte, že máte veškeré právo se svým rodičům postavit, pokud pijí. Oni
si totiž myslí, že chcete všechny peníze, tak proto. Ale měli byste říci: "Nechceme vaše peníze." Tedy nyní, pokud jste lídr, a jsou
zde tací, měli byste si pamatovat, zda budete oponovat svým rodičům. Co se staráte? Musím říci, že Rusové jsou velmi stateční.
Rodičům vyhubovali. Dokonce i úřadům. Proč? Protože jsou komunisty? Je to tak? Protože jsou svobodomyslní lidé. Konec
konců, vy jste všichni sahadžajogíni, a jaké mají právo vám vládnout? Nemají žádné právo, jsou to opilci, jak vás mohou ovládat?
Řekněte jim, že jsou opilci, ať nic neříkají. Není to nic špatného! Musíte bojovat, musíte bojovat se svými rodiči, je to velmi
důležité. Jsem s vámi. Nechť vám Bůh žehná! Budou bojovat za demokracii a tak dále. Všechno je to démonokracie. Jaká je
jejich demokracie? Když pijí, jaké mají právo, aby vás ovládali? Kdo jsou? Opilci? Zarazte je!

Musíte tedy bojovat. Ta doba nastala, mnoho času jste strávili a tolerovali je. Co dokázali? Nic. Musím říci, že Rusové jsou velmi
chytří a velmi stateční. Ano! Víte, jak vyhnali Hitlera. Člověk, jako byl Hitler, odtamtud utekl. Jak to zařídili? Protože jsou v
podstatě čestní a stateční. Takže - my nepijeme, proč bychom měli být zbabělci? Pouze opilci mohou být zbabělci. Vy nejste
opilci, tak byste měli být stateční a říci to svým rodičům a napravit svůj rodinný život. Shledávám, že rodinný život zde je tak
strašný. Rodiče jsou komičtí, matky jsou směšné, jak je to možné? Jak můžete být jejich dětmi? Měli byste říci, že se stydíte být
dětmi opilců. Uvědomí si to. Rusové pití zanechali. Ti, kteří jsou sahadžajogíny, ti toho úplně zanechali. Nevím, co to způsobilo,
že jsou takoví. Nezajímají je ani peníze nebo postavení, nebo cosi takového. Sahadžajogíni. Indové to dostali do vínku, ale také
když přijdou do Anglie, pijí. Myslí si, že lidé nepijí, protože nejsou svobodní. Co je to za nápad? Jste-li svobodnými, měli byste
umět pít, měli byste zešílet? Je tohle svoboda, ano? Můžete jim nyní říci: "Jste blázni." Pijete, tak jste blázni. Řekněte jim, že jsem
to řekla. Dobrá, nyní jste přesvědčeni? Nyní... Každý dostává vibrace? Je tady někdo, kdo je nedostává? Prosím, zvedněte ruce.
Pohleďte! Jak jste kolektivní a jak mocní. Ale viděla jsem, že se sahadžajogíni bojí svých rodičů. Seskupují se dohromady jako
dva zbabělci. Měli byste být stateční a vyhubovat jim, získali jste síly, abyste to udělali. Můžete-li svoje rodiče změnit, uděláte pro
ně velkou práci. Co ještě pro ně můžete udělat? Jestliže se rodiče změní, udělali jste velkou práci. Co říkáte? Jste takoví příliš
měkcí. Vezměte dva, tři sahadžajogíny a krásně jim naplácejte. Jinak oni budou v každém případě po pití bít. Když se napijí,
budou! Je to velmi smutné. Všichni jste lidé ze svobodné země, ale musíte bojovat, bez boje se to nevypracuje. Takže chci,
abyste se vzájemně setkali, a měli naprostý smysl, že jste sahadžajogíni. Což znamená, že jste požehnáni Bohem.

Vy jste vyslanci Boha. A nebudete přijímat tyto nečisté věci. Važte si sebe. Respektujte se. Můžete říci svým rodičům, že si jich
kvůli pití nevážíte. Řekněte jim to. Můžete jim říci, že jsem to tak řekla. Podívejte se na Krista, jak bojoval. Co je to za odrůdu
křesťanů... Pijí, pijí a pijí. Ale v Indii - proč nepijí? Nepijí! Žijí bez pití a žijí si dobře. Myslím, že jste si ode Mne vzali tu odvahu
postavit se svým rodičům. Až příště přijdu, nechci vidět nikoho, kdo řekne, že rodiče neposlouchají. Když jsou opilí, můžete je bít
lžičkou. I v Rusku hodně pijí, ale ti, kteří dostali realizaci, nepijí, v žádném případě, nepijí. To je důvod, proč si myslím, že
komunismus je dobrý. Protože oni mají tolik odvahy! Se vší tou demokracií jste se všichni stali démony, ničím, než démony. Tedy
dnes přijímám váš slib, že zařídíte, aby byli vaši rodiče v pořádku. Děkuju vám velice. Pokud má někdo nějaké problémy, ať Mi



řekne. Matko, v mojí škole je mnoho studentů, jejichž rodiny pijí a všichni se rozvedli. Jsou velmi mentálně narušení. Já ho
neslyším. Říká, že v jeho škole mnoho přátel, rodin pije a rodiny se rozvedly. Kvůli pití. Kdy? Kdy mají volno? Všichni jsou
narušení, studenti jsou mentálně narušení, Matko. Co chtějí? Studenti - jejich rodiče pijí a rozvádějí se. Mají spoustu problémů, a
mladí studenti jsou rozčilení a naštvaní. Rozbijte jejich láhve. Řekněte jim, že to říkala Mahámája. Rozbijte jejich láhve, jakmile
uvidíte láhev, rozbijte ji. Pak uvidíte. Udělali jsme to tak v Indii, víte, když jsme žádali o nezávislost. Děti rozbíjely jejich láhve. S
láhvemi se nikdy nemůžete radovat ze svobody. Rozbijte je! Nějaká otázka? Neměli bychom je urážet, ale můžete rozbít jejich
láhve, ano? Šrí Mátadží, děkujeme, že jste přišla do Burwoodu, děkujeme.

Nechť vám Bůh žehná!
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9 nocí Navaratri, 21/10/2007, ašrám v Boorwoodu, Sydney, Austrálie

Takže dnes je den Dašera, v Indii je to velmi významný den. Povídá se, že v tento den byl zabit Rávana. Byl nejhorším nepřítelem
lidských bytostí. A byl zabit. Ale ať je to jakkoliv, na památku Šrí Rámy, tohoto velkého muže, se dnes oslavuje Dašera. Říká se, že
v tento den, dustové, tj. špatní nebo můžeme říci negativní lidé, jsou zabiti. Dovedete si to představit? Takže tento den je v Indii
uctíván jako velmi důležitý. A zhotovili obrovskou sochu Rávany. Víte všichni, kdo byl Rávana? Ano, Šrí Mátadži. Ten, kterého
zabil Šrí Ráma. Byl to hrozný člověk, a unesl ženu Šrí Rámy, Sítu, násilím. Ale ona byla tak cudná žena, že se jí nemohl dotknout.
Zkoušel to, ale nemohl se jí dotknout. Nemohl nad ní nijak zvítězit. Naopak, ona byla velmi mocná. Takže v té době Šrí Rámova
tchýně - měla bych říci, která byla manželkou Dašrathy, řekla (o Sítě), že byla... že je jako velká "saadhuni" (svatá žena). A řekla,
že od tohoto dne, nejsou povolena dvě manželství, pouze jedno. Takže mezi hinduisty je jen jedno manželství. Nemají dvě
manželství a považují za velmi hříšné mít další ženu - podle indické kultury. Jsou lidé, kteří to tak dělají, je to špatně, nejsou to
Indové. Tchán ustanovil zákon, protože trpěl - měl dvě ženy a jedna z nich se pokusila poslat Šrí Rámu do pralesa. Byla tak krutá,
protože chtěla, aby se její syn stal králem. A protože to byla chyba otce, který slíbil, že jí dá požehnání, protože ho zachránila ve
válce.

Takže ho teď požádala, aby poslal Šrí Rámu, do "Vanavas" - do džungle. A zadruhé jej požádala, aby dal jejímu synovi království.
Byl to Lakšman. Ale když Lakšman přišel, nechtěl to. Řekl: "Nechci brát Šrí Rámovi trůn, protože má na to právo." Vydal se tedy za
Šrí Rámou do džungle, požádat ho: "Musíš se vrátit, musíš se vrátit do Ajódhy, hlavního města, a měl bys být korunován." Šrí
Ráma odpověděl: "Nemohu to udělat. Musím splnit přání mého otce." Ale v ten okamžik, otec pronesl, že v Indii nebude mít nikdo
druhé manželství. Protože díky dvěma manželkám celá rodina trpěla. Řekl tedy: "Můžeme mít pouze jednu manželku. A žádné
dvě ženy." Je velmi překvapující, že až dodnes věříme v Indii pouze v jedno manželství. Ale co vidíte v jiných zemích - že lidé snad
nemají jinou ženu, ale mají pletky a nerespektují své ženy. To je velmi smutné a celá země tímto trpí, protože je-li se ženami takto
zacházeno, ženy trpí, a když trpí matka, děti také trpí. Takže ustanovil zákon, že nikdo se nebude brát dvakrát! Pouze Mohammed
Sáhib řekl: "Dobrá, můžeme mít čtyři manželství", protože se tolik zabíjelo, a tak zůstalo velmi málo mužů. Hodně žen a velmi
málo mužů. Takže řekl: "Dobrá, můžete mít každý čtyři manželky, vyřešíme ten problém." Nevyřešil, nevyřešil ten problém! I teď
mají muslimové tento problém. Uzavírají manželství čtyřikrát, bezpochyby, ale když vidíte jejich rodinný život, jsou velmi smutní.
My, Indové, bychom se neměli od nich nic učit. Naopak - měli bychom říci celému světu - neběhejte za ženami. Hleďte si sebe.
Proto lidé na Západě nemají zdravý rozum. Samozřejmě, mají jednu manželku, ne dvě, ale mají pletky s jinou ženou. V Sahadža
józe je zakázáno praktikovat tyto věci a když v tom pokračují, řeknu jim: "Rozveďte se." Potom jim sjednám manželství. Je to ale
velmi smutné, protože proč by si měli pod vlivem západního života, zkoušet najít jinou ženu. A celou věc tak znesvěcují. Zejména
tím trpí jejich děti.

Jestliže morálka toho místa není dobrá, nová generace, jejich děti, trpí. A co máme? Je to nemocná zem. Kdysi dávno byli
Angličané velmi hrdí a velmi rozumní a moudří. Ale nyní se stali velmi nešťastnými, protože nevěří v jednu ženu. Jednu ženu mají
doma a druhou někde jinde, a toto je velmi smutná věc. V Sahadža józe tohle nestrpíme. Musíte mít jednu ženu a žít s jednou
ženou. Některé ženy jsou tvrdohlavé, souhlasím, můžete Sahadža jógu opustit. A někteří muži jsou také problémoví - takže jim
říkám, aby opustili Sahadža jógu. Chcete-li mít výhodu, že jste sahadžajogíni, nesmíte si vzít za manželku jinou ženu, nebo jiného
muže. Musíte žít spolu navzájem šťastný život. Jestliže toho nejste schopni, pak odejděte ze Sahadža jógy. Jsou zde ale lidé,
kteří prožili hrozné období se svými manželkami nebo manželi. Takže jsem řekla: "Dobře, ti, kteří flirtují a nemají správný
charakter, nemohou být v Sahadža józe." Musíme vytvořit velmi čistou společnost, naší povinností je ukázat, že můžeme žít
šťastně, bez hádek. O sahadžajogínech se ví, že jsou velmi rozumní manželé. Jsem velmi šťastná, že vás zde všechny vidím,
některé z vás zde znám, sezdala jsem je a oni jsou šťastní. Takže musím vám všem, mužům i ženám, říci, že musíme vést
oddaný život. Jestliže mažel flirtuje, nechte ho jít do pekla, nebo pokud manželka flirtuje, nechte ji jít do pekla. Jsme
sahadžajogíni a musíme udržovat naše povahy dobré. Pokud je vaše povaha dobrá, budete se těšit svým vlastním životem.

Pokud vedete lehkovážný život, nikdy se nemůžete radovat. Honíte se za tím a tím. Takoví lidé nemohou být nikdy šťastní a dělají
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spoustu nesmyslů a mrhají svými životy. A ve chvíli, kdy umírají, je jejich stav tak špatný, velmi špatný, tito lidé hodně trpí. Viděla
jsem je trpět, velice trpěli. Takže jsme manžel a manželka, musíme se navzájem ze sebe radovat a vést šťastný život, nebýt
utrápení. Mnozí z vás - kteří jste sezdáni v Sahadža józe - víte - někteří z vás možná nezakusili správný manželský život. Ale čím
to je? Není to chyba Sahadža jógy, je to chyba ve vás, vás samotných, a chyba ve vaší ženě. Takže - každý se musí napravit a vést
správný život místo promrhávání vaší energie roztržkami a hádáním se. Zkuste zjistit, proč se hádáte a bojujete, v jakém bodu
vznikají rozpory. Musí zde být rozdíly, to nevadí. Konec konců, jste dvěma osobami, musí zde být rozdíly, ale rozdíly by neměly
vytvářet problém. Naopak, musíte se z rozdílů radovat, dokud nejste oddanou manželkou, a nemáte oddaného manžela,
nemůžete se radovat ze života. Celou dobu si budete dělat starosti a budete rozrušení. Takže vám všem velmi děkuji, že jste v
tento velký výjimečný den všichni přišli. A vypadáte všichni velmi šťastně.

Děkuji vám velice.
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Divali púdža, 10.11.2007, Noida, Indie Šťastné Divali. Přeji vám všem šťastné Divali. Viděli jste všechny ty různé typy tance a je
potřeba rozumět jedné věci - ať jejich texty napsal nebo je vyjádřil kdokoli, všechny mluví o tom samém. Tou nejvznešenější věcí,
kterou obsahují, bylo, že Paramátma je jednotou. Inkarnovali se v různých formách, avatárech, ale Paramátma je jeden. Nebyly
mezi nimi žádné rozpory. Přišli na zem, aby zničili zlo a zabíjeli zlé lidi; a toto se děje. Vidím to všude, že tito zlí lidé jsou
odhalováni. A teď je to také vaše povinnost, postarat se, aby všichni zlí lidé, ti, co jdou proti Paramátma, ti, kteří jsou pro peníze
připraveni udělat cokoli, aby šli všichni do pekla. Nevíme, kolik existuje pekel. Místo, na kterém se nacházíte, je od pekla velmi
daleko. Nemá žádné spojení s peklem, ani v nejmenším. Jestliže tady ale budete provádět skutky proti náboženství, dělat špatné
věci, pak i vy můžete jít do pekla. Existuje mnoho druhů pekla. A způsoby, jakým se tam dostanete, jsou také velmi pěkně
připraveny. Protože ti, co jdou do pekla, nemají o tom, kam jdou, vůbec tušení. Ti, kteří zůstanou pozadu, půjdou do nebe. Nikdo
na tomto pozemském světě neví, že by mohl jít i do pekla. Špatné skutky vás dostanou do pekla. Význam samotného Divali
spočívá v tom, že stejně tak, jako jsou zapáleny lampy venku, i vy byste měli být osvíceni světlem z vlastního nitra. V tomto světě
temnoty jste vy světla. Jste lampami a musíte dávat světlo. Pokud ale nejste tímto niterným světlem dostatečně osvíceni, jak
tedy můžete vydávat světlo? Toto si uvědomte. Takže v prvé řadě byste se, sahadžajogíni, měli nechat svým niterným světlem
řádně osvítit a možná je to jen z toho důvodu, že jsme přišli na tento svět. Dokud nepřišel Ježíš Kristus, nikdo o tom ani nemluvil.
Přišel na úrovni Ádžňa čakry a ukázal, že nemá vůbec žádné ego. Byl synem Všemohoucího, a přesto neměl žádné ego. Lidé,
kteří tu byli před ním, něco málo poodhalili, ale Kristus jen chtěl, aby se naše Ádžňa vyčistila a zdá se, že v Dillí je Ádžňa čakra
hodně napadena. Proč to tak je? Žili tady Angličané a naučili nás, jak být sobeckými. Je to ve vašem chování a řeči docela vidět.
Taky jsme zažili dny, kdy naše země neměla nezávislost. Ale vy jste teď svobodní. Teď jsme nezávislí. A co je Swatantra - Swa
znamená sebe sama, a ten, kdo má „Swa“ sebepoznání, má také poznání o „tantře“, tedy nástroj ke „Swa“ sobě samému. Skrze
Sahadža jógu jste poznali sami sebe a víte, že jste teď „tantra“ nástrojem a že musíte pokračovat na cestě sebepoznání. Je vidět,
že v Dillí proběhl velký vývoj. I mimo Dillí nastal rozvoj. Všichni víte, v čem spočívá problém s lidmi tady, to vám nemusím říkat.
Ale teď jste získali svou nezávislost a musíte proto vidět, že vy těmito problémy netrpíte. Problém číslo jedna je napadená Ádžňa.
Kristus byl ukřižován a zabit, ale přesto jsme se z toho nepoučili. Právě naopak, lidé z křesťanských zemí jsou velice egoističtí a
nás tím také ovlivnili. Nejhorší věcí ale je, že jste stále ještě nepoznali jeden druhého. Všude jsou boje a spory. Pokračují hádky,
Chybí čistota mysli. Ze všeho nejdříve bychom měli vyčistit svou mysl. Se Sahadža jógou je možné vše a lidé mohou dosáhnout
takových výšek. Už není potřeba, abyste šli sedět do Himalájí. Dá se to i tady ve městě Dillí. Ale jen se kolem sebe podívejte,
všude okolo uvidíte samé sobce, a jejich Ádžňa je vážně napadena. Takže je to velmi těžké. Bůh seslal jednu novou věc -
rakovinu. Jestliže dostanete rakovinu a vaše Ádžňa není čistá, nemůžete být vyléčeni a pak se odehraje tragédie. Takže lidé, kteří
mají rakovinu, by měli začít dělat Sahadža jógu. A vyčistit své ego uvnitř. Kdekoli je vláda, lidé jsou velice sobečtí. Máme tady
tolik lidí ve službách státu a všichni mají velké ego. Lidé, kteří přijdou zvenčí, jsou na tom mnohem lépe. A navíc - oni všichni pijí
alkohol. Posuďte sami, nazývají se křesťany a všichni pijí alkohol. Když pijete, jdete sami proti sobě. Neposloucháte svou Ádžňa
čakru. Neposloucháte ji. Člověk, který má čistou Ádžňa čakru, nemůže pít, to prostě nejde. Kamkoli se podíváte, lidé pijí alkohol a
nemají způsob, jakým by se toho zbavili, protože jakmile zjistí, že nemohou přestat pít, zase to zapijí. Závislost jakéhokoli druhu
vás uvrhne v otroctví. Nezáleží na druhu. Tady máme závislost na paan. A taky si do toho přidávají tabák. Bůh vás stvořil s
takovým zalíbením, dal vám zrození v této zemi, abyste byli v celém světě naprosto jedineční. Mohou takoví být. Indové jsou
takoví. Ale v poslední době zjišťuji, že se tu vyskytují vážné nemoci. Pojídají peníze namísto jídla. Cesty, kterými jsme se dostali
až sem, tu dříve nebyly, ale bylo pro Mne bolestivé vidět, v jakém špatném stavu jsou ty cesty dnes, že nikdo už nemůže tvrdit, že
jsou nové. Jenom Indové dělají takové věci. V celém světě jsem tak nestydaté lidi neviděla, lidi, kteří dělají takové věci. A vůbec to
tak nemusí být. Tady kdokoli, kdo má tu moc, to může kdykoli udělat. Za prvé - dnes si musíme dát předsevzetí, že vyčistíme
svou Ádžňu. Největším úskalím Ádžni je, že si myslíme, že jsme něco víc. A začneme si myslet, že víme, jak panovat tomuto
světu, že můžeme dát svět do pořádku. Když vy sami nejste v pořádku, jak můžete tento svět napravit? Určitě jste viděli spoustu
lidí, kteří si myslí, že jsou velkolepí, ale páchají mnoho špatností. V této zemi si lidé berou velké peníze. Řekněte mi, jak vám jen
Bůh toto může odpustit? Nejhoršími zločiny jsou krádeže a korupce. Člověk, který se těchto hříchů dopouští, ať dělá, co dělá,
může dělat púdže, zpívat mantry, číst namaz, vzývat Alláha, ať udělá cokoli, nebude nikterak odměněn. Dnes vám začíná Nový
rok a Já vám všem přeji a chci, abyste si dnes dali předsevzetí, že dneškem počínaje, nebudete lhát, vůbec nikdy nelžete. Indové
jsou ve světě proslulí jako lháři. Nevím proč, ale tato země nese pečeť nepoctivých lidí. Velcí světci a prorokové se zde zrodili.

http://amruta.org/?p=9260


Tady, kde tolik sufiů přišlo na svět, jak mohou lidé na takovém místě lhát? Tak dnes musíte slíbit, že nikdy nebudete lhát, bez
ohledu na následky. Budete k tomu potřebovat odvahu. Poté, co jste dostali realizaci, kolik odvahy je potřeba navíc? Nemůžete
vůbec lhát. Jenom pokud přestanete lhát, začnou mít lidé znovu víru v to, že jste pravdomluvní lidé. Sahadžajogíni musí být
pravdomluvní. Nezáleží na vašem povolání. Ať už děláte cokoli, třeba jste inženýr, co pokládá silnice, nebo jste lékař, co léčí
každého. Pokud přesto všechno budete lhát, bude to pro vás peklo. Protože teď jste prošli proměnou. Jste realizovaní. Pokud lže
realizovaný člověk, nemá z toho žádný užitek. Když jedu do zahraničí, často slyším lidi říkat, že Indové jsou podvodníci, lháři a
zkorumpovaní lidé. Jsem velmi smutná. Dnešek je pro vás velice příznivý den. Pojďme dnes všichni přijmout předsevzetí, že
nikdy nebudeme lhát, děj se co děj. Já sama jsem indická žena. Nikdy jsem nevyslovila jedinou lež. Když budete lhát, budete
ztrácet. Tím, že budete konat zlé skutky, budete ztrácet. Třeba budete mít pocit, že jste vydělali, že jste někoho pěkně napálili, ale
už nebudete moci jít do nebe, půjdete do pekla. Je velice důležité vědět, že máme ve světě velmi špatnou reputaci. Proč máme
špatnou reputaci? Protože jsme prostě takoví. Když zjistíte, že někdo je lhář, spojte se s dalšími lidmi a zjistěte o tom více
informací. Například, když byla postavena silnice, ale není dostatečně dobrá, ptejte se, kolik to stálo, a co bylo uděláno. Peníze,
které byly na silnici vydělány, se utratí pouze za alkohol, což je váš nepřítel! Proč to chcete dělat? Vy všichni jste finančně
zajištěni. Viděla jsem spoustu chudých zemí plných chudých lidí, ale oni jsou velice poctiví. Poctivost by měla být vaše
nejdůležitější přednost. Udělejte dnes rozhodnutí, že už nikdy nebudete nepoctiví. A že už nikdy nebudete ve společnosti
nepoctivých lidí - jestliže je kdokoli nepoctivý, bude odhalen. Dnes se to má tak, že lidé budou říkat: „Matko, v policii je to taky tak,
a na dalších odděleních je to stejné.“ Ale vy jste sahadžajogíni. Ti, kteří jsou v Sahadža józe, nejsou o nic méně než policisté,
nebo lidé, kteří mají vliv. Oni jsou mocní. Všechny síly jsou ale síly Pravdy. Pravdomluvnost by tu měla být a mám radost, že
spousta sahadžajogínů je pravdomluvná, ale my stále potřebujeme více sahadžajogínů, kteří jsou pravdomluvní. Pravdomluvnost
tu musí být. Jinak se vaše Ádžňa nevyčistí. Ádžňa je místo, kde sídlí ego. Když se člověk stane sobcem, začne se dopouštět
spousty chyb. Kritizuje, škodí a ubližuje, stane se zkorumpovaným. Všichni takoví lidé půjdou do pekla. Chci vám říct velice jasně,
že byste neměli přijímat jakoukoli korupci. Neumíráte přece. Co jste získali tím, že jste o trochu víc vydělali? Co to děláte? Museli
jste zažehnout více světel, museli jste si vydržovat více žen, co ještě? Jaké budou vaše podmínky, až budete v pekle? Mluvím o
tom v den Divali, protože Divali se slaví při příležitosti oslavy znovu shledání Sítadži a Rámy. Jakmile vstřebáme cudnost,
nemůžeme být otroky. Jsme jen svými vlastními otroky, ne otroky druhých. Už nikdy nebudeme za žádných okolností lhát. V Dillí
jsem žila docela dlouho a jsem opravdu překvapená, jak moc tu lidé lžou. Vůbec se nebojí zalhat. Otevřeně lžou. A snad tím něco
získávají, mohou vydělat víc peněz, ale není jim známo, že do nebe nepůjdou. Chci, aby dnes sahadžajogíni slíbili, že nebudou
lhát a že nebudou ani lháře podporovat. Prý je naše země velice zkorumpovaná. Ano, byla jsem na vzdálených místech a viděla
jsem, že Rusové jsou mezi nimi nejlepší. Jsou prostě takoví poloviční sahadžajogíni sami od sebe. A také tam je hodně
sahadžajogínů. Letos jsem do Ruska nemohla jet, ale příští rok rozhodně pojedu. Znamená to, že jsme nebyli schopni zajistit
demokracii. Taky jsme se měli stát komunisty. Nejsou tam žádné případy krádeží, žádné lži, milují se tam navzájem. Mají ke Mně
hlubokou úctu. Musíme vidět, kam směřujeme. Kam až zajdeme kvůli vydělávání peněz? Co za to dostaneme? Poctivost by měla
být vaše nejdůležitější vlastnost. Vaše nepoctivost bude vytvářet problémy vašim vlastním lidem. Lidé říkají, že Indové jsou
nepoctiví. Stydím se, když to slyším. Tolik velkých světců se tady narodilo, tolik velkých proroků tady bylo, a zdejší lidé jsou teď
velcí zloději, kradou a kritizují. Vaše Ádžňa se těchto věcí od samého počátku děsí. Chtějí hodně vydělávat. Nakonec se všichni ti
boháči sejdou v pekle. V tomto dni Divali vám chci říct, že význam Divali spočívá v tom, že peklo je plné temnoty a vy jste teď
osvíceni. Očekává se od vás, že budete bojovat s temnotou, ať je kdekoli, a oznámit jim, že konají špatné skutky. Takto se naše
země zlepší. A vy to musíte udělat. Vykonávali jsme púdže a rituály, ale Šakti, která je v našem nitru, je tu, aby se postavila
všemu, co není pravdivé. Mnoho lidí neví, že honba za penězi je nemoc. Půjdou rovnou do pekla. Říkám vám toto všechno,
protože nikdo to takto ještě lidem neřekl. V tento den Divali vám říkám, že dnes zažehneme lampy a oslavíme štěstí ve svých
srdcích. Pak budeme schopni vidět, jaký je kdo člověk. Jaký je to člověk, co krade? I dnes vidím, jak lidé bojují mezi sebou. Spory
mezi muslimy a hinduisty už jsou minulost, ale začaly další spory. To je ta druhá věc - jsme také hádaví. V jiných zemích alespoň
není tolik náboženství, jako máme tady. Jakmile máme šanci, hned se pustíme do sporu. Spory jsou naše priorita. Spory mezi
manžely a mezi rodiči a dětmi, a jestli je v rodině někdo další, tak spory i s nimi. Co je Sahadža jóga? Sahadža jóga je láska a
jenom láska. Probuďme v sobě sílu lásky. Dnes je velice příznivý den a my musíme ve svém srdci zažehnout lampy. A přijmout
předsevzetí, že klidně umřeme, ale lhát nebudeme. Měli jsme tu spoustu velkých lidí, ale přesto jsou Indové nechvalně proslulí po
celém světě jako nepoctiví lidé. I když jsem sama nikoho takového neviděla, vždy, když o tom slyším, cítím smutek. Indie je
takové posvátné místo, kde se zrodilo tolik velkých světců. Nikde jinde se toto nestalo - také sufiové se tu narodili. Tolik velkých
světců se narodilo v Indii. Žádná jiná země neměla tolik světců. Mohlo se jich tam narodit méně, ale v Indii se narodilo tolik
velkých světců, a cokoli nás učili, jsme opustili. Stali se z nás notoričtí zloději. Kdokoli něco ukrade, nemůže jít do nebe. Když to



srovnáme s životem zde, V pekle budete muset strávit tisíckrát více času. Dnes mluvím o pekle, protože peklo je temnota, a
všude můžeme vidět čáry temnoty a pekla. Teď, když jsou vaše světla zažehnuta, podívejte se, kdo je v pekle. Vládu podporujete
tak, že odhalujete nepoctivé. Možná máte důležitou nebo méně důležitou pozici, i přesto musíte odhalit zloděje. Chyťte zloděje,
chyťte ty nepoctivé. Teď máte ty síly - k čemu je máte? Teď jste probuzeni - k čemu to je? Dostali jste osvícení. Vidíte se v tomto
světle. V temnotě jste neviděli nic. Ale podívejte se teď ve světle, co jste, co teď získáte, když budete lhát? Jsme rodina, nikdy
nelžeme - nikdy - ani to nedokážeme. Kdykoli je příležitost lhát, nezapomeňte, že máte síly, že jste světla. Vidíte, jste světlo v
temnotě, udržujte tato světla zažehnutá. Musíme skoncovat s temnotou. Máme špatnou reputaci kvůli nepoctivosti. Žádná země
není tak velkolepá jako ta naše a je velice skličující vědět, že lidé mimo naši zemi náš špatně pochopili. Nikdo neví, čeho lidé
nepoctivostí dosáhli. To, co dostanou, bude strašlivé! Nikdo nebude ušetřen! Všichni nepoctiví budou chyceni. Už jsou proto
přijata opatření. Svou realizaci jste dostali, protože nejste nepoctiví. Milujete pravdomluvnost a máte ji v úctě. Chci, abyste se vy
všichni postavili na stranu pravdy. Lidé, kteří hází odpadky do Jamunadži, jsou blázni. Jamunadži míří rovnou do pekla. Vy ale
budete před peklem ochráněni. Jste realizované duše. Osvícený člověk nikdy nespadne. Pokud ale opravdu chcete upevnit
Sahadža jógu naplno uvnitř sebe, ze všeho nejdřív se musíte rozhodnout, že nikdy nebudete nepoctiví, jakýmkoli způsobem.
Vydělávat peníze je to jediné, co na tomto světě zbylo? Co se s tím stane? Nikdo si na ně ani nevzpomene. Musíte být
pravdomluvní, pokud vůbec milujete svou zemi. Kdo jinak bude věřit lásce lháře! Je to pro vás těžká situace, když vidíte, že váš
soused je zrovna takový typ člověka, a když si myslíte, že byste měli být také takoví. Proč si nemyslet - my jsme takoví, a proč
nepřimět souseda, aby byl jako my? Ze všeho nejdřív byste měli slíbit, že nikdy nebudete nepoctiví, že nebudete podporovat
žádné lidi nepoctivých činů. Neví se to, ale úspěch lhářů je prokletím naší země! Je příliš mnoho lidí, kteří lžou alespoň desetkrát
denně, od rána do večera a pořád jim to nestačí. Nyní, když už vaše chudoba zmizela, vše je v pořádku, máte co jíst a pít, a už
nejste žebráci, tak proč musíte lhát? Dnes si dejte toto předsevzetí, nebudeme lhát, a pokud je někdo lhář, nebudeme tu osobu
podporovat, nebudeme s takovým člověkem mít žádné vztahy. V tomto spočívá obrovský mír a štěstí. Víte, že lhář půjde do
pekla, a vy jej budete následovat. Bůh vám dal realizaci, uvnitř jste byli osvíceni. V tomto světle spatřete, že pokud jsou další lidé
jako vy, měli byste si dát předsevzetí, že nikdy nebudete lhát. Ať vám useknou hlavy, ať se děje cokoli. V tomto ohledu jsou
Indové mnohem lepší, vím to, ale když něco o nich slyším v zahraničí, cítím velký smutek. Ty cesty, co byly položeny, dají se
vůbec nazývat silnicemi? Měla jsem pocit, jako bychom jeli nějakým lesem. Máte na to organizace, takže vždy, když uvidíte něco
takového, můžete zavolat a informovat se, kdo takovou cestu položil. Proč to tak udělal? Kdo se na tom obohatil? Všichni
sahadžajogíni by se měli sjednotit a snažit se vyhnat tohoto bhúta pryč z naší země. Kamkoli jdeme, lidé říkají: „Nevěřte Indům!“
To je tak nestydaté! Nám Indům by se mělo věřit především. Měli jsme zde takové skvělé vůdce, velké světce a velké duše, ale na
jejich jméno a slávu, kterou měli, již nemyslíme. Jakou úctu k nim lidé měli. A váží si i vás, ale nesmíte podporovat zloděje. Pokud
víte, že nějaký konkrétní člověk je zloděj, pak k němu nechoďte jíst. Pak zlodějům nastanou zlé časy. Říkám vám, že vy jste
policejní jednotky Božského a měli byste si udržovat záznamy o každém zloději, se kterým se setkáte. Zkuste tuto odvahu vštípit
taky vašim dětem. Pokuste se zjistit, kdo jsou lidé špatných činů a lháři. Naše země byla probuzena několika světci a vy jste také
světci. Nepotřebujete lhát. Co se stane, když budete mít jídlo jen jednou denně? Nikdo neumře, když nejí. Máme jídlo a pití, ale
pak si ještě chceme dávat alkohol. Jak se napijeme, sotva ujdeme jeden krok. Naopak nás to úplně zničí. Se závislostí na
alkoholu se nedá dobře žít. Například teď v Americe mají nové téma k diskuzi, - jakmile dětem je šestnáct let, už si na sebe musí
vydělávat. To znamená, že budou sluhové. Dostanou peníze za jakoukoli práci, třeba za umývání aut. Jak je vám šestnáct let,
řeknou: „Pane, už je vám šestnáct, takže si jděte." Viděla jsem to všude tyto nebohé děti, kterým je šestnáct let. Myslíme si: „Je
jim teprve šestnáct, kam půjdou?“ A co vzdělání? Je jim teprve šestnáct let! Vyhodí je z domova, vyženou je z domova, matka i
otec. Jak dlouho to jen v Americe bude trvat, uvidíte. Úplně je to ničí. Tím, že si koupíte jedno nebo dvě letadla, se nikdo velkým
člověkem nestane. Kde jste? Jaké jsou vaše schopnosti? Indie je země, která může posloužit celému světu. Ale aby to tak mohlo
být, musí zde být pravdivost. K čemu jsou nám podvody a nepravost, vůbec to nechápu! Většina bohatých lidí by měla vědět
jedno - jste bohatí, tak se usaďte a ztište se a už nemyslete na to, jak vydělat víc peněz. Nikdy jsem neviděla, že by se někdo stal
šťastnějším tím, že zbohatl. Jste sahadžajogíni a máte v sobě světlo. V tomto světle můžete vidět svou cestu a je to cesta
pravdy. Třeba jste muslim, hinduista nebo křesťan, na tom vůbec nezáleží, všichni jste lidské bytosti. Pokud lidské bytosti v sobě
postrádají poctivost, pak jsou nepoctiví. Nikdo si je nebude pamatovat. Je ještě jiná rovina života, jak by si je někdo mohl
pamatovat? Je hodně výhod, které plynou z poctivosti. Největší výhoda je, že máte požehnání od Boha. Máte takový druh
požehnání, že budete velice překvapeni. Bez jakéhokoli úsilí se vaše záležitosti dají do pořádku. Ale v Indii nyní, ať lidé žijí v
jakýchkoli podmínkách, všichni se honí za penězi, ať už je mají nebo ne. Stále je ještě mnohem více chudých lidí a tak by tyto
oslavy Divali měli být i pro ně. Měli by také být šťastní. Všichni žijeme ve stejné zemi, ale podvádíme sami sebe. Jsme velice
vychytralí. Tím se uvnitř stáváme sobeckými. A když se stanete egoistou, nikdo vás už nijak nezachrání. Pokud jste pod vlivem



ega, můžete dostat rakovinu, pak už se nemůžete zachránit. Když v sobě máte rakovinu, už se nezachráníte. Ani Já vás nebudu
moci zachránit. To je fakt. Spalte nejdřív ohněm své ego. Pokud máte ego, měli byste se za něj stydět. Proč máte ego? V naší
zemi je to kvůli čemukoli. Jak má někdo bakalářský titul z univerzity, hned má ego, a pokud dokáže ještě něco víc, získá
dvojnásobné ego. Jak někdo něčeho dosáhne, stane se inženýrem nebo lékařem, hned začne být namyšlený. Když je vaše Ádžňa
napadena, kam vás zavede? Přímo do pekla. A peklo je strašlivé místo. Bůh vám dal inteligenci a nyní jste získali také
seberealizaci. Ale jestli i po tom všem, co jste dostali, chcete do pekla, jděte si. Do dnešního dne o tom nikdo nemluvil. Dnes je
příznivý den, protože v tento den se stalo mnoho věcí. Sítadži se vrátila v době Šrí Rámačandradžiho. Všechny velké skutky, které
se staly v době Šrí Krišny, byly vykonány lidmi, kteří měli seberealizaci. Takže jako první byste se měli pevně rozhodnout, že v tuto
dobu se nedopustíte žádných nepoctivých skutků. Pokud někdo jiný udělá něco nepoctivého, odhalíte ho. Co ale vidím v této
zemi je, že běloši bojují s černochy, lidé pořád mezi sebou bojují. Chtějí, aby Indie byla rozdělená, což ale nikomu vůbec
neprospěje. Jak by vám to jen mohlo prospět, pokud jste poctiví a máte dobrou povahu. Cokoli jsme se naučili od Angličanů, nic
z toho za to nestálo. Oni jsou teď všichni ve velmi špatném stavu. Vy ale musíte zachránit naši zemi a zachránit celý svět. Je to
velká zodpovědnost. Dostali jste seberealizaci, byli jste osvíceni. Ale pokud stále chcete upadnout do stoky, co se dá dělat?
Všichni by se měli spojit a snažit se. Chci, aby sahadžajogíni zřídili komisi, a pokud se dozvíte o nějaké krádeži, komise by se o
tom měla dozvědět. A pak uvidíme, co s tím komise udělá. Tímto způsobem získáte slávu a dostanete se na vysoká místa. Takže
první věcí by mělo být, že sami byste neměli být nepoctiví a ani jiným byste neměli nepoctivost dovolit. To je velice důležité. Vaše
země byla pošpiněna. Ropa je znehodnocena. Ghí je znehodnoceno. Kamkoli se podíváte, lidé se nám smějí, Nikdo tomu nevěří,
ale ve skutečnosti nejlepší lidé žijí v Indii. Počet realizovaných lidí je vyšší než kdekoli na světě. Nevysloužili si žádnou ctnost. Je
lepší získat ctnost než získat peníze. Podívejte se na lidi, kteří jsou velmi chudí. Dnešek je velice příznivý a velice radostný den.
Proč radostný? Protože dnes jsme dosáhli ráje a chceme zůstat jedině v ráji. Zbabělí lidé ale do ráje vstoupit nemohou. Není proč
se bát. Jestli dostanete o pár rupií víc nebo míň, jaké neštěstí vás kvůli tomu potká? Všichni zbohatli, sledovala jsem to. Jezdím
sem posledních 17 až 18 let. Jste bohatší než dříve. Situace je lepší než dříve. Ale od rána do večera, je tu nepoctivost,
nepoctivost a nepoctivost. Cesta už byla vytyčena. Dnes slibte, že nebudete nepoctiví. A že jestli někdo bude nepoctivý, jednotně
se mu postavíme. Proč jste dostali Sahadža jógu? Proč jste dostali realizaci? Abyste mohli šířit světlo. Pokud ve svém nitru
žádné světlo nemáte, jak potom můžete šířit světlo kolem sebe? A díky tomuto světlu vidíte - pomáháte nepoctivým? Nic se
nestane, když vyděláte o trochu méně nebo o trochu více. Pokud jste poctiví, Bůh vám pomůže! Proč v této zemi tolik lidí umírá?
Nikde jinde tolik lidí neumírá. Důvodem je, že musí jít do pekla. Takže musíte vědět, že když jste nepoctiví, první krok do pekla už
jste udělali a druhý krok, lhaní, už není nezbytný. Říkejte pravdu. Člověk, který mluví pravdu, je jedinečný. Jestli je to sahadžajogín,
je to to nejlepší. Tak jako lidé vzpomínají na sufi (světce), tak si budou pamatovat vás. Nemusíte nic dělat. Jenom pochytejte
nepoctivé. To je velice nutné. Lidé bojují o to, aby se do Jamuny přestaly vyhazovat odpadky. O tom se taky musí mluvit! Tolik
zemí už jsem navštívila, ale do řeky se odpadky nehází nikde. Proč jste tak leniví? Je tu tolik zařízení, můžete odevzdat odpadky
městským úřadům, někde je zlikvidovat. Ale když vy sami odhazujete odpadky, co se dá dělat? Dnes se všichni ve svých myslích
rozhodněte a přijměte předsevzetí, - dnes je velmi příznivý den, velmi příznivý: „Už nikdy nevykonáme nepoctivý skutek, ani už
nikdy nebudeme věřit v nepoctivost.“ Viděla jsem lidi, kteří nebyli ani nepoctiví, ani nechodili do domů nepoctivých lidí. Neměli s
nimi nic do činění, protože jim záleželo nejen na jejich osobním prospěchu, ale také na blahu celé země. Vy jste sahadžajogíni,
takže musíte slíbit, že nebudete dělat nic nepoctivého. Rozpoznejte, kdo je nepoctivý, a pak řeknete svému nitru, že je nepoctivý.
A jako sahadžajogíni - dokonce, když se dvanáct sahadžajogínů sejde dohromady, a když se dozví, že daný člověk je nepoctivý,
pak je Božské podpoří. Tato země nezíská nic od pár bohatých lidí, ale zato určitě získá hodně díky poctivým lidem. Nejhorší
stigma, které jsme získali je, že jsme nepoctiví. Sahadžajogíni nemohou být nepoctiví. Všichni musíme být jednotní, nechat
stranou všechny spory a povýšenost, jak jsme poctiví lidé. Obraz Indie je velice pošpiněn, a proto dnes přijměte slavnostní slib,
že od teď už nebudeme nepoctiví a jestli se najdou nějací nepoctiví lidé, půjdeme po nich. Další den již nebudou moci v klidu
spát. Velice se to rozmohlo. Žasnu nad mírou nepoctivosti, nepoctivost je všude, úplně všude. Dříve člověka vyhnali pro každou
drobnost, a izolovali se od okolí i pro naprosté drobnosti. Ale naše země byla tak poctivá, byly tu takové krásné vlastnosti.
Zapomněli jsme je snad? Kam se poděly? Vidím nepoctivost všude, na každém kroku. Musíme naučit děti, že by neměly být
nepoctivé. Když umírají hladem, můžeme se o ně postarat, Ale jen pokud jsou poctivé. Když jste nepoctiví, nikdo vám nemůže
pomoci, ani Bůh. Nepoctivý člověk bude trpět nejrůznějšími chorobami. V naší zemi je mnoho takových zvyků, pijí se destiláty,
pije se víno. Řekněte Mi, přišli jste sem proto, abyste ze sebe udělali blázny? Nepřátelte se s nikým, kdo ze sebe dělá blázna.
Nepomáhejte jim. Viděla jsem lidi, kteří chodí do domů lidí, co pijí alkohol, pak také tito lidé začali pít. Když ale víte, že někdo má
takovou povahu, když víte, že je nepoctivý, pak přestaňte u něho jíst. Nemáte s ním nic společného. Musíte pracovat pro blaho
své země, Protože Bůh nám dal světlo. Dívejte se tímto světlem. Jeho síla je obrovská. Pokud se rozhodnete, že lidé, kteří jsou



nepoctiví k národu jsou v rukou Božích, úplně to bude stačit. Vy se ale stáváte hluchými. Nejste schopni porozumět. Takový
člověk není schopen udělat nic dobrého. Nedokáže nic dát. Nechápu, jak mohou žít tak nestydatě. Proto poselství dnešního dne
spočívá v tom, že se musíte slavnostně zavázat, že už nebudete v žádném ohledu nepoctiví a pokud někdo je nepoctivý, že ho
nebudete podporovat. To úplně stačí. Mnoho dalších realizovaných lidí přijde do naší země. Kdo by ale chodil do tak nepoctivé
země? Dnes tedy jediné poselství je, že máte světlo, a když budete kráčet v tomto světle, dá vám to sílu. Můžete dělat, cokoli
chcete. Už jsme dosáhli své Swatantry. Swantantra je mechanismus, jak porozumět sami sobě. Chci, aby se teď narodilo mnoho
realizovaných dětí, proto pochopte, že dnes je velice významný den. Přijměte slavnostní slib, že nebudete nepoctiví a že ani
nebudete podporovat nepoctivé, a že se jich ani nebudete bát. Bůh není vůbec na jejich straně. Bůh je s vámi. Jestliže jste dobří
lidé, Bůh je s vámi. Všichni ti lidé, kteří se narodili tady v Indii, tu nejsou proto, aby bojovali, aby umírali – blázni! Bojujeme,
umíráme, z bojování nic dobrého nevzejde, řekněte to lidem. „Proč bojujete? Co chcete? Konec konců, máte něco dobrého k jídlu
a pití, tak co byste ještě chtěli?“ Dnes je ale stále častější, že chceme takové a takové šaty, chceme určitý typ domu a nemáme
ho. S tím vším se dostaneme jedině do pekla. V dávných časech žilo mnoho sufiů, stejně jako oni i vy všichni jste sufi, protože
jste všichni očištění. Teď všichni píšete báseň o poctivosti. Nepoctivost musí zmizet, to za prvé. A za druhé, mnoho věcí se musí
napravit. Ale chápejte, především nebuďte nepoctiví. Nikdo v Indii není tak chudý, aby se musel uchylovat k nepoctivosti. Říkám,
že naše země má pošramocenou pověst. To je třeba odstranit. Vy jste sahadžajogíni a vy to dokážete. Vy máte světlo a s tímto
světlem můžete šířit světlo všude, a všem dodávat odvahu, že tak je to správně. Zejména ti z vás, kteří jsou mladí a mají přátele,
musí přemýšlet, jaké poctivé skutky můžou vykonat. Už začali - neházejte odpadky do Jamuny. To je v pořádku, ale není to tak
důležité. Důležité je zbavit se nepoctivosti. Proto je dnešek všude považován za příznivý den. Všude kolem jsou zažehnuty
lampy. Přes to všechno, pokud to nedokážeme, co nám pak může Sahadža jóga přinést? Největší počet sahadžajogínů je v Indii.
Na druhém místě je Rusko. Rusové jsou velice zdvořilí. Nepáchají žádné krádeže. Nevím, proč vlastně. Možná, že když v Indii
budeme mít komunismus, pak i my můžeme být jako oni. Ale to není nic významného. Pokud někdo něco dělá z donucení, není to
dobře. Rozhodněte se, že budeme silní sami od sebe. Dnes je velice příznivý den, dnes se rozhodněte, že už nebudete nepoctiví,
ani nedovolíte být nepoctiví ostatním. Vaše země pak bude velmi prosperující. Viděla jsem, jaké jsou jiné země a jací jsou tam
lidé, jak jsou zcela k ničemu. Ale lidé v naší zemi jsou stále velmi nábožensky založení. Zbožnost ale v naší zemi zanikne, pokud
tito nepoctiví lidé získají moc. Takže jediné poselství je, nebudeme nepoctiví, ani to nedovolíme ostatním. Lidé tady jsou ale v
tomto směru shovívaví. Tolerují nepoctivost, což je jejich největší chyba. Když máte světlo, proč se bojíte? Proč byste se měli
bát? Proto vás dnes žádám, buďte odvážní. Nyní bylo dosaženo jednoho druhu osvobození - Swatantry. Tantra - mechanismus,
swa - svého já. Už jste toho dosáhli. Ale začněte to používat. Dnes se vás tady sešlo tolik. Nikdy jsem tolik jogínů v Dillí neviděla.
Dnes se všichni uvnitř sebe rozhodněte, že už nebudete věřit nepoctivým lidem. Všichni ďábli se teď rodí právě proto, že máme v
sobě něco, co je vede k tomu, že si myslí, že jim uvěříme. Indové by jim nikdy neměli věřit, a hlavně ne ti, kteří jsou realizovaní.
Naše země byla všude velmi očerněna. Není to pravda. V Indii je mnoho poctivých lidí, mnoho, a tyto pomluvy se nezakládají na
pravdě. Taky už jsem viděla, jak lidé bojují, protože tato země je naše a tamta je vaše. Vše, co máte, je swaradža - království sebe
sama, vaše vlastní království. Budete mít svoje vlastní království, jakmile se v pravém slova smyslu stanete Swatantru. Není proč
se kohokoli bát, nebo s někým mluvit. Je pro mě překvapením vidět tolik lidí, tolik lidí jsem v Dillí nikdy neviděla. A tak mám proto
k vám jedinou prosbu v tento příznivý den, že byste se měli rozhodnout, že už nikdy nebudete nepoctiví, i kdybyste kvůli tomu
měli zemřít. Situace v naší zemi se za posledních deset let zhoršila. Je vás tolik sahadžajogínů - tak čeho se bojíte? Čeho byste
se měli bát? Božské stojí za každým z vás. Když sufiové - světci - poznali, že božské je s nimi, zbavili se všech nechtěných
světských věcí. Ne všichni sufiové, ale několik ano. A vy všichni to musíte udělat také. Takže dnešní poselství je, že byste nikdy
sami neměli krást a nikdy byste neměli zloděje podporovat. Vidím ale, jak lidé bojují kvůli dalším a dalším záležitostem, bojují
kvůli náboženství a kastovnímu systému. Jste tady proto, abyste tuto zemi spasili, nebo abyste se utopili? Nesete obrovskou
zodpovědnost. Narodili jste se v Kali juze. Tato Kali juga se musí změnit, a to je důvod, proč je vás realizovaných tolik tisíc. Tolik
realizovaných lidí na tomto světě ještě nikdy nikde nebylo. A proto vás žádám znova a znova, abyste vždy stáli na straně pravdy,
a Já pak budu s vámi. Bůh je také s vámi. Takže ta prosba k vám všem je, abyste se ve svém nitru pevně rozhodli, že nepřipustíte
žádnou krádež, loupeže, a že kdekoli se s něčím takovým setkáte, postavíte se tomu. Lidé se ale chovají jako opilí. Co získali díky
světlu? Odvahu. Bojujte s odvahou. Vše špatné by mělo být z této země odstraněno. Je velmi pošpiněná, stále je mnoho
záležitostí, ale tou nejdůležitější z nich je, že když v sobě nemáte poctivost, jak vám Bůh může pomoci? Vydělávání peněz není
Bohu k užitku, ale vaše náboženství ano, a vy jste je získali, Na světě není tolik sahadžajogínů a sahadžajogíni takové věci
nedělají. Ale říkám vám to všem, protože atmosféra tady je velice špatná, a my, lidé, máme všude tak špatné jméno. Máte vše,
máte co jíst a pít, máte co na sebe. Co ještě chcete? Díváte se na filmy, i na to peníze máte. Ale té závislosti na penězích, která tu
je, je třeba se zbavit. Plně doufám, že budete dbát Mých slov. Měli bychom slíbit, že už nebudeme nepoctiví, že se postavíte



nepoctivým lidem. Pochopte, že největší věc, kterou naše země dnes potřebuje, je poctivost. Nic není významnějšího. Poctivost
je vaše matka. Tak co je na tom, jestli máte jednu košili místo deseti? Ženám řekněte totéž. Stane se to. Odehraje se to. Dnešní
projev je trochu odlišný, je jedinečný a je pěkné, že se vám všem líbil. Děkuji vám.
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Dokázalo vás na púdžu přijet tolik. Netuším, jak se vám podařilo přijet. Ale dnešek je pro nás všechny velmi důležitý, vždyť vy víte,
jak Kristus zemřel. Byl ukřižován. Byl přibit na kříž a zavrhli Ho. Ale krásně se vyjádřil o vás, lidech, požádal Boha o odpuštění. My
se z Jeho života musíme naučit způsobu, jakým dokázal všem odpustit. I my musíme lidem odpustit. Lidé se domnívají, že
odpustit je velmi obtížné. Když jsou rozzlobeni, tak jsou rozzlobeni a nedokážou odpustit. Pak už ale nejste sahadžajogíni.
Sahadžajogín musí odpouštět. To je velmi důležité, protože odpuštění je síla, kterou vám udělil Kristus. Lidské bytosti dělají
chyby. Je to součást jejich života. V daný okamžik tedy, jako sahadžajogíni, musíte mít vždy na paměti, že musíte odpouštět. To
je mnohem důležitější, než se rozzlobit. Odpustit lidem, že podle vás, nebo podle Boha, dělají něco špatně. Musíte odpustit. A
budete překvapeni, že odpuštění je tak ohromná kvalita, která přináší uspokojení. Když umíte lidem odpouštět, stanete se
nesmírně čistými, protože ta špína, ta zloba, usazená uvnitř nás, zmizí. Odpuštění je tedy největším požehnáním, kterého se
lidem dostalo. Dokonce i Kristus řekl to samé: „Odpusť jim, protože nevědí, co činí.“ Takže když toto prohlásil Kristus, tak co
potom vy? Jsme obyčejní lidé a kvůli našim chybám se na nás mohou jiní zlobit a být kvůli vám rozrušeni. Ale pro vás je nejlepší
odpustit. Odpusťte všechno, co se stalo, i když se to stát nemělo. Největší Kristovou kvalitou je, že uměl odpouštět. Odpustil
lidem, kteří se dopustili hrozných chyb. Neustále jim odpouštěl, protože je miloval. Taktéž i my bychom měli odpouštět. Dnes je k
tomu speciální příležitost, zvláštní den odpuštění. Proto jsem žádala, i když jste si mysleli, že je už dost pozdě, abychom se
setkali. Nechtěla jsem totiž promeškat tento čas. Odpuštění přichází od lidí, kteří jsou velkorysí, kteří jsou dobrosrdeční. Vy,
každý dělá chyby. I my se tedy můžeme dopustit chyby. To také znamená, že máme právo odpustit a že máme srdce odpustit.
Pokud ho nemáte, pak nejste sahadžajogíni. Musíme se naučit odpouštět bez jakýchkoli výhrad. Dnes je velice významný den,
protože Kristus právě tohle udělal. Byl jedním z nejmocnějších Božstev, nebo můžeme říct Bohů. Ten nejmocnější. Mohl udělat
cokoli. Mohl je všechny potrestat za jejich špatnosti. Co ale řekl? Řekl: „Odpouštím.“ A požádal i Boha, aby odpustil. Ať už jsou
tedy vaše síly jakékoli, ať už jste v životě dosáhli čehokoli, ať už zastáváte jakoukoli pozici, musíte se naučit odpouštět. Jinak jste
se Kristu nijak nepřiblížili. Musíte se naučit odpouštět. Umět odpouštět je nesmírná kvalita. Neustále odpouštět. Proto jsem se
tedy dnes s vámi všemi chtěla sejít. Povedlo se, že? Chtěla jsem se s vámi sejít a říct vám, že dnes je den odpuštění. To
neznamená, že se máte posadit a přemýšlet o tom, kolika lidem musíte odpustit. To by bylo absurdní. Ale o něčem, co vám užírá
mysl, o čem si myslíte, že vás sužuje, nebo to, co vám způsobilo problémy... jen si u toho vzpomeňte na to, že ani netušíte, kolik
máte vlastně sil. Vy ale neodpustíte, přestože máte všechny tyto síly? Největší silou, kterou máte, je síla odpuštění. A dnes je den
odpuštění. Odpuštění lidem, o kterých se domníváte, že vám ublížili, nebo se k vám nechovali hezky. Prosím, zkuste si uvědomit,
nakolik se stále hněváte. Jednoduše jim odpusťte. Tím je potrestáte. Když jim ze srdce odpustíte, tím je potrestáte. Vrátíte jim,
co si přáli, co si zaslouží. Odpustit tedy není nijak obtížné, ale lidé mají za to, že odpustit je těžké, protože si o sobě chovají určité
vysoké mínění. A pak si myslí, jak by oni mohli odpustit. Nevím, co vás rozrušuje. Dokáže vás rozrušit cokoli. Jste přece
realizované duše, získali jste druhé narození a jste výjimeční lidé, měli byste tedy mít výjimečné kvality. A mimořádnou kvalitou je
odpouštět. Odpouštět. Nepřipomínejte si stále věci, kvůli kterým byste se měli zlobit nebo být rozrušeni. Jen mějte na paměti, co
je potřeba odpustit. Jednoduše odpusťte. Proč? Je to praktická věc. Ta nejpraktičtější. Když mne například někdo uhodí, dobrá.
Když mě uhodí, co bych měla dělat? Měla bych ho také uhodit? Měla bych se ho zeptat: „Proč jsi mě uhodil?“ Ne. Nebo bych si
měla myslet, že je to hlupák, když něco takového udělal? Ani to nepomůže. Naopak, když byste dokázali odpustit... Odpusťte
člověku, který udělal něco špatného. Pro vás je velmi důležité, abyste odpustili. Pak vás to nijak nezasáhne. Jakmile odpustíte, už
to nijak nezasáhne vás, vaši dobrotu, vaši spravedlnost. Ale vidím, že pro lidské bytosti je obtížné odpustit. Většinou. Většinou.
Vy jste ale všichni realizované duše, nejste jen lidské bytosti. Proto vás žádám, abyste pamatovali na to, že máte sílu odpustit,
odpustit každému, kdo vám ubližuje, kdo vás trápí, kdo vám dělá problémy. Kam až může zajít? Mějte neustále na paměti jen
odpuštění a překvapí vás, že se změní. On se změní. A vy budete mít také ze sebe radost. Pro lidi je tohle těžké pochopit. Jen to
ale zkuste. Vyzkoušejte to, co říkám. Když vám někdo ublíží, tak mu odpusťte a sledujte, co se bude dít. Co se odehraje v tom
člověku, ale i ve vás. Co se stane? Když ale chcete nést břímě hněvu a hlouposti, nebo čehokoli, tak se zbytečně přetěžujete
nesmyslnostmi. Neměli bychom mrhat svou energií rozjímáním nad tím, co je špatně, co vám kdo udělal a co jste mu měli udělat
vy. To bychom neměli dělat. Prostě ho nechte být. Vy jen odpusťte, řekněte si: „Odpouštím.“ Podívejte se na Krista. Taková
mocná osobnost. Takový mocný Bůh! A když byl ukřižován, tak pro ně žádal o odpuštění. Proč to udělal? Protože v tom je ta síla.
Říct: „Odpouštím“, je velmi mocné. Tím svou sílu neztrácíte. Ba právě naopak, vaše síla vzroste. Vaše osobnost vzroste. Jen
odpusťte. Tak je to jednoduché. Říct: „Odpouštím.“ Jen takto. Tak to dělám já, protože lidé mají svoje vrtochy a dělají, co se jim
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zlíbí, ale já se na ně kvůli tomu nezlobím. Ani mě to nijak nerozrušuje, ani mě to neznepokojuje. Prostě řeknu: „Odpouštím.“ To je
celé. Překvapilo by vás, jak mi to vnitřně pomáhá, je to skutečně užitečné. Je to tak ohromná kvalita, a té náleží tento den. Kristus
na kříži řekl: „Ó Bože, odpusť jim, protože oni nevědí, co činí.“ Řekl to na kříži, když umíral. I my se musíme naučit odpouštět.
Odpouštíme kvůli sobě, ne kvůli ostatním. Pomáhá to nám. Když odpustíme, tak to velmi pomůže našemu nitru. Toto je poselství
nejen pro dnešní den, ale provždy. Provždy. Vždy, když se na někoho rozzlobíte, jen řekněte: „Odpouštím mu.“ Když vás někdo
zraňuje, trápí vás, dělá vám problémy, jak to vyřešíte? Jen odpusťte. Odpusťte. To je jediný způsob. Dnešek je pro nás velmi
důležitý. A já jsem velmi šťastná, že jsme na tak krásném místě a mohu k vám promluvit. Děkuji vám.
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 Guru púdža, 20/07/2008, Cabella, Itálie

Dnes je velký den pro všechny sahadžajogíny, protože se ve vás Sahasrára otevřela, mohli jste cítit existenci Boha. Říci, že Bůh
existuje, to nestačilo a říci, že Bůh není, to bylo také chybné, velice chybné a lidé, kteří něco takového říkají, trpí. Jedině po získání
realizace víte, že Bůh existuje a že existují vibrace. Je to zahájení něčeho velkého na celém světě. Dnes říkám, že proto je pro vás
dnešek jedním z největších dnů. Hodně vás cítilo chladný vánek na svých rukách a z vašeho mozku. Někteří vyrostli v Sahadža
józe, někteří ne. Někteří se stále nemohou zbavit starých bloků. Ale nyní musím říct, že docela hodně z vás se může stát guruy,
což znamená učiteli, a měli byste se chovat jako učitelé. K tomu, abyste mohli vystupovat jako učitel, byste měli znát Sahadža
jógu, teorii i praxi, velmi dobře, a pak se můžete stát guruem. Je to pro gurua velká zodpovědnost, hodně pochopení. Za prvé -
neměli byste mít žádné ego. Neměli byste mít žádné bloky v čakrách. Měli byste být neustále naprosto čistí a vibrace by měly
proudit v obou rukách. Pokud se pohybují jen v jedné ruce a ne v druhé, nemůžete se stát guruem. Musíte tedy být dokonalým
sahadžajogínem. Jedině pak můžete být guruem a tak mnoho z vás jím může být, ale musíte nejdříve zjistit: "Jste schopni být
guruem, nebo ne?" S pokorou porozumíte. Ti, kdo si myslí, že mohou být guruem, by se měli stát guruy, protože teď nemohu
cestovat z místa na místo a vy musíte dělat Moji práci, což je dávat realizaci lidem. Ale musíte být schopni dávat hromadnou
realizaci, jen pak můžete být guruem. Jestliže dokážete dávat masovou realizaci, pak můžete být guruem. Můžete používat Moji
fotografii, ale realizace by neměla být z fotografie, ale od vás. Jedině pak můžete být guruem. Jak ženy, tak muži se mohou stát
guruy a všude šířit Sahadža jógu.

Během celého svého cestování jsem vynechala Kanadu a požádala bych některé z vás, abyste tam jeli, protože je to velmi krásné
místo a máme tam velmi krásné sahadžajogíny. Musíte teď dělat Moji práci. Nebudu moci jet všude, ale vy musíte jet do
ostatních zemí a vytvářet nové sahadžajogíny. Vy to dokážete. Pro začátek můžete používat Moji fotografii, ale později ji tam
můžete jen položit, a používat své vlastní síly a dávat realizaci. Dokážete to a takto můžeme rozšířit Sahadža jógu po celém
světě. Udělala jsem na své úrovni, co jsem mohla, ale myslím, že už nemůžu více cestovat. Proto vám říkám, že to musíte převzít
a vypracovat to. To neznamená, že Mne zrušíte - ne, vůbec ne. Jsem tam s vámi a na každé místo, kde pracujete, postavte Moji
fotografii. Ale realizaci musíte dávat vy a pokuste se dávat hromadnou realizaci. Pokud to nebude fungovat, pak byste měli
vědět, že nejste guru. Jestliže dokážete dávat hromadnou realizaci, jedině tehdy jste guru. Jinak jím nejste. Řekla jsem, že
můžete používat Moji fotografii, ale musíte dávat lidem realizaci. To je znak gurua. Dále už víte o jednotlivých centrech, a které
věci lidem chybí. Vysvětlila jsem to velice jasně. Stejným způsobem zjistíte, že ti, kteří přicházejí pro realizaci, mají nějaké defekty
a zjistíte, které čakry mají zablokované. Víte, jak tyto čakry čistit, takže jim to musíte říct. Už jste si osvojili Sahadža jógu, takže
byste měli vědět, co se má udělat. Pokud si myslíte, že jste si ji osvojili, pokud věříte, že jste si ji osvojili, pak se můžete stát
guruem. Ale v první řadě byste měli zjistit a sami pro sebe odhalit, zda jste guru či nejste. Vaší odpovědností je nyní dávat lidem
realizaci a můžete ji dávat, máte-li vibrace coby guru. Rovněž ženy - ty se označují jako gurui, ne jako guru, ale jako gurui, ale
může se jim také říkat guru. A mohou tuto práci také dělat velmi dobře. Řešit problémy lidí pak není složité. Jakmile jednou
dostanou realizaci, jejich problémy se vyřeší.

Všichni byste měli používat tuto velikou sílu, kterou máte. Nejdříve ze všeho můžete pracovat ve skupině, chcete-li, a poté byste
to měli dělat samostatně. Dokážete si představit, když se vy všichni stanete guruy, kolik sahadžajogínů budeme mít po celém
světě? Cokoli, co učíte, musíte i dodržovat. Člověk, který pije, se nemůže stát guruem. Člověk, který flirtuje a vede nezřízený život,
se nemůže stát guruem. Proto se nejdřív podívejte důkladně sami na sebe - jsi čistý, nebo ne? Je-li mnoho posedlých lidí, kteří se
snaží stát guruy - nemohou. Upřímně byste měli podle fotografie vidět, zda jste posedlí - pak nemůžete být guruem. Abyste se
tedy stali guruem, je na prvním místě, abyste posoudili sebe sama, odhalili úplně sebe sama a poté se můžete stát guruem.
Nechci to říkat každému zvlášť, ale všichni to můžete zjistit. Může se vytvořit skupina řekněme 4-5 lidí a ti mohou navzájem o
sobě zjistit, zda jsou v pořádku, nebo ne, zda něco chybí, jestli jsou zablokovaní. Ale pokud řeknou, že jste v pořádku, můžete se
pak stát guruy a můžete šířit Sahadža jógu. To je vaše odpovědnost. To je způsob, jak Sahadža jóga poroste. Jinak poté, co
půjdu na odpočinek nebo když už nikam nepojedu, přijde Sahadža jóga nazmar. Teď je tedy na vás, abyste nesli pochodeň,
světlo, je to vaše odpovědnost. Získali jste realizaci.
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Narodila jsem se s touto zodpovědností. Narodila jsem se s úplným porozuměním. A nyní i vy rozumíte sami sobě. Neodsuzujte
se, dokud nezačnete sami dávat realizaci, ale buďte opatrní - nestaňte se namyšlenými. Musíte být velmi pokorní, velmi pokorní
ke každému. A vypracovat to, protože nejsou-li realizovanými dušemi, neměli byste je odsuzovat, ale říci jim velmi trpělivě a
sladce, že nejsou v pořádku. Řekněte jim, jak meditovat, jak se zlepšovat. Je to nyní obrovská odpovědnost. Dělám tuto práci a vy
ji můžete dělat také. Proto se všichni musíte stát guruy. Toto je den Guru purnimy a já vám žehnám, abyste se všichni stali guruy.
Cokoli jste nyní získali, nepromarněte. Nezahoďte to, ale použijte to pro zlepšení lidí. Chcete-li, utvořte ze začátku skupinu 4-5
lidí. Pak byste se měli rozdělit. Musíte tomu dát čas. Získali jste realizaci, ale musíte dávat realizaci, jinak váš stav není v
pořádku, není normální. Dnes vám tedy chci říct, jaké kvality potřebujeme pro to, abychom byli guruem. V první řadě by to měl být
odpoutaný člověk. Neznamená to, že se vzdáte své rodiny nebo čehokoli, ale měli byste mít odpoutaný postoj, že když kdokoli z
vaší rodiny dělá něco špatného, měli byste jít od nich pryč. Za druhé, prostřednictvím své realizace uvidíte, že můžete šířit štěstí a
odstraňovat jejich problémy. Viděli jste, že cokoli jsem udělala Já, můžete udělat i vy. Máte sílu to udělat, ale žádné pokrytectví.
Žádné pokrytectví, jinak poškodíte jméno Sahadža jógy. Pouze jste-li si jistí sami sebou, pak byste se měli stát guruy a
pokračovat v práci Sahadža jógy. Myslím, že vám dávám všechna svá požehnání a všechnu svou podporu, že to nyní převezmete
a stanete se guruy.

Také můžete mít všechny púdže a k tomu můžete používat fotografii. Viděli jste, jak se to musí vypracovat, a jestliže někdo má
nějaký defekt nebo zablokované nějaké čakry, pak byste takovému člověku měli říct, jak to napravit. S fotografii je to nejlepší. A
velmi pokorně byste jim měli říct, co udělat a můžete zachránit všechny takové lidi. Nyní tedy nejsem více k dispozici ve smyslu,
že jsem udělala maximum a myslím, že nebudu schopna to dělat znovu. Není to Mým stářím, ale chci vám dát úplnou svobodu
šířit Sahadža jógu. Dostali jste to zadarmo a musíte to také lidem dávat zadarmo, nechtít po nich peníze. Při púdžích buďte
opatrní, abyste je nenechali dělat púdžu k vám samotným, dokud nejste potvrzeni a dokud si nejste jisti, že jste vytvořili alespoň
100 sahadžajogínů, dobrých sahadžajogínů. Pak k vám mohou také dělat púdžu, ale nejlepší je počkat a vidět. Nezačínejte s
púdžemi, dokud jste každý nevytvořili 1000 lidí. Pak máte právo na púdžu. Ale můžete mít púdžu s Mojí fotografií, dokud nejste
úplně v pořádku. Teď je nejdůležitější věcí sebedůvěra. Neodsuzujte se. Všichni jste realizované duše, ale ti, kdo si myslí, že se
mohou stát guruy, se jimi mohou stát a zkusit to. Musíte mít trpělivost s hledajícími. Nemůžete se zlobit ani být prudcí. Pokud se
vám nesnaží dělat potíže, neměli byste se nechat unést. Měli byste být klidní. Většina guruů je velmi prchlivá nebo byli dřív, a
proto byli zaměstnaní svou prchlivostí a nemohli vytvořit nic rozumného, myslím. Nedokázali dát nikdy realizaci.

Musím vás tedy varovat - ovládejte svůj hněv. Pozorujte se, jestli se rozzlobíte, pak se nemůžete stát guruem. Guru musí být
milující člověk. Velmi milující a chápající. Pak musíte být pokorní, nenadávat lidem, nekřičet na ně. Chovají-li se špatně, můžete je
požádat, aby odešli, ale nekřičte. Pokud si myslíte, že se někdo chová špatně, můžete ho požádat, aby odešel, ale nemusíte na
takového člověka křičet nebo se na něj hněvat. Takže je to veliká zodpovědnost. Získali jste realizaci, a tak by se 4-5 z vás mělo
spojit a vytvořit sahadžajogínskou skupinu, dávající lidem realizaci. Zkuste to. Samozřejmě tam bude Moje fotografie, ale přesto
se musíte pokusit. Pokuste se pochopit, co je nyní vaše odpovědnost. Jestliže jste získali pozici, musíte za ni vždy nést
odpovědnost. Stejně tak, pokud se stanete guruem, máte určitou míru odpovědnosti, že - za prvé - vaše vlastní chování by mělo
být velmi dobré. Ze začátku jim nemůžete říkat: "Nechoďte do kostela, nebo nedělejte tohle, nedělejte tamto." Dáte jim realizaci a
pak k nim můžete mluvit. Na počátku byste jim to neměli říkat, jinak se vás prostě budou stranit. Přijměte je, jací jsou. Na začátku
byste také neměli léčit lidi, je-li to možné. Můžete začít tím, že použijete Moji fotografii, ale neléčte je. Později, pokud si věříte,
pak 4-5 lidí by mělo společně toho člověka léčit. Léčení lidí není příliš jednoduché a můžete získat blokády. Musíte si tedy před
prací na nich dát bandhan. Bandhan je velmi dobrý. Dokonce i když jdete ven, byste si měli dát bandhan. Také byste měli velmi
dobře mluvit, je-li to možné. Nyní víte tolik věcí a můžete k nim hovořit. Je to velmi velká odpovědnost.

Já pracuji od roku 1970 a do dneška jsem tolik let tvrdě pracovala, ale nyní to již nemohu dělat. Musím se vrátit a odpočinout si,
jak všichni říkají a vy také budete souhlasit. Ale můžete o Mně mluvit, pokud to je nezbytné, ale používejte Moji fotografii.
Pokaždé, když máte setkání, používejte Moji fotografii. Ti, kteří si myslí, že mohou být lídry a guruy, by měli nejdřív vidět své
vlastní vibrace. Meditujte na Moji fotografii a zjistěte to. Musíte být naprosto upřímní, že jste na sto procent v pořádku a nemáte
žádný blok, a poté se můžete stát guruem. Musíte jím být. Nejprve můžete vzít dva lidi, poté tři lidi. Já jsem začínala s pěti, takže
si můžete představit, jak to funguje. Zkuste to nejdříve se dvěma, třemi, pěti a více. Můžete potom také inzerovat. Pokud jste dali



realizaci lidem, řekněme, že jste dali realizaci deseti lidem, můžete začít se svou vlastní organizací, nebo jakkoli to můžete
nazývat, a můžete to vypracovat. Teď máte tuto sílu. Máte právo. Ale musíte mít všichni charakter. Na začátku musíte být velmi
trpěliví a laskaví. Velmi laskaví. Potom postupně zjistíte, že dokážete léčit lidi. Můžete při léčení začít s Mojí fotografií a později
uvidíte, že dokážete léčit. Nejdříve ze všeho podle vibrací zjistíte, které čakry jsou zablokovány, které jsou dobré a které jsou
špatné. A poté byste je měli napravit. Je-li něco v nepořádku, musíte to napravit a poté se stát guruem. Není to jen v uznání, že
jsem guru - stáváte se guruem, ale musíte být velkým, velkým znalcem sebe samého. Musíte posuzovat sami sebe. Nejdříve
byste měli zjistit, jestli se můžete stát guruy a pak Mi můžete poslat zprávy. Budu velmi šťastná, když budu vědět, kolik nyní máte
a takto se Sahadža jóga rozšíří, bezpochyby. Nemůže to zůstat v nynějším stavu, protože odcházím. Ale protože je vás teď tak
mnoho sahadžajogínů, budete růst a vypracujete to. Ale myslím, že nyní nemůžu cestovat, a vracím se. Nebudu se moci opět
vrátit zpět. Není to možné.

Takže bude lepší, když to sami vypracujete. Musíte Mi napsat, pokud budete mít nějaké problémy. Pokud někdo bude mít nějaký
blok nebo něco nebo budete mít problémy. Nemyslím si, že vás budou noviny kritizovat. Kritizovali Mě, ale ne vás. Všichni mi
slibte, že se pokusíte stát guruy. Nevzala jsem si od vás žádné peníze. Nic. Jen chci, abyste šířili Sahadža jógu. Ze začátku,
dokonce ani na púdžách, si neberte žádné dary ani peníze. Můžete si od nich vzít jen malou částku, pokud potřebujete na sál
nebo nějaké velké prostory, ale to bude mnohem později. Nejprve to vyzkoušejte s několika málo lidmi. Bude to růst velice dobře.
Další věcí je púdža - ze začátku byste jim neměli dovolit, aby ji dělali k vám. Dokud nevytvoříte 300 sahadžajogínů, nemůžete je
žádat, aby k vám dělali púdžu. Pro začátek můžete na púdžu použít Moji fotografii. Buďte ale velice opatrní, protože máte nyní
síly a to může zhýčkat vaše ego. Možná si začnete myslet, že jste úžasní. Ne. Musíte zachránit svět. To je všechna Moje práce a
požádala bych vás, abyste Mi napsali do Indie, pokud by byly nějaké potíže. Také mi napište, jak šíříte Sahadža jógu, co se děje,
ráda se o tom dozvím. Myslím ale, že pochopíte, že nyní musím ukončit práci. Nemůžu cestovat. Pokud máte nějaké otázky,
zeptejte se Mne. Ti, kdo si jsou jistí, že se mohou stát guruy, zvedněte ruku. Ach, tolik. Jen jednu ruku, ne dvě. Pokud si někdo
bere peníze, měli byste mu říct, aby to nedělal, a také Mi napsat. Ze začátku si nemůžete brát peníze, ale když budete mít kolem
3000 lidí, můžete slavit všechny posvátné dny, a provádět uctívání. Musíte ale vytvořit každý přinejmenším 3000 žáků, potom
můžete žádat o púdžu. Jsou lidé, kteří se nemohou stát guruy, kteří jsou zablokovaní a mají problémy. Máte-li problémy,
nestávejte se guruy, jinak vám to ublíží. Pokud si ale myslíte, že jste čistí a otevření, pak se můžete stát guruem. Má někdo
nějakou otázku? Otevírám centrum pro mezinárodní Sahadža jógu a když vytvoříte 300 sahadžajogínů, můžete je požádat, aby
udělali púdžu, a vzít si peníze. Pokud získáte nějaké peníze před tím, můžete je poslat do tohoto centra. Toto centrum bude mít
přibližně jedenáct členů a já je vyhlásím.

Pokud máte nějaké otázky, zeptejte se Mne teď. Od prvních 300 lidí si neberte žádné peníze, kromě nákladů na sál nebo dalších
výdajů, ale neberte si žádné peníze pro sebe. Mohou nyní znovu zvednout ruku ti, kteří by chtěli být guruy? Nechť vám Bůh žehná!
Máte nějaké otázky? Můžete brát peníze na provoz. Musíte mít sál, zesilovač a všechny tyto věci, ale neměli byste je brát pro své
osobní použití. Měli byste být velmi opatrní. Dokud nebudete mít 300 sahadžajogínů. Můžete vytvořit skupinku 5-10 lidí a začít
svou práci. Bude vás bavit. Kdokoli, kdo má nějaký problém, zeptejte se Mne. Musím jet do Kanady, nebyla jsem tam, ale
pokusím se najít si čas. Nyní musím jet nejprve do Ruska a potom mohu jet do Kanady. Nejdříve musíte pracovat více ve své
zemi, potom venku a pak to můžete rozšířit všude. Znovu, kolik z vás chce být guruy? Tak mnoho. Mnohokrát vám děkuji, děkuji,
děkuji všem.



2018-0307, Šrí Krišna - Bůh kolektivity (13 min)

View online.

Šrí Krišna - Bůh kolektivity

Děti mohou sedět vpředu, nezaberou moc místa. Děti vám mohou sedět i na klíně. Mohli byste se posunout a vytvořit mezi sebou
uličku? Ano. Tohle je otázka kolektivnosti. Přiveďte děti sem nahoru. Všechny děti mohou přijít. Mohou Mi pomoci s púdžou, umí
velmi dobře pomáhat, ano. Ano, tak, pojďte. Drželi ty nebohé děti venku. Umíte si to představit? Neroztahujte se, dejte jednu nohu
takto. Jednu nohu nahoru, druhou položit. Je dokonce snazší sedět takto. Sedí se tak lépe. K tomu je třeba smysl pro
kolektivnost, protože je to malá hala, což nevadí, přesto tu můžeme být všichni spolu. A hledat způsoby, jak můžeme vměstnat
všechny dovnitř. Protože nemůžete cítit radost, dokud nejste všichni pohromadě. Děti, všichni teď musíte být potichu, ano? Jinak
vás zase pošlou ven. Šrí Krišna sídlí v naší Višudhi čakře, v jejím středu, jako Šrí Krišna. Na levé straně sídlí Jeho síla, Jeho
sestra, Šrí Višnumája. On tam je jako Gopála, jako ten, který žil v dětství v Gókulu. Na pravé straně je v podobě krále, který vládl ve
Dvárice, král Šrí Krišna. To jsou tři části naší Višudhi čakry. Ohromně důležité je, jaké poučení pro nás plyne z Jeho života. To
zcela nejpřednější, co nás přišel naučit, je kolektivnost. Dával vždy dohromady skupinu malých chlapců a hrál si s nimi. Tohle
Ráma nedělal. Přátelil se s ženami, které prodávaly mléko a také máslo, s těmi, které chodívaly se džbány pro vodu. On je ten,
který dával dohromady všechny tyto lidi z vesnice Gókul. Prováděl všechny možné rošťárny všem svým přátelům, své matce a
jejím přátelům. Choval se prostě jako velmi nezbedné dítě, aby ukázal, že je jako všichni ostatní. V této moderní době je pro lidi
těžké uvěřit, že mohla existovat taková Inkarnace, jakou byl Šrí Krišna. V Sahadža józe však máme metodu naprostého
rozpoznání pravdy, že Šrí Krišna skutečně přišel vládnout ve Višudhi čakře. Na Jeho dětství můžete vidět, jak měl rád
kolektivnost a že se snažil vytvářet kolektivitu lidí, kteří byli velmi prostí, nevzdělaní, ale měli dobré srdce. A to je Jeho specifická
kvalita. A všichni lidé z té vesnice Ho velmi dobře znali a hleděli si Ho. A když pak musel odejít, byli velmi smutní, všichni za Ním
utíkali a plakali pro Něj. Byl to ale jen malý kluk, který odcházel. Co je na tom, že nějaký klučina jde pryč z vesnice? Přitom se
seběhla celá vesnice a plakala pro Něj. To je to, co by starší sahadžajogíni měli vědět, že už jako dítě, měl velmi kolektivní
povahu. On ve skutečnosti kolektivnost vyzařuje. To kolektivní vědomí, z něhož se těšíte, je Jeho požehnání. Ale hlavní problém,
před kterým dnes stojíme, je něco jiného. A sice, že všichni musíme stoupat. Stoupat se stejnou intenzitou. Existuje příběh o
ptácích chycených do sítě, kteří se z té sítě chtěli dostat. A tak to zkoušeli, každý se snažil dostat se ven. Ale žádnému se to
samostatně nepovedlo. A tak se domluvili, že vzlétnou všichni naráz, jedna, dvě, tři, teď. Díky tomu vzali s sebou celou síť a pak
požádali krysy, aby k nim přišly a síť z nich sundaly. A byli volní. Když to jde mezi ptáky a krysami, tak proč by to nešlo mezi
námi? Budete překvapeni, jak v kolektivitě dokážete být užiteční a šťastní jeden s druhým. Řekněme, že je něco špatně s vaší
matkou, s otcem, sestrou, s někým... Na tom nezáleží. Máte přece oceán radosti zde s kolektivitou. A vaše problémy se mohou
vyřešit, když je budete řešit kolektivně. Musíme tedy spoléhat na kolektivitu, zcela se sjednotit s kolektivem. Cítím, že jakmile
skočíte do sahadža moře, ta radost sama vás stmelí dohromady. Setkávat se spolu je tak radostné. Znám tolik takových zážitků
od sahadžajogínů, kteří Mi vyprávěli, jakou radost měli, když někde nenadále potkali jiné sahadžajogíny, jak se cítili šťastní. Skrze
toto pouto mezi sahadžajogíny tedy skutečně proudí ta největší radost. Měli bychom říci, že to je ten zdroj, díky němuž se
stáváme jedním, jakmile se začnete těšit jeden druhým. Abychom uctili Šrí Krišnu, chválili Boha kolektivnosti, budeme společně
číst těchto 108 jmen: On je otcem Pána Ježíše Krista, chvála buď Jemu na věky věků. On je Akbarem islámu, chvála buď Jemu
na věky věků. On je Bůh všemohoucí, vševědoucí, všepronikající, chvála buď Jemu na věky věků. On je Mistrem věku Vodnáře,
chvála buď Jemu na věky věků. On je vykonavatelem Boží vůle v Krita juze, chvála buď Jemu na věky věků. Uděluje sílu
odpoutanosti, chvála buď Jemu na věky věků. Uděluje sílu zodpovědnosti, chvála buď Jemu na věky věků. Uděluje sílu kolektivitě
sahadžajogínů, chvála buď Jemu na věky věků. Utváří trůn Šrí Ádi Šakti v mozku, chvála buď Jemu na věky věků. On je Bůh
nepředstavitelné majestátnosti, chvála buď Jemu na věky věků. Je svědkem své vlastní blaženosti, chvála buď Jemu na věky
věků. Je vládcem oceánu amrutu, chvála buď Jemu na věky věků. Přebývá v pěšince vlasů Šrí Ádi Šakti, chvála buď Jemu na
věky věků. Řídí hru na rozpoznání Šrí Ádi Šakti Nirmaly Déví, chvála buď Jemu na věky věků. Na Matce Zemi ustanoví oslnivou
slávu Šrí Ádi Šakti Nirmaly Déví, chvála buď Jemu na věky věků. Sjednotí národy Země u Lotosových chodidel Šrí Ádi Šakti
Nirmaly Déví, chvála buď Jemu na věky věků. V úryvku byly použity výňatky z těchto projevů.

http://amruta.org/?p=21716


2018-0510, Velikonoční vejce a znovuzrození (10 min)
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Velikonoční vejce a znovuzrození

O Velikonocích dáváme lidem vajíčka jako připomenutí, že teď jsou vejci a je čas, aby se stali ptákem. Myslím však, že si to lidé
neuvědomují. Protože poselstvím Krista je vzkříšení. Ukřižování je prostředek, ale Jeho poselstvím je vzkříšení. Vejce je velmi
výmluvný symbol. V jednom z dávných indických Písem je psáno, proč by se Velikonoce měly slavit právě vajíčky. Je to nanejvýš
překvapující. Je to tam velmi jasně napsáno, když tomu dokážeme porozumět, jak je Kristus symbolizován vejcem. Co tedy vejce
znamená? V jazyce sanskrt je brahmín nazýván „dvidžáha“, „dvihi džájeti“ znamená „ten, který je podruhé narozený“. A také pták,
kterýkoli pták, se nazývá dvidžáha, tedy podruhé narozený. Protože pták se nejdříve narodí jako vejce a pak se znovu narodí jako
pták. A stejným způsobem se člověk narodí jako vejce a pak se znovuzrodí jako realizovaná duše. Uvědomte si, jak je to
výmluvné, že se oba nazývají stejně. Žádnému dalšímu zvířeti se neříká dvidžáha, pokud nejdříve není vejcem, ze kterého pak
vyjde jako něco jiného. Například žádným savcům, žádným savcům se neříká dvidžáha. Jen lidským bytostem. Je pozoruhodné
se v zoologii dočíst, že savci nekladou vajíčka, že rodí živá mláďata. I my jsme savci. Přesto jsou lidé nazýváni dvidžáha. Stejně
jako pták. To tedy znamená, že lidé, když se narodí, jsou vajíčky. Nebo se stanou vajíčky. Jak se stanou vajíčky? Tím, že se v nás
vyvine naše ego a superego. Všichni jste tu sahadžajogíni, jistě rozumíte tomu, co říkám. Když ego a superego... Když se ego a
superego [pár slov stranou] v člověku rozvine v plném rozsahu a fontanelní oblast zcela zvápenatí, pak se stanete vejcem. Úplně
se oddělíte od své Matky, od všepronikající síly Boha. A jste ponecháni sami sobě jako vejce do doby, než uvnitř své skořápky
dospějete, ve své vlastní svobodě. Až do té chvíle, kdy jste připraveni se vylíhnout. Tehdy matka ptáčete musí prorazit vršek
vejce. A pak se vylíhnete jako ptáci. Vy už jste takto vnitřně rozvinutí. A pak vzlétnete do prostoru všepronikající síly Božské
lásky. Jak významné jsou tedy Velikonoce! A proč přišel Kristus? Přišel na Zem, protože vzal za své tu ideu, uvedl tu ideu do
praxe, nebo můžeme říci, že v tom byl mistrem, který mohl sám podstoupit tuto přetěžkou cestu, čímž se stal dvidžáha. On už
tím ale byl. Ale jak přimět vás uvěřit, že se můžete stát dvidžáha, že se můžete znovu narodit? V každém náboženství každý
prorok říkal, že se musíte znovu narodit. Dokud nejste znovuzrozeni, což je křest, jenže ne tento způsob křtu, ale skutečný. Dokud
není prolomena skořápka na vaší fontanele, nemůžete se stát dvidžáha. Je to napsáno ve všech Písmech, řečeno všemi proroky.
Někdo vám musel ukázat, že to jde. Protože On je Boží silou, Pránavou, samotným Brahma, Jeho znovuzrození bylo vzkříšení,
fyzické vzkříšení. Kdežto vaše znovuzrození probíhá ve vašem vědomí. A jasně je vidíte. To je význam Velikonoc. Zajímalo by Mě,
kolik křesťanů chápe význam vejce. Vejce představuje stav, ve kterém se nacházíte před seberealizací, kdy jste ve své skořápce,
jako pan X, paní Y a tak dále. Ale jakmile uvnitř plně dospějete, pták je připraven. A to je ten čas, kdy se vylíhnete. Tehdy
dostanete své druhé narození. Toto je tedy skutečný význam znovuzrození Krista, a proto dáváme vejce, abychom lidem řekli:
„Jsi vejce!“ jako připomenutí. A toto vejce se může stát Duchem. Je také psáno, že byl vejcem, když přišel. Nejprve byl stvořen
jako vejce. Polovina zůstala jako Šrí Ganéša a druhá polovina se stala Mahávišnuem. Pak přišel na tuto Zem a zemřel se všemi
svými elementy, jen čisté vibrace vytvářely Jeho tělo. Zůstal ve vás všech, aby byl probuzen. A když Kundaliní provede vaši
pozornost tímto bodem, pak se také stanete Duchem. Proto řekl: „Já jsem ta brána, Já jsem ty dveře.“ On neřekl: „Já jsem cílem,“
řekl: „Jsem dveřmi.“ Protože vy se nemůžete stát Kristem. Proto neřekl: „Já jsem cílem, kterého musíte dosáhnout,“ ale vytvořil
pro vás tento prostor. Můžete se stát duchovně probuzenými, můžete se stát svým Duchem. Ale Kristus je Inkarnace. On byl syn
Boží. On je tedy Inkarnací. A tato Inkarnace přišla na Zem, jen aby vás vytáhla z vašich elementů a pomohla vám stát se Duchem.

http://amruta.org/?p=21952


2018-0517, Hudba a Sahadža jóga - 1.díl (13 min)
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HUDBA A SAHADŽA JÓGA (díl první)

KLASICKÁ INDICKÁ HUDBA HUDBA DUCHA

V Indii už od pradávna - je to starobylá tradiční země - už od pradávna žijeme úplně jinak. V těch dávných dobách... Víte, že i teď
je klima tak příznivé, že můžete pobývat venku v lese. V této zemi nepotřebujete tolik věcí. Tedy v té dávné době mnoho lidí, kteří
by se dali nazvat jasnovidci a světci, odešlo do lesů nalézt podstatu lidství, nalézt smysl lidského žití a zjistit, co je nejvyšším
cílem člověka. Zjistili, že je to Duch. Proto všechna indická pravidla a indické filozofie, hudbu, výtvarné umění, tanec, divadlo,
každý aspekt života, založili na bázi toho, že se musíme stát Duchem. Podstatou hudby je, že by měla potěšit Ducha. Vy jste
sahadžajogíni a většina z vás nikdy nestudovala indickou hudbu, tak jako Já. Pravdou je, že indická hudba pochází z Ómkáry, z
Božského zdroje zvuku. A proto poskytuje útěchu, zábavu a rozveselení Duchu. Jinak je Duch zcela spokojený sám o sobě, těší
se sám sebou. Cítím, že se v hudbě a výtvarném umění odráží, aby spatřil odraz celé své překrásné existence, která se promítá
do každé částečky, každé molekuly, každého atomu. A když Duch spatří tento odraz, nabyde novou dimenzi překrásné expanze
své osobnosti, kdy máte pocit, jako byste rezonovali v celém vesmíru. My jsme neměli žádný časový rozvrh pro namas, ale měli
jsme různá načasování hudby. V danou dobu by se měla hrát hudba vyjadřující určitou náladu. A všechny vyjádřené pocity by
měly směřovat k Bohu. Neexistují žádné pocity, které by těšily Ducha, když nesměřují k Bohu. Žádné (jiné) rozpoložení si nelze
užít. Je to taková věda! Náš hudební systém je nesmírně vědecký, protože svou podobu dostával podle toho, jak se Kundaliní
fakticky přesouvala do různých sapta svara (tónů). Těchto sedm svara je zabudováno v našich sedmi čakrách. Začínají se sa,
pak re, ga, ma - Matka, pa, dha, ni. Mé jméno také začíná na Ni. Těchto sedm svara je zabudováno v sedmi notách, a pak existují
vikruty, vikrut svara (snížené a zvýšené), postranní, jak říkáme, čakry, ve kterých máme projevit dvanáct svara. Jenže skutečný
význam hudby nikdo nepochopil. Byly vytvořeny také rágy, jen pomyslete! Nejprve poskládali noty, arohana, avarohana, stoupání,
klesání, tak, jak se to líbilo Bohu, a tím vznikly melodie. Melodie jsou dané, melodie, noty, nemůžete měnit. Protože přišli na to, že
tak, jak jsou, probouzejí Ducha. Zjistili to vibracemi. Zjistili, že když to takto zpívají, funguje to. Hráli na vínu a tehdy přišli na ty
konkrétní svara. Přesné svara, které vás dokážou uvést do příjemného rozpoložení. Včera jsem vám říkala, že vám povím o
rágách, které máme. Ra je energie. Ga - gajáthi v sanskrtu znamená pronikající, vcházející do všeho, je éterické, má kvality éteru.
Éterické, jako když něco pošlete éterem, můžete to přijímat kdekoli. Rága je tedy energie, která proniká do éteru a dotýká se
vašeho Ducha. To je rága. To, co rága dokáže, je, že odstraní všechny vaše hranatosti. Řekněme, že velmi rozčilený a ustaraný
člověk se po příchodu z práce posadí a pustí si rágu. Upokojí ho to. Uklidní vás. U rágy se musíte posadit a uklidnit se. Dokud se
neuklidníte, nemůžete si rágu vychutnat. Představte si někoho nervózního, jak poslouchá rágu. Je třeba se zklidnit. Víte, je třeba
si uvědomit, že indická hudba je velmi hluboká záležitost. Mohou jí porozumět jen ti, kteří v sobě mají hloubku. Velmi Mě
překvapilo, že lidé, kteří přijeli do Babamamovy akademie, během tří měsíců začali zpívat rágy typu Malkauns. Mám za to, že
sahadžajogíni mají zvláštní schopnost osvojit si indickou hudbu. Naučili se snadno to, na co jiní potřebují roky. Opravdu Mě velmi
překvapilo, jak se jim dařilo. A to, jak se tím všichni těšíte, jen potvrzuje, že je to hudba srdce, hudba Ducha. A proto, i když jste to
nestudovali, přesto vás to všechny těšilo. To, že každý, ač je vás tu tolik, se tím tolik těšil, je něco, co značí jednotnou, kolektivní
radost z hudby. Je to znak skutečného růstu a řekla bych opravdového, pokročilého stavu seberealizace, že vy všichni, ač z
různých, nejrůznějších zemí, různých jazyků, různých stylů hudby, všichni jste se těšili hudbou, která byla skutečně univerzální.
Otázka: Myslíte, že hudba je důležitá pro vzestup Kundaliní při meditaci nebo v Sahadža józe? ŠM: Ano, je to duchovní hudba
oddaných. Hudba, zbožná hudba, když ji zpívají lidé, kteří jsou realizované duše, se dotýká vašeho srdce, dotýká se také vaší
Kundaliní a velmi napomáhá jejich probuzení. Každý, kdo tam byl, je realizovaná duše - tanečnice, všichni. Tanečnice
představovala rytmus, rytmus, který je božský, protože se stala realizovanou duší, je spojena s Božským. Když tedy tančí, vytváří
božský rytmus. A když tito lidé zpívají, zpívají o oddanosti Bohu. Když ale svým zpěvem chválíte Boha bez spojení, nedostane se
to k Němu, protože nejste spojení. Jako telefon bez připojení, když s ním budete telefonovat, ten přístroj se rozbije. Takže abyste
dosáhli oddanosti, měli byste být s Bohem spojeni. Protože jsou spojeni s Božským, jejich hudba vydává vibrace, to, čemu se říká
božské vibrace. A tím pro člověka vytváří atmosféru k získání realizace. Pak je pro Mě mnohem snazší dát lidem realizaci,
protože se vyčistí atmosféra a lidé se připraví k získání realizace. Proto mám ráda hudbu, protože skrze ni můžete šířit vibrace.
Je to velmi dobrý prostředek pro šíření vibrací, vibrací lásky. Hudebníci však musí být milující lidé. Ne horkokrevní, předvádějící
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se, ne ti, kteří si o sobě moc myslí. To všechno bude velmi dobře fungovat, když pochopíme, že tato Božská síla je tak mocná. Už
se to všechno blíží. Teď už jen musíme pochopit, že se musíme zaměřit na své Já a meditovat, a jsem si jistá, že veškerá
kreativita se určitě projeví a bude vykazovat lepší a lepší výsledky. Je to nyní zcela evidentní. Teď je však na sahadžajogínech,
aby se toho zodpovědně chopili. Ať máte talent na cokoli, možná na hudbu, možná na umění, nebo na filmovou tvorbu, možná
také na psaní. Když u sebe zjistíte jakýkoli talent, měli byste mu věnovat určitý čas. Jsem si jistá, že se to pak velmi dobře
vypracuje. K hudbě tedy musím ještě dodat, že vnitřní hudba je také překrásná. Pokud se radujete z této hudby, pak vězte, že se
těšíte i hudbou svého Ducha. Nechť vám všem Bůh žehná. Také se omlouvám za dnešní zpoždění. Ale ze srdce vám všem
žehnám. A kéž vám Bůh dává stále větší a větší kreativnost, abyste svým životem vyjadřovali a představovali sahadž. Bůh vám
žehnej.



2018-0601, Role žen ve společnosti (14 min)

View online.

Role žen ve společnosti

Otázka: „Jaká je role ženy v dnešním světě, role ženského principu?“ Řekla bych, nemyslím, že jen ženy, jen proto, že se narodily
jako ženy, mají svou roli. I muži mají, každý má, protože každý má v sobě svou Kundaliní. Ale ženy si musí uvědomit, že jako ženy
mají větší zodpovědnost. Nemají jen sedět doma a starat se o děti, sedět na vejcích a sekýrovat manžela, když přijde domů. To
není jejich role. Jejich role je být snášenlivá. Každá žena, která je matkou, musí být jako Matka Země. Kolik ta toho snáší! A jak
přitom trpí, když Ji rabujeme, když Jí děláme potíže, přesto celou dobu jen dává, utišuje, odpouští a vše snáší. Chápete? Děláme
tolik hříšných věcí, že by měla vybuchnout vztekem, ale Ona to nedělá. Je velmi opatrná, pomalu a jemně upomíná: „Teď odtud
odejdi, hřmí.“ Je tak laskavá. A to vše by se mělo stát i nám. Ale nejen ženy by se díky těmto kvalitám měly umírnit, nastala doba,
že i muži musí mít tyto kvality, jinak tu bude věčně nerovnováha. Ženy nemají žádnou sebeúctu. Bojují za nesprávné věci.
Nebojují za to pravé - že mají být respektovány, aby se k nim nechovali jako k předmětům na výstavě, kdy se každý muž může
podívat, nebo že by se muži měli dívat, jinak by za nic nestála. To je nesmysl! Takto se nedají vytvořit velkolepé národy, významní
potomci a skvělé rodiny. Společnost každé země tedy závisí na ženách. Je to skutečně poctivá práce, která probíhá pod
povrchem. Nedělají to, aby se zviditelnily. Každá země, která má dobré ženy, vytváří dobrou společnost. V Sahadža józe ženy
respektujeme, necháváme jim jejich vlastní svobodu, důvěřujeme jim a jedná se s nimi rovnocenně. Musí být rovnocenné, možná
nejsou stejné, ale jsou rovnocenné. Obě kola si musí být rovna, protože když je jedno menší, druhé větší, vůz nepojede dopředu,
bude se točit stále dokola. To musíme pochopit. V dnešní době to je pro Západ velmi důležité, protože zjišťuji, že pomalu nabírají
směr do pekla. Takové smýšlení lidstvo nepřivede nikam, protože nikdo nepřebírá zodpovědnost za vytváření morálních hodnot v
dětech. Musíte jim dát řádné vychování. Vůbec netušíte, jak je role ženy důležitá, nesmírně důležitá, protože ona dokáže
proměnit celou rodinu v překrásnou zahradu Svou vlastní sladkostí, svým tvořivým láskyplným smýšlením to dokáže vypracovat.
Nejdřív si musí osvojit umění milovat a uplatnit je na každém, kdo je rozrušený nebo nešťastný nebo naštvaný. Dokážete to. Měly
byste vědět, jak toho člověka uklidnit, jak na něj zapůsobit. Nejprve však musíte mít štědrou povahu. Nemělo by vám vadit cokoli
komukoli dát, když to chce. Teď se svou štědrostí budete těšit, a proto byste měly být štědré i v odpouštění druhým. Odpouštění
je velmi důležité, díky němu nikdy nepocítíte tíži vašeho manželského života. Odpouštějte! Musíte také odpustit samy sobě a
necítit se viny. Nemít vůbec žádný pocit viny, vůbec za nic. Nemáte být jakousi od základů dominující osobností nebo agresivní
osobou, ani trochu. Naopak, jste ty, které toho hodně snesou a které mohou mít legraci ze všech nesmyslů, s nimiž se setkají.
Nic není natolik vážné, abyste s tím bojovaly, ale měly byste umět udělat si z toho všeho legraci a rozveselit i ostatní. Takové
musíte být - vždy usměvavé a šťastné. (Otázka na rovnoprávnost indických žen a práva žen.) Víte, naše způsoby a kultura, o které
mluvím, jsou jiné. Protože žena je považována... Vím, že v dnešní době už je to jinak, ale většina žen na vesnicích je považována
za samotnou Lakšmí, tedy Matku - Bohyni prosperity. Proto je třeba chovat ji v úctě. Všichni si jí váží, nikdo si ji nedovolí urážet.
Taková byla naše společnost a na vesnicích je to tak dosud. A ženy jsou velmi hrdé na to, že jsou paní domu. Hrdé na to, že jsme
paní domu, že máme děti, že se o děti můžeme starat, že můžeme vařit, můžeme - jsou to také skvělé kuchařky. Je to tedy tak, že
ony chápou, že jejich místo je jejich domácnost, ale necítí se nijak ušlápnuté, necítí se být ponížené. V sanskrtu se říká: „Yatra
narya pujyante, tatra ramante devata,“ to znamená: „Tam, kde jsou ženy respektovány, ctěny a jsou úctyhodné“ - ne, že mají být
uctívány, ale mají být úcty hodné - „jen tam se nachází království Boží.“ Až taková zodpovědnost tedy spočívá na ženách. Muži
pak zodpovídají za politiku a ekonomiku a také jako správci národa, ale ženy jsou zodpovědné za společnost. Ať je v domácnosti
nebo venku, ať je ženou v domácnosti nebo má zaměstnání, je zodpovědná za udržování společnosti. A někdy to na ženu působí,
jako že je ovládaná, že jí manžel dominuje, že jí manželova rodina dominuje. Kvalitou ženy však je pozvednout úroveň
společnosti, a nejen to, pak si jí váží i její rodina. Takže být ženou v domácnosti je velmi důležitá úloha, možná jsme si to nikdy
neuvědomily. Vidíme tu tolik světel, do kterých proudí elektřina, ale co je zdrojem této elektřiny? Není náhodou mnohem
důležitější než tato světla? Můžeme tedy říci, že muži nejsou nic jiného než kinetická energie, ale potenciálem je žena, paní
domu. Pro nás je nyní důležité pochopit hodnotu této nesmírné síly, kterou nám Stvořitel dal. Ale vypadá to, že ani na Východě
ani Západě, ženy nedokázaly projevit naplno svou velikost. Vůbec tím nenaznačuji, že jediná role ženy ve společnosti je být
matkou, plodit a ochraňovat děti, být manželkou nebo sestrou. Ženy mají plné právo podílet se rovnoprávně na každé oblasti
života - sociální, kulturní, vzdělávací, politické, ekonomické, administrativní a jiné. Aby se připravily na tuto vším prostupující roli,
musí mít právo vzdělat se ve všech odvětvích. Ale když jsou matkami, mají obrovskou zodpovědnost za své děti, a stejně tak i za
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společnost. Muži zodpovídají za politiku a ekonomiku země, ale ženy jsou zodpovědné za společnost. Ženy také mohou muže
podporovat, mohou převzít vedoucí role, samozřejmě, v jakékoli pozici, ale je nanejvýš důležité, aby nezapomněly, že jsou
ženami, které musí projevovat hluboký mateřský zájem a lásku. Když jednají mužsky nebo agresivně, nelze ve společnosti udržet
rovnováhu. Současně musím dodat, že když se zabýváme právy žen, musíme se také zaměřit na základní povinnosti žen ke
společnosti. Západní ženy nebo ty, které jsou vzdělané na Západě, a i vzdělané ženy odjinud, se dostaly do druhého extrému, že
se dávají na politické, ekonomické a administrativní role. Aby dokázaly soupeřit s muži. Začaly být příliš svéhlavé, sebestředné a
ambiciózní. Už nemají žádné konejšivé ani radost dávající kvality, které mohou přinést mír a harmonii. Protože jste dostaly svou
Kundaliní, musíte v sobě rozvinout sladkost takovým způsobem, že když vás lidé uvidí, pomyslí si, že jste skvělé matky. Ale jak
víte, matky na Západě jsou tak příšerné, ženy jsou tak dominantní, že lidé ani nemají představu, jak dobrá matka vypadá. Ženy
jsou extrémně dominantní! Musí se snad ženy učit dominovat? Jak pohodlné! Býk může dominovat komukoli. Dokážou však být
jako Matka Země, která snese všechny možné potíže, všechny možné problémy? Dokážeme být takové? Žádám proto obzvlášť
ženy této země, aby si rozvinuly tyto krásné kvality, a ne dominanci. Dominance ženě nesluší, nevypadá na ní pěkně. Je pak jako
býk s diamantovým náhrdelníkem - nekrášlí ji to. Musíme se tedy vzdát té představy o dominování nebo utlačování manžela. On
něco řekne a my na to: „Ne!“ Dětem říkáme: „Ne!“ Každému se snažíme poroučet. Ale to není naše přirozenost. Myslím, že i
Roosevelt jednou řekl, určitě někdy musel potkat skutečné indické ženy, že indická žena je jako magnólie v indickém lese.
Samozřejmě zde jsou magnólie bezvýznamné, ale v indickém lese dokonce i jediný květ v lese, který je skrytý, takže ho nevidíte,
cítíte ho však. Celý les je provoněný. Nikde ho nevidíte, je to jen jediný květ, přesto víte, že je tam magnólie. A to je ta největší
kvalita, protože láska je ta nejpřitažlivější věc na světě. Proč jste stále kolem Mě? Zkuste se zeptat sami sebe. Protože mám
vibrace? Ty má i Moje fotografie. Ne. Protože cítíte, že jste milováni, že vás miluji. A to je úžasná kvalita. Ale ta je Mou součástí,
nemusela jsem ji odnikud získat. Vy ji také máte. Jen ji odhalit a projevit. Bůh vám žehnej. Děkuji.



2018-0723, Rady sahadžajogínkám (37 min)

View online.

Rady sahadžajogínkám

1. část

KOLIK OPRAVDOVÝCH VĚDOMOSTÍ O SAHADŽA JÓZE MÁTE?

V některých titulcích zkratka „SHJ“ = Sahadža jóga Musím vás tedy požádat, aby tou nejpřednější věcí bylo, že všechny
sahadžajogínky toho budou znát o SHJ stejně, jako znají muži. Není důležité jen usmívat se a strojit se. V Sahadža józe musíte
mít stejné znalosti jako každý sahadžajogín. Přiváděním dětí na svět jste ještě neodvedly nijak skvělou práci, všichni dokážou
rodit děti - psi, kočky, všichni. A určitou zásluhu na tom mají i vaši muži. Rozením dětí jste tedy ještě ničeho nedosáhly, ani péčí o
ně, ani neustálým dominováním svému muži. Kolik toho o SHJ víte?! Vím, že některé ani netuší, kde jsou odrazy čaker na noze.
Nechtějí o SHJ nic vědět. Jen se jim občas hodí použít Sahadža jógu k ovládání svého muže. Zaměřte se na to! Jak moc znáte
Sahadža jógu do hloubky? Většina z vás má v sobě tolik problémů. Viděla jsem některé z vás, že jakmile k někomu natáhnete
ruce: „Ach tady! Zde jsem napadena, tady.“ To je známka toho, že v sobě máte permanentně bhúta! A viděla jsem lidi, kteří tomu
říkají, že jsou citliví. To je takový omyl! „Jsem velmi citlivá, jsem v Sahadža józe mnohem výš.“ Takhle se výš nedostanete! Musíte
být absolutně dokonalé. Dokonale zdravé a mít dokonalé znalosti o Sahadža józe. Kolik z vás četlo Advent? Ukažte se nám. Kolik
z vás četlo celý Advent? Dobře, to je dobré. Kolik anglických dívek četlo Advent? Upřímně. Poctivě! Dobře. Takže, snažím se říct,
že musíte přijít na to, co je Sahadža jóga. Váš Guru je žena! Ona je zdrojem veškerého vědění! Ona je oceánem veškerého vědění.
Proč zaostávat, když se jinak ve všem snažíte mužům vyrovnat? Dokonce i v oblékání, zkrátka ve všem. A co takhle ve
znalostech o Sahadža józe? Kolik z vás dalo druhým realizaci? Zvedněte ruce. Zajímají Mě jen ženy. To je dobré. To je něco, na
co byste měly být hrdé. Měly byste vědět, kolik toho znáte o Sahadža józe rozumem, emocemi. Kolik z vás dominuje svému
muži? Pozor! Myslím, že ona jediná je upřímná. Vím o každé, která dominuje a někdy se ho snaží i zničit. Teď vás žádám, protože
vy jste šakti, vy jste ta síla stojící za mužem, vy jste ty, které z nich udělají velké muže, vy jste ty, které budou vyživovat Sahadža
jógu jako potencionální energie. Jste jako Matka Země, která vytváří všechnu krásu. Všechny tyto květiny, odkud se berou?
Všechny ty stromy? Přitom Matka Země vypadá tak prostě. Co nám ale dává, jen se na to podívejte! Pohleďte na tu krásu! Je
tedy třeba pochopit, že abyste byly dobré sahadžajogínky, v prvé řadě musíte být skvělé manželky. A ne dominující manželka,
která se neustále dere do popředí. Vidím zásadní problém, a to, že ženy, ačkoli by měly být Moje žačky, budou kazit Sahadža
jógu. Vidím to teď velmi jasně. Vidím to teď tak jasně, zcela jasně. Budou ji kazit, protože začaly být strašně dominantní. Protože
mají pocit, že se v Sahadža józe vyznají. Protože mají pocit, že jsou mimořádné. Lídrova manželka má pocit, že je sama lídrem.
Když někoho zavoláte: „Přijď Mi pomoct udělat tuhle práci,“ manželka si myslí, že má na manžela větší právo než Matka. V
dnešní době jsou těmi viníky ženy, a proto vás chci varovat.

2. část

JE TAK DŮLEŽITÉ, ABYSTE MĚLI HAMSU V POŘÁDKU

Gruha Lakšmí je žena, která si musí uvědomovat, že má nesmírnou zodpovědnost za vytváření velkolepého společenství
Sahadža jógy. Ona není běžnou ženou. Kolik žen dostalo v minulosti realizaci? Ale když si všimnete v Sahadža józe žen, stěží
najdete i jen pár, které jsou opravdu bdělé. Většina z nich je jak v transu. Nic nevědí. Nic neumí. Neumí ani moc vařit, když se jich
na něco zeptáte, neumí vám odpovědět. Když s nimi mluvíte, máte pocit, jako by si snad vzaly nějakou drogu. Nic se jim
nedostane do hlavy. Někdy si říkám, že je lepší, abych to udělala sama. Jsou nemožné. Ta bdělost je pryč. Protože bdělost, která
k vám přichází z pravé strany, je promrhána na nesmyslech. Pozornost je promrhána na nesmyslech, proto paní domu ztratily
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schopnost uvědomovat si, že musí být nesmírně bdělé, praktické a moudré. Měly by vědět naprosto o všem. Ale není tomu tak.
Jen si tak plachtí vzduchem, víte. Nevíte co jim říct, jak je o něco požádat, jak jim něco vysvětlit, je to prostě nemožné. Musí tam
tedy být ta bdělost, u paní domu je to nesmírně důležité. Ale jestliže tu bdělost nemáte, pak nemůžete být Gruha Lakšmí,
nemůžete být dobrou matkou, nemůžete být dobrou manželkou. Není v tom žádné otroctví! Nevědí ani, čím mohou udělat radost
svému muži, jak v rodině nastolit klid, co říct, kdy co říct, kdy říkat krásné věci a kdy být přísné. Všechno tohle rozlišování tam
chybí. Buď to jsou semetriky, nebo jsou jako otrokyně. Sahadža jóga je tedy určena ženám, které jsou bdělé, které jsou moudré,
které o životě vědí všechno. Nevědí dokonce ani to, kde jsou odrazy čaker na nohou. Podívejte se na svou Matku, je to žena! A ví
toho tolik! Ony nevědí nic o tom, jak Kundaliní prochází centry, co to způsobuje, co všechno dokáže. Přitom Kundaliní sama je
ženskou silou. Ví o vás úplně všechno, o svém dítěti. Hodně matek neví ani to, jestli dítě nebere drogy nebo jak se chová. Buď je
rozmazlují, nebo bijí, nic mezi tím. S rozlišováním mohou matky utvářet tyto speciální děti tak, jaké si představuji, že by jednou
měly být. Bez rozlišování však mohou tyto děti zcela zničit. Je to tak důležité, aby naše Hamsa byla v pořádku, abychom
dokázaly vytvářet krásný domov, klidný domov, a nejen pro naši rodinu, ale pro všechny sahadžajogíny, kteří přijdou do našeho
domu.

3. část

MŮJ DNEŠNÍ POŽADAVEK JE, ŽE NESMÍTE BREČET

Všimla jsem si, jsem samozřejmě také žena, že ženy mají určité síly vody - pláč, popláčou si. A myslí si, jak jsou ubohé, a zubožují
všechny okolo. Takovou mají moc. V každé ženě je tedy mateřství, velkolepé schopnosti, obětování se, všechno v nich je. Při tom
všem by však měly také vědět, že jsou levostranné. Ta naše radost, o které hovoříme, která je v našem srdci, se musí projevovat
navenek. Lidé by měli vidět, že jste radostné, že jsme šťastní lidé. Že nejsme jako ostatní, kteří začnou plakat kvůli maličkostem.
Když například zemřel Můj otec, překvapilo Mě, že jsem náhle byla bez myšlenek, zcela bez myšlenek. Asi tři dny jsem byla bez
myšlenek. Ani pomyšlení na bolest, na smutek, nic takového nepřišlo, vůbec žádné myšlenky. A každého to překvapilo, protože
jsem se o něj starala, a víte, byl ke Mně hodně připoutaný, měl Mě moc rád a vůbec. Byli překvapení, jak to, že jsem najednou bez
myšlenek. Jestliže jste tedy sahadžajogínky, měly byste být v kritických chvílích bez myšlenek. To je jeden z ukazatelů. Viděla
jsem to sama. Jestliže je v rodině nějaká krize, jsem prostě bez myšlenek. A co to znamená? Že Bůh vás zkrátka z vašich
problémů vytáhne, že na vás vloží svoji ruku, dá vám svou ochranu a vytáhne vás z toho. A učiní vás zcela bezmyšlenkovými. V
tomto bezmyšlenkovém vědomí přijdete na to, co je správně a co špatně. Takže i v kritických situacích, je toto bezmyšlenkové
vědomí nesmírně bdělé, stanete se mnohem bdělejšími, než byste byli jinak. To je znak sahadžajogína a sahadžajogínky. Mám
pocit, že to je jen další projev ega, to poplakávání. Dnes tedy chci, abyste Mi všechny slíbily, že nebudete vůbec brečet. Namísto
květin Mi dejte tento květ slibu. Já nikdy nepláču. Samozřejmě někdy, Sándra karuná, jedna nebo dvě slzy Mi mohou ukápnout,
jsem koneckonců Matka. Ale ne, že bych seděla, brečela, brečela, byla hysterická. Musíte mít svou důstojnost, jste všechny
sahadžajogínky. Nečtěte žádné knihy, které vás rozpláčou. Ale knihy, které mají hloubku, ve vás mohou vyvolat pocit silného
pohnutí, až k pláči. To je v pořádku. V kině vidí film, kde žena týrá manžela, to opláčou. Ale doma pak týrají svého muže. Tak k
čemu to je? Takových jsem viděla hodně. V kině budou brečet. Když jde o někoho jiného, tak tu bolest cítí, ale když jde o ně, tak
nikdy nevidí, čeho se dopouštějí. Takže, Můj dnešní požadavek je, že nesmíte brečet. Teď jste v Božím království a v království
Božím se nebrečí.

4. část

MĚLY BYSTE MLUVIT JEN TEHDY, JE-LI TO NUTNÉ

K fyzické stránce bych podotkla, že musíte vědět, že všichni vypadáte mladší a mládnete a mládnete, nehloupnete však mladicky,
ale získáváte úctyhodnost věku. Totiž, viděla jsem děti, které se narodily realizované. Jsou velmi důstojné. Neudělají nic
nedůstojného. A nikdy jsem je neslyšela mluvit... Některé sahadžajogínky mají zlozvyk, že spolu neustále brebentí - „bla, bla, bla“.
Strašný zlozvyk! To ukazuje, že stále mají velké nedostatky. Pouhé nošení sárí a bindí z vás sahadžajogínku neudělá. Předně, co
znamená důstojnost? Měly byste mluvit jen tehdy, je-li to nezbytné. Tato důstojnost a to porozumění pochází jedině z ticha. Ale
když neustále brebentíte, žvaníte, „bla, bla, bla, bla, bla“, to z vás nikdy, nikdy neudělá hlubší osobnost. S tím vším budete jen
plachtit na povrchu. Pro ženy je teď tedy nejlepší dát se na maunu, být zticha. Buďte prostě zticha. Ale ony neustále chtějí mluvit.



Od všech lídrů jsem se dozvěděla, že se ženami je velký problém. Stále něco vyprávějí, vymýšlejí si báchorky, ale když je
požádáte, aby přišly a ujaly se slova, začnou se klepat. Kolik z vás dokáže mít proslov? Ženy. Zkuste si vzít za své, že dokud
nedokážete mluvit k lidem, nebudete mluvit vůbec. Měly byste umět přednášet, protože vaše Matka je žena a Ona to umí. Proč
nedokážete mít proslov? Nedokážete! Když vás sem postavím, budete se třást, to vím. Ale jak přijde na reptající duše, už jste
tam. Na tohle si ženy tedy musí dávat velký pozor. Protože dnes je Guru púdža, musím k vám mluvit ne jako Matka, ale jako Guru.
Máte-li tedy stoupat, je pro vás nejlepší, abyste přestaly mluvit. „Maunam sarvátha sádhanam.“ „Maun“ znamená být zticha. Pak
se ve vás rozvinou všechny možné dovednosti. Jen buďte zticha. Jestliže někdo příliš mluví, jen buďte ticho. Jestliže někdo
kritizuje, buďte zticha. Je to vaše mlčení, je to vaše právo, vaše osobní svoboda, že můžete zůstat tiší! Jen tu osobu pozorujte.
Když se vás na něco zeptá, pak můžete odpovědět. Ale jestliže na vás někdo útočí, jen buďte zticha. Tohle ticho však musí být
upevněno a upevníte ho jen tím, když nebudete moc mluvit. Už jsem viděla, že i když tady s vámi sedím, ženy si mezi sebou
povídají. A to je úplně špatně. Musíte se učit tichu.

5. část

KAŽDÝ TEDY MUSÍ MEDITOVAT A KAŽDÝ MUSÍ JÍT ŠÍŘIT SAHADŽA JÓGU

Musíme se vážně zamyslet na tím, jestli meditujeme, jestli všichni děláme něco, čím pozvedneme také ostatní, jestli dáváme
druhým realizaci. Viděla jsem, že zvláště ženy toho moc nedělají, což je opravdu špatné, protože vy jste matkami. Musíte
všechny udělat maximum pro dávání realizace druhým. Muži jsou v tomhle aktivnější, zatímco ženy aktivní nejsou. Pracuje to
tedy opačně. Na jedné straně jsou tedy aktivnější muži, jenže nemeditují. Ženy meditují a muži dělají tu práci venku, je to jako
částečný úvazek, nebo lze říci poctivá dělba práce: „Vy doma meditujte a my půjdeme všichni ven.“ Tohle ale nebude fungovat.
Každý tedy musí meditovat a každý také musí jít ven šířit Sahadža jógu. Je třeba dělat obojí. Řekněme, že meditujete, ale nešíříte
Sahadža jógu, tak nikdy neporostete! Víte, koneckonců, tato Kundaliní je je rozumná žena, velmi praktická. Říká si: „Proč bych z ní
dělala svatou? K čemu?“ Sahadža jóga není individuální záležitost. Není to pro jedince, který se stane světcem a někde se usadí,
takhle ne. Není určena pro jednoho člověka, jen pro vás samotné, není individualistická, je to kolektivní dění. Musím říct, že muži
jsou jaksi dynamičtější a vypracovávají to. Ženy v Sahadža józe ještě nedosáhly takové úrovně, jaké by měly. Musí k tomu
přistoupit s větší moudrostí a musí to vypracovat. Jsou toho schopné, myslím však, že jediný zádrhel jsou jisté bezvýznamné
problémy, kvůli kterým si dělají starosti. Stále dostávám od žen dopisy, že to či ono je špatné, neustále si stěžují, až jsem z jejich
dopisů znechucená a myslím si, že je zbytečné je číst. Takže vám všem musím říct, že i když muži jsou dynamičtí, je velmi
důležité, aby ženy byly mnohem více, protože jsou šakti a Já jsem žena. Zjistila jsem, že muži jsou jaksi aktivnější a dynamičtější,
pokud jde o Sahadža jógu, a nevím, z jakého důvodu ženy nejsou. Ony mohou transformovat tolik lidí, mohou prokázat ostatním
tolik dobra, mohou předat tolik lásky a soucítění, protože tato láska a milosrdenství jsou kvalitami matky, ženy. A pokud ženy
tuto vlastnost nemají, je zbytečné být ženou. Jestliže jste stále zaneprázdněné zbytečnými věcmi, jako je móda nebo vzhled a
podobně, všechen čas je promarněný. Nyní nemáte času nazbyt, získaly jste realizaci a musíte posoudit, co jste dosud udělaly,
čeho jste zatím dosáhly.

6. část

DHARMU (morální hodnoty) MOHOU NASTOLIT SPÍŠE ŽENY NEŽ MUŽI

Dokážu sám sebe vést? Mám světlo svého Ducha natolik upevněné a projevené ve své pozornosti, abych uměl vést sám sebe a
později vést ostatní? U guru principu je především důležité, abyste se pomocí introspekce přesvědčili: Dokážu být sám sobě
guruem? Stal jsem se již guruem sám sobě? Ve vašem případě je váš Guru Matka, žena. U žen se tedy rozvoj jejich guruovských
kvalit musí projevovat naplno. Jenže to tak vůbec není. Podle nich jsou stále matkami nebo manželkami nebo
sahadžajogínkami. Neuvědomují si, že jsou také guruy. Protože vaše Matka je Guru, i když je ženou, i vy musíte mít takové
kvality, aby si druzí řekli: „Podívejte se na tu ženu, ona je takový guru!“ Ale podle toho, co se dozvídám od různých lídrů, mají do
toho ženy stále velmi daleko a jen pár jich můžeme nazvat skutečnými sahadžajogínkami. A je smutné tohle slyšet. Protože když
se stále držíte těch světských ženských starostí a těch nevýhod ženství, které vznikly snad kvůli dominanci... Protože ženy byly
vždy považovány za něco méněcenného, zvláště v křesťanském náboženství je nikdy nepovažovali za nic svatého. A tak v sobě
mají určitou bázlivost, která jim brání pochopit, že dharmu (morální hodnoty) mohou nastolit spíše ženy než muži. A prací gurua



je nastolit dharmu ve společnosti, v rodině, ve vztazích. Všichni Guruové, kteří reprezentují všechny tyto významné symboly zde,
nedělali nic než to, že upevňovali dharmu. Ale především, než upevníme dharmu, bychom se měli pozorovat: „Mám v sobě
dharmu, nebo nemám?“ Tou nejpřednější kvalitou člověka, který v sobě má dharmu, je, že druhým naslouchá, je poslušný. Mám
dojem, že to je něco, co se u žen ze Západu zvrhlo, takže zapomněly, jak druhým naslouchat, jak je uposlechnout, a proto jsou
neposlušné i jejich děti.

7. část

ROZVIŇTE LOTOS MOUDROSTI

Má se to stát vaším vlastním, spontánně. Nemusíte na tom pracovat, ale jen si uvědomit - teď jsem sahadžajogínka. Každé ráno
byste si měly říct: „Jsem sahadžajogínka, kam až bych se tedy měla dostat? Jak bych se měla chovat? Jaký by měl být můj
přístup?“ Do toho všeho se dá velmi snadno proniknout, pokud si rozvinete ten lotos moudrosti. Odkud se bere lotos? Ze
semínka, které vyklíčí. Stejně tak moudrost, jejíž semínko ve vás už je. Máte všechno. A teď se začalo otevírat, protože jste
realizované duše. Dovolte vaší moudrosti, ať převezme vedení. Ale jak to udělat? Jedna cesta se nabízí, řekla bych. „Kdyby měla
Matka takový problém, co by udělala?“ To je dobrý přístup. „Jak by si s ním poradila?“ Můžete namítat, že Matčiným metodám
nerozumíte, že je příliš rafinovaná. Správně, to jsem. Ale je způsob, jak to dělat velmi jednoduše - „Mohu to odevzdat své
moudrosti.“ A ta moudrost, která je ve vás aktivní, to sama o sobě vypracuje. Tohle bychom měli pochopit. Pak se ten lotos vaší
vůně otevře a tehdy bude vaše moudrost aktivní takovým způsobem, že všechno, co je překrásné, snadno přijmete. Získáte vše,
co je nanejvýš uspokojující a dávající radost. Tato moudrost ve vás určitým způsobem působí tak, že vás zavede k lidem, kteří
jsou nesmírně hodní, do úžasných situací, ve kterých objevíte krásné věci, nebo k tak nádherným úkazům, o kterých by vás nikdy
nenapadlo, že je uvidíte. Je opravdu velmi důležité vědět, že když Mi říkáte: „Matko, stal se takový a takový zázrak!,“ nic to není, to
dělá vaše vlastní moudrost, to dělá váš vlastní Duch. Nemusíte dělat vůbec nic. Jen si musíte pamatovat, že jste sahadžajogínka
a že vaše povaha musí být povahou sahadžajogínky, že nápady, které máte, musí být nápady sahadžajogínky.

8. část

TEN KLÍČ MAJÍ V RUKOU DNEŠNÍ ŽENY

Zvláště musím naléhavě apelovat na ženy, že v současné moderní době jsou to ony, kdo zachrání svět, ne muži, ti už svou práci
vykonali. Teď je záchrana na vás, díky vašemu porozumění, vašemu soucitu, vašemu obětování se, díky vaší moudrosti a niterné
lásce, nejen k vašim dětem, manželovi, k vaší rodině, ale k celému světu. Pro vás všechny je to skvělá příležitost, abyste přidaly
svou trošku do mlýna. S některými skvělými sahadžajogínkami máme ohromnou zkušenost. Některé z nich skutečně dosáhly
toho, co lze nazvat stavem trvalé blaženosti. Opravdu, některé ho mají. Jsou ve stavu trvalé blaženosti. Už jen když přicházejí,
hned poznám, že se blíží. Celá atmosféra je očekává. Celý vesmír s naprostou uctivostí stojí v pozoru a očekává jejich příchod.
Jsou to ženy takové kvality! Z těchto žen si musíme vzít příklad, ne z hloupých, zbytečných, marnivých žen. Je třeba považovat je
za velkolepé. Musím vám tedy říct, že váš potenciál je opravdu ohromný. Sahadža jóga nemá být omezena jen na vás a vaše děti.
Ženy Sahadža jógy to však musí vypracovat. Musí chápat, že to ony dávají sílu svému muži. Když vidím, že je nějaký manžel
slabý, vím, že za to může otravná nebo dominantní manželka, která si myslí, že je středem vesmíru. Ale když potkám silného
muže, vím, že za ním stojí žena. Je to přesně jako s elektřinou a světlem lampy. Když elektřina řádně proudí, lampa svítí. Přesně
takhle! Ale pokud se ztotožňujete s těmi hloupými, domýšlivými ženami, jste ztracené. Bude s vámi konec. Jestliže víte, kdo
jsem, jestliže si uvědomujete, co říkám, pak když se snažíte řídit tím, co je třeba dělat, okamžitě poznáte, že Matka se snaží
posílit naše kořeny. Protože vy jste kořeny stromů, vy musíte dávat veškerou výživu. Vy musíte být mateřské, sesterské ke všem
ostatním sahadžajogínům. A ne se hádat, bojovat, říkat krutá slova, to není úkolem ženy. Nedohadovat se, nýbrž být tichá a
bdělá. A když muži mají napadené některé čakry, jako manželky je můžete velmi dobře vyčistit. Můžete to vypracovat
nepozorovaně. Dokážete to. Přestože ten problém vypadá tak nebezpečně a tak destruktivně a je tak šokující, klíč leží v rukou
dnešních žen. Dokážou ten problém vyřešit zcela prostě, když se pro to rozhodnou a porozumí své velikosti a hodnotě a
přestanou být laciné a toužit po laciné popularitě. Jestliže jsem dokázala odhalit příčinu toho velkého problému až ke kořenům,
pak když se vypořádáte s těmi kořeny, jsem si jistá, že Sahadža jógu zvládneme. Zvládneme celý svět a celé lidstvo bude
kompletně zachráněno, protože si to přejete. Bůh vám žehnej!
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PRAKTICKÉ POROZUMĚNÍ KOLEKTIVNOSTI

1. VÝZNAM KOLEKTIVNOSTI

Kolektivnost neznamená, že bychom se k sobě všichni měli připoutat jako slepení lepidlem. Nebo že se všichni staneme něčím
jako Gibraltar. Skála Gibraltar. Ne, tohle to neznamená. Znamená to, že ať jste kdekoli, jste spolu spojeni. To je kolektivnost. Ale
když spolu nejste spojeni a jen jste na sebe přilepení, jsou to naprosto nevhodné podmínky k soužití. Mám pocit, že lidé význam
kolektivnosti ještě nepochopili. Když neexistuje žádný „druhý“ - Ananya. Když neexistuje nikdo jiný, neexistuje žádná jiná
osobnost. Jiné osobnosti jsou od vás oddělené kvůli levé nebo pravé straně. Nebo kvůli oběma. Svým Já jste však plně jen tehdy,
když jste naprosto odpoutaní a vaše Kundaliní tančí - jste sami, a přece nikdy osamělí. Tato jednota s celkem vám dá veškeré
bezpečí, veškerou radost, kterou chcete, a proto probuzení Kundaliní znamená kolektivnost. Dokud ve své bytosti nebudete chtít
absolutní kolektivnost, Kundaliní nebude stoupat.

2. JEDNA VELKÁ RODINA

Pojďme se zaměřit na to, v čem co se týče kolektivnosti pokulháváme. Má to velice praktické a věcné opodstatnění. Nejprve
musíme pochopit, že bez kolektivity nemůžeme existovat. Tak jako tělo musí být spojené s mozkem, stejně tak Sahadža jóga
nemůže existovat bez kolektivity. Jakmile tohle jednou pochopíte, musíte to vypracovat tak, aby se kolektivnost plně upevnila
zevnitř i navenek. Nevím, co lidem přichází na mysl jako první o jiném člověku. ale první věc by měla být, že toto jsou vaši
skuteční příbuzní. Nikdo jiný není váš příbuzný. Tyto děti jsou vašimi dětmi, tito muži jsou vašimi bratry a tyto ženy jsou vašimi
sestrami. Jsme jedna velká rodina. Jsme nedílnou součástí jednoho těla. Tato ruka nemůže udeřit druhou ruku. Díky Bohu, že ta
ruka nemyslí, jinak by, tak jako lidé, mohla začít o druhé ruce smýšlet špatně. Ale nedělají to. Jsou totiž spojené s činností
jednoho mozku.

3. ČISTÉ VZTAHY

Můžeme si všimnout, že jakmile vzestoupíme v kolektivním vědomí a když žijeme v kolektivu nebo se kolektivně setkáváme, Šrí
Krišna ve Višudhi čakře ustanoví... reprezentuje tento čistý sesterský vztah. V kolektivním soužití, které máme, v ašrámech, ve
kterých žijeme, kde se pohybujeme jako sahadžajogíni, když v nás není tento základní princip, pak nastává zmatek, naprostý
chaos. Dokud se neupevní ta čistota ve vztazích, že kromě mé manželky jsou všechny ostatní ženy mé sestry nebo matky, nelze
mít řádné společenství. Chaos v sociálním systému Ameriky je proto, že nemají žádný cit pro čistotu vztahů. Jakmile ženu
oslovíte sestro, stane se vaší sestrou. Jakmile někoho oslovíte bratře, stane se vaším bratrem. Není to tak, že se musíte narodit
stejným rodičům, to není nutné. Jedná se o velmi důležitý princip, díky němuž může existovat velmi čistá společnost, ve které
každý může žít v klidu.

4. ZMATEK A KLID

Vezměte si strom, který stojí uprostřed vřavy nebo tam, kde je zemětřesení, tehdy neroste. Když zemětřesení ustane, vše se ztiší,
vše je v míru, jen tehdy může strom růst. Stejně tak náš růst může nastat jedině, když v sobě máme mír. Aby tedy Kundaliní rostla
do šířky i do výšky, musíme mít nejprve ve svém nitru klid a mír. Tento klid je však možný jen tehdy, když dokážete žít v míru s
ostatními. Pokud nedokážete mít mírumilovné vztahy s ostatními sahadžajogíny, s jinými členy kolektivu, pokud jste rozrušení a
zmatení, Kundaliní vůbec nemůže stoupat. Proto je kolektivnost tak důležitá. Bez kolektivity se vaše Višudhi nemůže otevřít a
bez kolektivity nemůže vaše duchovnost růst. Duchovní růst, jak se říká, je jako strom života, který je vzhůru nohama, kořeny jsou
v mozku a Kundaliní musí stoupat a vyživovat ten mozek. Tak jako zaléváme kořeny. Pak začne výživa proudit dolů, a tím se
začínáte rozvíjet.

http://amruta.org/?p=25968


5. MILOSRDENSTVÍ A LÁSKA

Matka řekla, že musíme být milosrdní. Máme snad milosrdenství pověšené na stěně? Kde je používáme? Kde své milosrdenství
používáme? Sahadža joga se musí praktikovat. Ne že jen neustále sedíte před Mou fotkou. Tohle Sahadža jóga neznamená.
Znamená to, že své milosrdenství projevujete v praxi, že je žijete. Pak také musíte projevit lásku. A jak projevujete lásku druhým?
Když někoho milujete, co děláte? Snažíte se ho potěšit. Pouhé drobnosti mohou udělat lidem velkou radost. Vím, že se Mě
všichni snažíte potěšit třeba dárky, hledáte, co by pro Mě bylo dobré, sháníte pro Mě krásné květiny, děláte krásné věci pro Mé
potěšení. Mám z toho velikou radost, opravdu. Ale ještě větší radost mám, ještě mnohem více Mě těší, když chápete kolektivnost
a snažíte se těšit jeden druhého. Abyste tedy projevili v praxi svou lásku - kde ji projevujete? Položte si otázku: „Kde projevuji
lásku? Co miluji?“ Máme rádi svůj dům, své fotografie, své dekorace, tohle všechno. Ale projevuji tuto lásku své ženě, svému
muži a jiným sahadžajogínům?

6. ROZVÍJENÍ TRPĚLIVOSTI

V naší sahadžajogínské kultuře musíme šířit milosrdenství a lásku. A za třetí musíme praktikovat trpělivost. Vím, že některé děti
jsou možná trošku větší rošťáci, některé menší. Někteří lidé jsou příliš hovorní, až Mi z nich jde někdy hlava kolem. Stále mluví,
mluví a mluví, tak moc! Někdy si říkám, že je to snad i dobře, Moje ústa si tak odpočinou. I tak se na to dá dívat. Jinak prostě
vypněte, nechte ho mluvit, vypusťte to, ať říká cokoli. Až se vypovídá, až se vyčerpá, pak už vám dá pokoj a bude spokojený, že
někdo vyslechl jeho žvanění. Je potřeba mít trpělivost. Být trpěliví takovým způsobem, aby si ostatní vaší trpělivosti všimli. Třeba
včera jsem seděla a tři hodiny si potřásala rukou s různými lidmi, kteří měli všechny možné problémy. A člověk, který přišel jako
poslední, řekl: „Když jsem viděl vaši trpělivost, rozvinul jsem si svou vlastní.“ To láska vám dá trpělivost. Tato láska vás vyživuje.
Je to opravdu velmi praktická metoda. Zde neříkám, abyste důvěřovali Bohu. Jen důvěřujte sami sobě. Zcela realisticky, protože
tady se bavíme o vašem mozku.

7. ZNEUŽÍVÁNÍ A RESPEKT

Dnes už bychom tedy měli rozumět tomu, že bychom se všichni měli stát kolektivními zevnitř. Neměli bychom kvůli všemu
nevražit a reptat, ale kolektiv si užívat. Druhá stránka věci je, že byste neměli zkoušet kolektivitu zneužívat. Jinak se dostanete do
problémů. Viděla jsem například lidi, kteří nevědí, jak používat koupelnu. Pokud jste kolektivní, musíte respektovat kolektivnost
druhých. Vaší přítomností nesmí za žádnou cenu nikdo jiný trpět nebo se cítit jakýmkoli způsobem potupen nebo obtěžován.
Když jste tedy v kolektivu, mělo by to být tak, že druhý se bude těšit vaší společností, bude se radovat z toho, že jste tam. To je
něco, kde pak není žádný problém. Jenže když jste nároční, když stále něco potřebujete a jste sebestřední, pak ani náhodou
nejste kolektivní a budete z toho mít potíže. Automaticky budete mít problémy. Když si tohle uvědomíte a řádně tomu
porozumíte, vyřešíte tím svou Ádžňu.

8. HNĚV A ODPUŠTĚNÍ

Například hněv. Někdo se často naparuje: „Jsem na něj hrozně rozzlobený!“ Chlubí se tím! Ale jen ten hněv přeměňte v odpuštění
a uvidíte, že místo vás se dostane do problémů ten dotyčný. Hněv rozčílí vás. Ale odpuštění rozruší druhého, automaticky. Je to
ta největší zbraň, jakou máte - odpuštění. A to dokonale ukazuje Buddhův charakter. Říkáme sice, že musíme každému odpustit,
ale v praxi to neděláme. Jako blázni si pamatujeme každou malichernost. Slyšela jsem, že jen had má tuto schopnost,
pamatovat si, když mu někdo ublížil. Zjišťuji však, že lidé se mu naprosto vyrovnají. Cokoli, co se stalo před třinácti, patnácti lety,
všechno si pamatují, vše, co se jich dotklo. Ale jak oni ublížili druhým, to si nepamatují. Jak sami byli zlí na ostatní, to už nevědí.
Tohle dělá lidská mysl, která je v egu, neustále může každému ubližovat, ale necítí to. A superego, které přijímá všechna ta
ublížení a stále si na ně stěžuje.

9. KRITIZOVÁNÍ A NAMYŠLENOST

Nekritizujte kolektivitu. Jakmile sama na něco přijdu, dám to do pořádku. Moudře a opravdově se kolektivity držte. A snažte se



udržovat kolektiv pospolu. Pomáhejte ostatním držet se kolektivu a radovat se spolu. Nekritizujte se navzájem. Jestli máte zvyk
kritizovat, kritizujte jen sami sebe. Lepší je kritizovat jen sám sebe, protože i tohle je návyk. Jak jsem viděla, obzvlášť na Západě,
lidé reagují úplně na všechno. Podívají se na koberec: „Eh, ten se mi nelíbí!“ Není váš, neplatili jste ho. Co s ním máte
společného? „Ne, mně se nelíbí!“ Není váš! Co řešíte? Jen tu leží. Proč by vás to mělo rozčilovat? Nemám rád tohohle člověka.
Nelíbí se mi tyhle šaty. Kdo jste? Nemám rád... Tohle „nemám rád“ v Sahadža józe není dovoleno. Věci se dají říkat určitým
způsobem. Není však třeba říkat vůbec nic. Takže veškerá tahle namyšlenost a předvádění se jsou proti kolektivnosti.

10. ŽÁRLIVOST A SCHOPNOST OCENIT

Snažte se všechno oceňovat. Dětské obrázky, malůvky, všechno. Někdy namalují Můj obličej velmi podivný, nejen děti, ale i
dospělí. Nevadí, stejně to oceňuji - velmi dobře, překrásné, moc hezké, abych toho člověka povzbudila. Kritizování by nám tedy
mělo zmizet z hlavy, ale ocenění je třeba praktikovat. Mít uznání pro děti ostatních, umět ocenit jiné lidi, to je moc důležité.
Neznamená to však, že si ceníte všech ostatních, ale svou ženu nebo muže trýzníte. To je také nerovnováha. V prvé řadě jste
zodpovědní za svou rodinu, ale ostatních byste si měli cenit. To může nastat, když vůbec na nikoho nežárlíte. Nevím, kde se ta
žárlivost bere. Nerozumím žárlivosti, nevím, proč by měl někdo žárlit. Když už jste tedy žárliví, musíte to obrátit správným
směrem. Správné by mohlo být žárlit na člověka, který je duchovně výš než vy. Tím můžete sami sebe zdokonalit. Jestliže
žárlivost vyvolává soupeření, pak konkurujte člověku, který je milosrdnější, více milující, obětavější, trpělivější než vy. Pak toto
soupeření může vyústit ve velmi ozdravný souboj a kolektivita bude dobře vyživována.

11. AGRESIVITA A POKORA

A nejhorším nepřítelem kolektivity je agresivita. Někteří lidé jsou od základů agresivní, vyjadřují se velmi agresivně, říkají věci
agresivním způsobem, ať už z jakéhokoli důvodu. Možná proto, že jsou vzdělanější nebo že pocházejí z velmi agresivní rodiny,
možná trpí jakýmsi pocitem nadřazenosti, nebo komplexem méněcennosti nebo pocity nejistoty. Nebo jsou možná posedlí.
Snaží se dominovat a projevují velmi silný pocit nadřazenosti vůči druhým lidem. Možná se cítí méněcenní, což není nutné, ale
oni to tak mají. To je něco, co se musí držet na uzdě. K tomu je zapotřebí trénovat pokoru. Zkoušejte být pokorní. Pokora vypadá
tak, že za žádných okolností nejste na nikoho agresivní. A když jsou druzí agresivní, přijmete to jako bezvýznamnou dětinskost,
hloupost, pošetilost, na které nezáleží, protože vy jste tak silní, že to dokážete snést. To je pokora, kterou musíte trénovat. A když
pak máte všechny tyto kvality, s úžasem zjistíte, že vaše sobectví zmizí.

12. KOLEKTIVNÍ POVAHA

Jedinou cestou, jak růst, je být kolektivní. Jiný způsob není. Pokud se lidé domnívají, že když se budou vyhýbat ášramu, žít kdesi
o samotě, že toho hodně dosáhnou, takhle to v Sahadža józe vypadat nemá. Dříve lidé chodili do Himalájí, většina z nich tam byla
o samotě a jen jeden nebo dva lidé byli vybráni pro duchovní růst. Zde se nejedná o duchovní růst, ale o růst kolektivnosti ve vás.
Tak se stanete kolektivním člověkem, tím, kdo se těší kolektivem, který vypracovává kolektiv a který žije v kolektivu. Takový
člověk si rozvine nový druh sil. Tyto síly jsou velmi subtilní a pronikají do každé molekuly, atomu, do lidí, kamkoli. Jejich pronikání
je možné pouze tehdy, když máte kolektivní povahu. Jestliže nejste plně kolektivní, pak nemůžete dosáhnout té výšky, která je
dnes pro Sahadža jógu naprosto nezbytná.

13. INDIVIDUALISMUS A INTEGRACE

Otázka: „Matko, cítíme tytéž čakry více na nohou než na prstech rukou.“ Protože zde není začlenění se. Musíte docházet do
kolektivu. Musíte se stát více kolektivními. Tělo se musí stát kolektivním. Je to tak, že když nejste kolektivní člověk, cítíte je
někdy na nohách, někdy na rukách, někdy na hlavě. To není dobré. Musíte se pokusit být více kolektivní. Potkávat více lidí, více se
zajímat. Pochopte, vaše tělo nebude pracovat efektivně, dokud je nezačnete používat. Pochopte, že když to vypracováváte
individuálně, nerozvine se to na kolektivní úrovni. Protože, kde to používáte? Napravujete sebe sama, abyste to předali ostatním.
Ale když to nepředáváte, když to nevypracováváte kolektivně, chybí zde to proudění, cirkulace.

14. KOLEKTIVNÍ MEDITACE



Meditovat pospolu je ten nejlepší způsob, jak vnímat kolektivitu. Můžete samozřejmě meditovat i doma a čistit se, abyste dosáhli
hloubky, ale musíte také meditovat společně. A když meditujete v kolektivu, síla, kterou máte, posiluje ostatní, a síla celého
kolektivu se o hodně zlepší. Společná meditace je nesmírně důležitá. Každý musí pochopit, že kdykoli má čas, například po ránu,
půjde meditovat do ášramu. Řekněme v sobotu ráno půjdeme meditovat do ášramu. Půjdete tam jen kvůli meditaci. Budete
meditovat a pak odejdete. Protože v ášramu sídlím Já, jsem zde. Vydejte se tedy z domova sem a meditujte. Meditace vám velmi
pomůže. Kdekoli jste pospolu, jsem s vámi. Ale když jste každý sám, nejsem s vámi. Jen v obtížných situacích, do kterých se
dostanete, kdy si myslíte, že tam nejsem, tehdy jsem s vámi. Ale když se úmyslně straníte kolektivu, nejsem s vámi. Snažte se
tedy vypěstovat si kolektivnost, jinak neproniknete do své vlastní hloubky, nemůžete se stát dobrým sahadžajogínem, nemůžete
se ani nazývat sahadžajogínem. Stát se jím může jen ten, kdo má smysl pro kolektivnost.

15. EGO A ODEVZDÁNÍ SE

„Sangham šaranam gačámi.“ „Sangha“ znamená kolektivita. „Odevzdávám se kolektivitě.“ Takže zde, s plným uvědoměním...
Mám na mysli bez zhypnotizování. Zhypnotizovaní si žijte, jak chcete. Ale s plným vědomím a s úplným porozuměním se
musíme stát kolektivními. Jakmile jste bez ega, znamená to, že jste se odevzdali. Nikdo vás nemůže oklamat. Chápete? Nikdo
vás nepodvede, protože je zde vyšší síla, která nad vámi bdí. Tímto způsobem bychom měli rozumět Buddhovi, takto bychom
měli chápat Buddhovy kvality v sobě, takto může být rozpuštěno naše ego. Když řeknete: „Matko, my se Ti odevzdáváme,“
znamená to jen, že své hrozné ego posíláte na věčnou dovolenou, to je ten smysl. Tím se to ego vytrácí. Mám pocit, že teď se
vám všem, skoro všem, více či méně otevírá Ádžňá. Pak se budete všemu smát. Budete si dělat legraci sami ze sebe. Budete se
prostě vším těšit. 16. KVALITA VIRÁTANGANY V neposlední řadě musíme pochopit, že všech sedm čaker, se kterými pracuji,
spravuji na kolektivní úrovni Já, Viráta. Kvalita Virátangany je, že v nás vytváří toto univerzální vědomí, kolektivnost. A pokud
nepochopíte, že v moderní době jsme na duchovní cestě jedině všichni kolektivně... Tak to prostě je. Protože jsme dospěli do
stádia Sahasráry. A zde musí být pouze kolektivní vypracovávání, neexistuje žádný jiný způsob. Je to ten nejdůležitější bod, který
si musíme uvědomit, že když nedokážeme být kolektivní, ať už kvůli čemukoli, ze žárlivosti, méněcennosti, čemukoli, co vyplouvá
z pozadí jako červ, který se souká napovrch, pak vězte, že je něco špatně s vámi, ne s kolektivitou. Doufám, že porozumíte Mé
vizi a že při Mně budete stát, že do toho vyrostete. Má vize zcela závisí na vás. Musíme změnit celý svět v překrásné místo a k
tomu není třeba žádných velkých obětí, už jste požehnaní, nemusíte mnoho dělat. Jen udržujte svou pozornost na zdroji té síly.
Bůh vám žehnej! Děkuji. Matthias říká: „Slibujeme.“ Můžeme to říct všichni? Kolektiv: „Slibujeme, Šrí Mátadží.“ Děkuji.



2019-0120, Mantry v Sahadža józe (10 min)

View online.

Mantry v Sahadža józe Víte, v Sahadža józe nedostanete nějakou mantru, nic podobného. Není to tak, že byste prošli jakýmsi
velkým kurzem, kde bychom vás učili jednu mantru po druhé, takhle ne. Co musíte vědět, je, kde je Kundaliní, jak se pohybuje, kde
je, která čakra je napadená a kterou mantru na to použít. Není k tomu potřeba moc. Všemu porozumět trvá stěží týden. Ale jak to
postupně začnete používat, abyste v tom byli zběhlí, budete vědět, jak s tím pracovat u sebe i u druhých. Není to nic těžkého -
jako dítě, které když doroste do určitého věku, pochytí jazyk, protože má vrozenou schopnost vytvářet zvuky. Tak to dělá.
Stejným způsobem, jakmile to dostanete, když ucítíte v dlaních chladný vánek, naučíte se to jeho používáním. Porozumíte sami
sobě, budete v tom sami naprosto zběhlí a užasnete, jak rychle jste se to naučili. Nemusíte se to učit jako třeba nějakou
vědeckou knihu. Začnete se hned učit praxí: „Tahle čakra je napadená, například tato čakra (pravý ukazovák), na pravé straně. K
ní patří mantra „Šrí Krišna“. Řekněme, že tato čakra je napadena (střed čela), k ní patří mantra „Ježíš Kristus“. Takhle. Musíte
znát čakry a jim odpovídající mantry. Čakry prostě znáte, je to vaše nezpochybnitelné vědění, které je zabudované ve vašich
nervech, zkrátka je cítíte. Jako když tento pán řekne: „Tady je to horké.“ Dobře. Co to znamená? Co horko zde signalizuje? To je
Sahasrára na levé straně. Nejprve to byla Sahasrára na pravé straně. Teď je to nalevo. Známe na to určitou mantru, kterou je
třeba použít. Když tu mantru použijete, to místo se vyčistí. Rozumíte? Takto si to musíte osvojit. Proto jsem říkala, že lidem
někdy trvá, než se upevní, protože nejprve se to musíte naučit a pak to začít používat v praxi. Otázka: „Mohla byste říci více o
mantrách?“ Mantry, ano. Takže - máme různá centra a ke každému centru patří určité Božstvo. Jak už jsem řekla, Pán Ježíš
Kristus je zde (Ádžňá), Mojžíš je zde (Void), Krišna tady (Višudhi)… Máme k tomu schéma. V různých čakrách jsou různá
Božstva. Pojď blíž, uvidíš na to. Hledač: „Už to vidím lépe, děkuji.“ Dobrá, jen ho nechte, ať se podívá. Můžete to nechat kolovat.
Warren: „Máme jich víc.“ ŠM: Více plakátů? Dobře. Máme přece knížky, proč jim nedat knížky? Warren: „Knížky už mají, Matko.
Mohou dostat tu další.“ Otevřete si ty brožurky, to schéma máte v nich. Našli jste to? Jsou to příručky určené pro začátečníky,
víte? A tady je to vše popsané ve zkratce. Teď se zaměřte na toto schéma. Můžete je rozdat. Warren: „Jestli ještě nemáte, pojďte
si pro ni. Podej jim je oknem i ven.“ ŠM: Dejte i tomuto pánovi, který ji chtěl. Už máte. Dobrá. Vy si také vezměte. Použije se tedy
mantra k té čakře, kde je problém. Řekněme, když nemáte v pořádku Nábhí a začnete říkat mantru k této (Ádžně), nemá to smysl.
Podle svých prstů tedy musíte poznat, která čakra je napadená. K tomu vám pomůže toto schéma na této straně, kde jsme je
(prsty) očíslovali podle čaker. Na této straně, vidíte to dobře? Tohle jsou tedy čísla čaker, ano? Pak je tady, na tomto schématu,
také napsáno, kdo jsou různá Božstva. Nejprve byste se tedy měli naučit, kde tato Božstva jsou. A když máte říci mantru, musíte
ji vložit do patřičné formy sahadžajogínské mantry. Dali jste jim tohle? Warren: „V těchto knížečkách to není, Matko.“ Oni vám to
ale řeknou. Ta skladba mantry má vypadat takto. Říká se tím, že to vámi vložené je propojeno s celkem. Chci říci, že někdo vás
musí doporučit, že ano? Musíte tedy v podstatě říci, že Já jsem ta, která vám předala toto vědění. Stačí tedy použít přesně tento
vzorec, který vám dají, je velmi jednoduchý. Óm twaméva sákšát Šrí Ganéša sákšát Šrí Ádi Šakti Mátadží Šrí Nirmalá Déví namó,
namahá. Musíte správně zvolit jména těch různých Božstev. A s postupem času budete žasnout, jak to funguje. Až sem přijdete,
řeknou vám to, je to opravdu velmi jednoduché. Musíte ale vědět, kde ty čakry jsou. Nejprve se vám musí rozvinout citlivost a k
tomu bych poradila, abyste si na prsty a konečky prstů začali dávat olivový olej, ano? Pořádně je promasírujte, aby prsty získaly
citlivost. Kvůli mnoha různým věcem máme teď ruce hrubé. Aby byly citlivější, pořádně je promasírujte kvalitním olivovým
olejem, a když si občas na noc dáte rukavice, tak i zjemní, musíte je zjemnit. Jemné ruce jsou lepší. A nehty by neměly být příliš
dlouhé ani špatně ostříhané apod. Mají být pečlivě upravené, aby ostatním nebylo nepříjemné, když se jich nehty dotknete. Ale i
co se vás samých týká, neměli byste mít příliš… obzvlášť na pravé ruce, kterou budete muset pracovat zde, takto, když je
napadena Višudhi čakra. Když je chycena Nábhí čakra, pak takto. Nejdříve je nutné poznat, co je s vámi v nepořádku. Nejprve
tedy musíte porozumět sami sobě, kde máte problémy, co vám způsobuje potíže a jak to napravit. Jestliže dokážete zjistit, jaké
máte problémy a jak je napravit, pak tou nejsnazší cestou ke zlepšení je použít mantru. Rozumíte? Je to velmi snadné. Dalo by se
říct, že jste Mě potkali teprve včera, ale překvapí vás znalosti, které o sobě teď budete mít, budou ohromné. Prvotní je tedy
seberealizace, což znamená poznat sám sebe. A jakmile poznáte sami sebe, budete poznávat i ostatní, protože jsme všichni
kolektivně vědomí. Ti, kteří se stanou realizovanými dušemi, si začnou uvědomovat druhé. A proto, když meditujete, nejprve
přijdete na to, co je s vámi v nepořádku. Nepřijdete na to mentálně, ale díky vibracím a mantrám, ty jsou pro sahadžajogíny velmi
důležité. Kdyby bylo možné říkat tyto mantry nahlas, bude to lepší, zejména zpočátku. Proto je vhodnější mít k tomu soukromí.
Můžete na tom pracovat ve svém pokoji. Posaďte se na vhodné místo, mějte před sebou Mou fotografii a jen vnímejte své
vibrace, kde máte jaká napadení. Dobře. Pak také víte, jak svá napadení odstranit. Zkoušejte to, aniž byste u toho přemýšleli.

http://amruta.org/?p=27586


Především pak říkejte mantry pro napadené čakry. Nejdříve zjistěte ty potřebné, není třeba říkat všechny mantry. Vložte ale do
recitování těch manter srdce. Ti, kteří si myslí, že drmolením manter od rána do večera toho hodně dosáhnou, se smutně mýlí.
Dělají to jen mechanicky. Mnoho lidí má ve zvyku neustále vykřikovat mantry. To ale není věc zvyku. Mantry by měly otevírat vaše
čakry, jinak nemají žádný význam. Měly by se pronášet patřičným způsobem v klíčových bodech, s velkou úctou a hlubokým
porozuměním. A pak jim dovolte, aby vám otevřely čakry, čímž do čaker vnesete vzácnou vláhu, zvanou Kundaliní. Bůh vám
žehnej!


